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FÖRORD

Det arbete som redovisas i den här boken har sitt ursprung

i ett forskningsprojekt, vars syfte var att utveckla meto

der för styrning av grundinvesteringsförloppet rörande stör

re investeringar. Sådana förlopp sträcker sig normalt över

långa tidsperioder, vilket gör att investeringens förutsätt

ningar mer eller mindre hinner ändras innan projektet är

slutfört (jfr "Stålverk 80"). Detta motiverar därför någon

form av alternativplanering som underlag för styrningen,

eftersom investeringens storlek och inriktning kan behöva

ändras under grundinvesteringsförloppet. Detta i sin tur

förutsätter att man gör en bedömning av sannolikheten för

olika framtida händelseförlopp och en värdering av konse

kvenserna av olika sådana händelseförlopp. Att göra sådana

bedömningar är svårt, men likväl helt centralt vid all slags

beslutsfattande under osäkerhet. Det var därför naturligt

att jag kom att intressera mig för dessa bedömningsproblem,

vilket också ledde till att projektet fick en ny och mer

principiell inriktning. Det är resultatet av denna nya in

riktning som redovisas i den här boken.

Flera personer har på olika sätt bistått mig i mitt

arbete. Till dessa riktar jag mitt allra varmaste tack.

Först och främst vill jag nämna min handledare, pro

fessor Bertil Näslund. Han har alltid varit intresserad av

mitt arbete och hjälpt mig med många sakliga synpunkter på

mina manuskript. Hans personliga stöd under kritiska ske-
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den har varit av mycket stor betydelse för mig och mitt

projekt.

Professor Erik Ruist har läst samtliga manusversioner.

Genom att ifrågasätta och sätta tummen på dunkla punkter i

dessa har han "tvingat" mig till ständigt ökad klarhet såväl

i tanke som i ord. Arbetet har vunnit mycket på detta.

Mina manuskript har vid flera tillfällen granskats av

mina kollegor på ett kostnadsintäktsanalytiskt seminarium

på Handelshögskolan. Särskilt vill jag nämna docent Ingolf

Ståhl som verkligen ansträngt sig för att få mig att skriva

så begripligt som möjligt.

Civilekonom Brian Kylen har hjälp mig med datorpro

grarnrnering. Ekonomie doktor Mats Persson har läst den

engelska sammanfattningen. Civilekonomerna Birgitta Ander

son och Bengt Jacobsson har läst den svenska sammanfattning

en. Filosofie doktor Alfred Kanis har språkgranskat den

engelska sammanfattningen.

Kerstin Lindskog har skrivit i stort sett samtliga

mina arbetsmanuskript. Hon har också skrivit den slutgil

tiga versionen. Harriet Lundh, Birgitta Mossberg och

Gunilla Weidenrnark har också skrivit åt mig. Ekon stud

Staffan Lindskog har ritat figurerna.

Projektet har finansierats med stipendier från Bank

forskningsinstitutet, för vilket jag också tackaro

Jag tillägnar boken Agneta och Sofie, vilka har in

spirerat och uppmuntrat mig att skriva den färdigt.

Näsby Park i september 1979

Ulf Elvestedt
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1. INTRODUKTION

1.1 BAKGRUND

Många viktiga beslut i företag, organisationer och myn

digheter måste genomföras trots ett bristfälligt besluts

underlag. Problem i samband med planering och besluts

fattande under osäkerhet har allt mer kommit att uppmärk

sammas, inte minst mot bakgrund av "energikrisen" i mit

ten av sjuttiotalet (Ansoff (1975)).

Förklaringen till detta kan återföras på vissa gene

rella förhållanden i vår ekonomi. Investeringar, såväl

för samhälle som för företag, blir allt mer kapitalkrä

vande och framtidsinriktade (Galbraith (1971)). De eko

nomiska förhållandena förändras allt snabbare (Tofrler

(1970)). En ökad internationalisering gör oss mer be

roende av utlandet.

Osäkerheten i en be"slut$situation kan gälla flera

saker. I vissa fall kan" man vara osäker om vilka konse

kvenser ett visst beslut medför. I andra kan man vara

osäker på hur dessa konsekvenser skall värderas. I ytter

ligare andra kan man vara osäker på yilka handlingsalter

nativ man överhuvud taget har att välja mellan. Karak

teristiskt för samtliga dessa fall är att beslutsdelta

garnasI) subjektiva bedömningar och värderingar erfordr?s

1) Med beslutsdeltagare menas alla de som på ett eller annat sätt
kan påverka ett beslut. Begreppet beslutsfattare reserverar jag
normal"t för den eller de som har det formella ansvaret för be
slutet ifråga.
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för att komma till beslut. Detta förhållande kan i själva

verket tas som en definition på beslut under osäkerhet.

De bedömningar och värderingar som erfordras för be

slut utgör resultatet av ett beslutsarbete i en beslutspro

cess. Brister hos människan och brister i beslutsprocessen

kan dock göra beslutsarbetet ineffektivt. Viktiga aspekter

glöms bort, andra får för stor betydelse, vissa står i kon

flikt med varandra etc. Risken för ett ineffektivt besluts

arbete ökar med beslutsproblemets komplexitet.

Under de senaste tjugo åren har en analysmetodik fun

nits tillgänglig för att hjälpa beslutsfattare vid beslut

under osäkerhet. Den brukar kallas Bayesiansk beslutsana

lys eller, kortare, beslutsanalys. Den här boken handlar

om beslutsanalys.

1.2 BESLUTSANALYS - ETT EXEMPEL

(Traditionell) beslutsanalys tillgår i princip på följande

sätt:

Först sker en inventering av tillgängliga handlings

alternativ och möjliga konsekvenser dessa kan medföra.

Därefter åsätts dessa möjligheter sannoZikheter. Hänsyn

till riskattityd tas genom en värdering av de möjliga kon

sekvenserna i förhållande till varandra. När detta skett

multipliceras det relativa värdet (nyttan) av varje möjlig

beslutskonsekvens med sin sannolikhet och summering sker

sedan över alla möjliga konsekvenser för vart och ett av

handlingsalternativen. De så erhållna värdena utgör alter

nativens "förväntade värde", "förväntade nytta", "Bernoul

li-index" etc. Beslutsfattaren rekommenderas sedan att

välja det alternativ med högsta sådant värde.

Många planerare och beslutsfattare i praktiken tycker

säkert att denna metod låter alltför komplicerad och omfat

tande. Det är givetvis mycket enklare att försöka åstad

komma en entydig, en "bästa", prognos och arbeta helt efter

denna. Man slipper ju då utveckla alternativa planer och
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ta ställning till valet av riskattityd. För att demonstre

ra de fel man då kan göra, kan vi diskutera ett litet exem

pel. l )

Vi tänker oss ett företag som i konkurrens med andra

företag funderar på att sälja en viss produkt. Man kan

antingen tillverka produkten själv eller lägga ut tillyerk

ningen på lego. Vid egentillverkning måste man investera

7 000 kronor nu. Väljes legoalternativet kan man vänta och

se vad produktens pris blir och sedan bestämma sig för om

man skall lansera eller ej. (Vi antar att företaget är

"price-follower" och anpassar sig efter konkurrenternas

pris.) De rörliga kostnaderna för egentillverkning är 6

kronor per enhet. Legotillverkning kostar 10 kronor per

enhet. Låt oss anta att högst 2 000 enheter kan säljas.

Antag nu att man på företaget räknar med att priset

kommer att bli 5 eller 20 kronor och att dessa två möjlig

heter är lika troliga. En "bästa" prognos är därför att

2
2) o

ta genomsnittet av detta, dvs l .50. En kalkyl baserad pa

denna "prognos" blir då för egentillverkningsalternativet:

(1.1) 2 000 (12 .50-6) - 7 000 = 6 000

och för legotillverkningsalternativet

(1.2) 2 000 (12 .50-10) = 5 000

med resultatet att man bör investera nu i kapacitet för

egentillverkning.

Med ovanstående kalkyl tar man dock inte hänsyn till

att lansering är olönsam om priset blir 5 kronor. I detta

fall avstår vi givetvis från att lansera. Detta beaktas i

den beslutsanalytiska kalkylen; sannolikheten är 0.5 att

priset blir 5 kronor och lika mycket att priset blir 20

1)

2)

I vissa enklare fall kan deterministisk planering vara "lika bra"
som stokastisk, nämligen då "myopisk planering" är optimal (man
kan nämligen då bortse från den osäkra framtiden, se Dirickx &
Jennergren (1975») eller då en s k "förstaperiods säkerhetsekviva
lent" existerar (Simon (1956), Thei1 (1964)).

I senare kapitel måste jag använda decimalpunkt för att undvika
förväxling. Jag har därför valt att genomgående använda mig av
decimalpunkt.
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kronor. (Det följer av att man anser båda möjligheterna

lika troliga och att sannolikheterna bör summera till l

(detta diskuteras i nästa kapitel).) Väljer vi egentill

verkningsalternativet får vi därför

(1.3) 0.5 x 2 000(20-6) + OsS x O - 7 000 = 7 000

medan legotillverkningsalternativet i "förväntat värde" ger

(1.4) 0.5 x 2 000(20-10) + 0,5 x O = 10 000

varav följer att "den praktiske planeraren" och beslutsana

lytikern kommer till olika rekommendationer. Enligt den

förstnämnde bör vi investera och enligt den sistnämnde bör

vi avvakta.

Det fel som man gör genom att endast arbeta med en

deterministisk prognos är alltså att man inte tar hänsyn

till vad som händer om framtiden kommer att avvika från

denna (vilket den ju nästan alltid gör). En mycket viktig

egenskap- med beslutsanalys är sålunda att sannolikhetstän

kandet tvingar fram en diskussion om alternativa planer. I

många fall är en sådan diskussion mer fruktbar än allehanda

försök att minska osäkerheten i prognosen.

Ett "stokastiskt synsätt" kan förmodligen leda till

bättre beslut i många fall. Men beslutsana-lysens värde an

ses också ligga på ett mer administrativt plan, dvs som ett

instrument fö-r samordning av och kommunikation mellan flera

beslutsdeltagare (Raiffa (1970), Stael von Holstein (1970),

Keeney & Raiffa (1976), Menke (1977), Slovic m fl (1977),

Moore (1~77)). En arialys av grundläggande värderingar och

bedömningar är också ett effektivt sätt att försäkra sig om

att "önsketänkanden" och andra former av systematiska fel

inte har smugit sig in i beslutet.

Beslutsanalys kan också bilda utgångspunkten för ett

system för uppföljning av beslut. I större organisationer

och företag är det t ex regel att beslutsarbetet är förde

lat på två parter, "prognosmakarna" (staben, experterna) å

den ena sidan och "beslutsfattarna" (linjen, lekmännen) å
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den andra. En effektiv uppföljning av dessa två parters

verksamhet förutsätter något formellt beslutskriterium som

anger hur prognos och värderingar har inverkat på ett visst

beslut. Bernoullis princip, som är kärnan i beslutsanaly

sen (se nästa kapitel), är ett sådant kriterium.

1 .. 3 INNEBÖRDEN AV "TRADITIONELL" BESLUTSANALYS

Den typ av beslutsanalys som i dag är dominerande såväl

inom teori som inom tillämpning är "traditionell" i den

mening som Churchman (1961) och senare t ex Ackoff (1979)

använder begreppet. En något förenklad beskrivning av det

traditionella beslutsanalytiska arbetet är som följer (jfr

Keeney & Raiffa (1976, 5 ff)).

I traditionell beslutsanalys förutsätts definition av

beslutsproblemet, datainsamling och val ske i tre på varand

ra följande åtskilda steg. Beslutsproblemet antas sålunda

kunna avgränsas, handlingsalternativ, konsekvenser samt be

tydelsefulla ej påverkbara faktorer inventeras innan man

vet vilka prognosdata som 'finns och om värdering av de fram

tagna konsekvenserna är möjlig. Subjektiva bedömningar av

sannolikheter och riskattityd antas också kunna göras utan

att bedömarna vet hur deras bedömningar kommer att påverka

valet.

Ansvaret för beslutsanalysens genomförande överlåts åt

en, i förhållande till det föreliggande beslutsproblemet,

utomstående person (ofta är det här fråga om en beslutsana

lytisk konsult). Det är analytikern som skall förmå be

slutsdeltagarna att avge sina sannolikheter och riskattity

der. Detta förutsätts ske i kvantifierad form och det un

derförstås att analytikern har beslutsdeltagarnas förtroen

de att på basis av gjorda bedömningar "räkna ut" vilket

handlingsalternativ som är bäst.

Det är sålunda typiskt att den övervägande delen av

de tillämpningar av beslutsanalys som rapporteras i litte

raturen (följande samlingsverk kan nämnas: Drake m fl (1972),

Keeney & Raiffa (1976), Moore & Thomas (1976), Howard m fl
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(1977), Bunn & Thomas (1978)) är resultatet just av kon

sultuppdrag. Företagens egna tillämpningar av beslutsana

lys förefaller dock begränsade (Miller (1971), Brown (1970)).

utgångspunkt för den här boken är att beslutsanalys i

princip kan vara värdefull för många beslutsfattare. Men,

vilket diskuteras i bokens inledande kapitel, den traditio

nella beslutsanalysen vilar på ett antal förutsättningar

som är orealistiska för många beslutsproblem. Dessa för

utsättningar begränsar beslutsanalysens tillämpbarhet till

de mest välstrukturerade beslutsproblemen.

Åtskilliga empiriska undersökningar visar sålunda att

beslutsprocesser är mer komplicerade och "erratiska" än

vad den traditionella beslutsanalysen förutsätter (t ex

Bower (1970), Hemmingsen (1973)). Problemdefinition, data

generering och val sker i ett samspeZ med varandra. En

problemdefinition kan t ex ge upphov till dataproblem på

senare steg med därpå följande omdefinition. Ny informa

tion kan erhållas, vilket också kan motivera en omdefini

tion av beslutsproblernet. Val sker heller sällan simul

tant. Handlingsalternativ s~apas och förkastas fortlöpande

under processens gång. Beslutsdeltagarna räknar vidare of

ta med att få mer information, varför de varken kan eller

vill avge några mer exakta "slutgiltiga" bedömningar, etc ..

Traditionell beslutsanalys implicerar också förekoms

ten aven uppsättning "ärliga" ("honest", Stael von Holstein

(1970, 25)) kvantitativa sannolikhets- och nyttobedömningar.

Det gäller bara att "mäta" dessa på ett effektivt sätt och

s a s rensa bedömningarna från diverse "ovidkommande brus".

Modern psykologisk forskning (se kapitel 5) visar dock att

det knappast är meningsfullt att prata om "ärliga" bedöm

ningar, ens i mycket välstrukturerade problem. Bedömningen

är situationsspecifik och beror på det sammanhang i vilken

den görs, vad den skall användas till etc.
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1.4 BOKENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Det första av bokens syften är att kritiskt granska de teo

retiska grunderna för den traditionella beslutsanalysen&

Det andra syftet är att mot bakgrund av den teoretiska

granskningen dra upp riktlinjerna för en alternativ, inter

aktiv, beslutsanalytisk metod som är grundad på mer realis

tiska förutsättningar om beslutsdeltagare och beslutspro

cess. Boken är disponerad på följande sätt:

I bokens första del sker granskningen av teorin bakom

den traditionella beslutsanalysen och den andra beskriver

den interaktiva metoden. Del I omfattar kapitlen 2, 3, 4

och 5 och del II kapitlen 6, 7, 8, 9 och la. Kapitel 2

är en principiell beskrivning av den traditionella be

slutsteorin under osäkerhet. Beskrivningen är kortfat

tad, men referenser ges i kapitlet till arbeten som mer

fullständigt behandlar den traditionella beslutsteorin.

Teorin i kapitel 2 granskas kritiskt i kapitel 3.

Kapitel 4 beskriver de vanligaste traditionella me

toderna för mätning av sannolikhet och relativt värde

(nytta). Särskild tonvikt läggs på att utreda förekoms

ten av s k "systematiska fel" vid bedömning av kvantita

tiva storheter. I kapitel 5 diskuteras några principiella

svårigheter vid mätning av psykologiska storheter. De be

teendemässiga implikationerna av kvantitativa bedömningar

utreds.

Del II inleds med kapitel 6 i vilket jag ger en över

sikt av de kommande kapitlen. Den "interaktiva besluts

analytiska paradigmen" beskrivs som en trestegsprocess.

I kapitel 7 beskrivs steg 2, dvs hur bedömning av nytta

och sannolikhet är tänkt att gå till i den interaktiva

processen. I kapitel 8 beskrivs steg 3, dominansanalys

steget, som innebär att man på basis av gjorda bedömningar

försöker identifiera handlingsalternativ som är "sämre" än

minst något annat handlingsalternativ och därför kan ute

slutas. Kapitel 9, steg l i den interaktiva processen,
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beskriver en sökregel som kan användas i de fall man öns

kar skaffa ytterligare information om nyttor och sanno

likheter. Kapitel 10, slutligen, består aven princi

piell jämförelse mellan den föreslagna interaktiva och

den traditionella beslutsanalytiska metoden. Vidar~ ges

några förslag till fortsatt forskning.

ytterligare material, som är viktigt vid värdering

av men inte förståeZse för den föreslagna metoden, har

jag valt att lägga i appendix. I Appendix l redovisas

en tillämpning av den föreslagna metoden på två numeriska

exempel. Appendix 2 är en litteraturgenomgång av metoder

som på ett eller annat sätt kan sägas vara alternativ till

den här föreslagna metoden. Appendix 3 beskriver en ide

till utveckling av metoden. Appendix 4, slutligen, är en

förteckning över de vanligaste symbolerna.



DEL I

TRADITIONELL BESLUTSANALYS
- En kritisk granskning
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2. BERNOULLIS PRINCIP

Enligt March (1978, 587} involverar varje rationellt beslut

två bedömningar: "A guess about uncertain future consequences

and aguess about uncertain future preferences". Förmodligen

håller de flesta med om det vettiga att skilja på prognos och

sannolikhetsbedömning å den ena sidan och värdering och nyt

tobedömning å den andra.

Vad som är mer diskutabelt är vilken relativ betydelse

"sannolikheter" och "nyttor" skall ha vid beslut under osä

kerhet. Bernoullis principl) är kärnan i beslutsanalysen.

Den stipulerar inte bara att "nyttan och "sannolikhet" är

två separata enheter, utan anger också exakt hur "nytta" och

"sannolikhet" bör relateras till varandra.

Syftet med kapitlet är att beskriva några av de teore

tiska fundament som motiverar Bernoullis princip. Framställ

ningen är medvetet informell och kortfattad och skall ses mot

bakgrund av min strävan att ge den inte helt beslutsteoretiskt

bevandrade läsaren en allmän förståelse för den traditionella

beslutsteorins uppbyggnad. För en mer fullständig genomgång

av teorin hänvisas till andra arbeten. Relativt lättillgäng

liga nyttoteorier är Luce & Raiffas (1957) och Howards (1977).

Relativt lättillgängliga teorier av nytta och sannolikhet är

Pratts m fl (1964) och Markowitz' (1970).

l) Ursprungligen användes begreppet Bernou11is princip endast i sam
band med beslut under traditionell risk (se Borch (1968)). Här
används dock begreppet generellt.
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Kapitlet är disponerat på följande sätt. I 2.1 in

förs några grundläggande begrepp och symboler. Vidare pe

netreras de strukturella egenskaper som beslutsproblemet

måste ha för att (traditionell) beslutsanalys skall vara

till~mplig. (Jag har mer att säga om detta i senare kapi

tel.) I 2.2 definieras Bernoullis princip samt diskuteras

två olika ansatser för att demonstrera giltigheten av den

na. Av skäl som redogörs för där väljer jag att demonstre

ra existensen aven subjektiv sannolikhetsfunktion, p, och

en nyttofunktion, u, i två steg. I 2 .. 3 "härleds" u och i

2.4 härleds p. Genomgången avslutas i 2.5 med några slut

satser.

2.1 STRUKTURANTAGANDEN

StrukturanaZysen är den första fasen i traditionell besluts

analys (jfr Keeney & Raiffa (1976, 5)). Dess syfte är att

identifiera tillgängliga handlingsalternativ, viktiga hän

delser samt sambanden mellan dessa. Resultatet av struk

turanalysen utgöres då av ett besZutsträd av den typ som

illustreras i Figur 2.1.

Figur 2.1: Ett beslutsträd

I beslutsträdet står [J för en beslutspunkt (-nod) och ()

för en händelsepunkt (-nod).
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En strategi är en uppsättning beslutsregler som anger

hur man skall handla i framtiden som en funktion av den in

formation man har då. En fullständig strategi är definie

rad för varje möjlig framtida händelse (Masse (1962)).

Detta innebär att man nu vet hur man kommer att handla i

framtiden, hur denna än kommer att utveckla sig (givet att

man inte missat någon utvecklingsmöjlighet). Observera att

detta inte betyder a-tt man nu bestämmer sig för vad man

skall göra i framtiden. Man bestämmer sig endast nu för

hur man skall reagera om det ena eller andra inträffar.

Strategier som inte är fullständiga är ofullständiga.

Strukturanalysen antas resultera i l) en uttömmande

beskrivning av alla fullständiga strategier som står till

buds, 2) en uttömmande beskrivning av alla de händelseför

lopp (naturtillstånd) som är relevanta för beslutsproble

met i fråga, samt 3) en uttömmande beskrivning av de kon

sekvenser som uppstår för varje möjlig kombination av stra

tegi och naturtillstånd. Strategimängden skrivs X, till

ståndsmängden Y och konsekvensmängden z. I det fall till

ståndet är en reell (vektorvärd) variabel skrivs denna y.
Ett element i Y, om Y är ändlig, skrivs y., j=l, ... ,no

J
Ett visst värde på y skrivs vanligen Yc.' j=l, ... ,n, med

J
betydelsen att en andel c. av alla möjliga y-värden är

mindre än Yc .• Ett mer o~estämt värde på y skrivs y.l)
J

Resultatet av strukturanalysen kan nu komprimeras i en s k

beslutsmatris (Figur 2.2) som alltså ligger till grund för

beslutsanalys på normal form (Luce & Raiffa (1957)).

Vissa ytterligare kommentarer i anslutning till be

slutsmatrisen förefaller vara på plats.

Det antas att Y kan väljas så att sannolikhetsbedömaren

är "säker" på att faktiskt naturtillstånd i efterhand visar

sig tillhöra Y. y antas vidare vara den minsta mängden av

tillstånd som är sådan att detta villkor är uppfyllt. For

mellt är detta krav trivialt, eftersom det här endast är en

l) För en sarnn1anfattning av de mest använda synilio1erna, se Appendix 4.
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yz

x
m

Figur 2.2: En beslutsmatris

z
n

Z
mn

fråga om att utvidga Y IIi tillräcklig omfattning". Reali

ter är det förmodligen inte lika trivialt, vilket t ex

"energikrisen" 1973-74 vittnade om (Ansoff (1975)). Av

stor betydelse är också att man definierar naturtillstån

den på ett sådant sätt att de verkligen upplevs som ömse

sidigt uteslutande av beslutsfattaren.

Beslutsmatriser uppställs normalt på ett sådant sätt

att Y är gemensam för samtliga handlingsalternativ. Detta

är en formulering som ställer vissa krav på hur tillstånden

skall definieras. Antag t ex en person som skall resa till

en viss plats och väljer mellan att åka bil och att åka

cykel. Väljer han bil kan han riskera att få sitta i bil

kö, krocka, få motorhaveri etc. Väljer han cykel riskerar

han att inte komma fram i tid, bli nedstänkt av bilar etc.

De två alternativen har olika naturtillstånd och det kan

därför tyckas mer naturligt att man associerar en sannolik

hetsfunktion till varje alternativ. Tillstånden kan dock

alltid definieras så att sannolikheterna inte beror på be

sluten. Detta sker genom "sammansatta" tillstånd. Som

exempel, istället för att analysera naturtillståndet "kroc

ka" och naturtillståndet "bli nedstänkt" för sig sätter man

ihop dessa till "krocka och bli nedstänkt", "krocka och

inte bli nedstänkt" osv.
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Jag kommer i fortsättningen att ha användning för båda

formuleringarna. p står då för den gemensamma sannolikhets

funktionen av Y och Pi står för sannolikhetsfunktionen av Y,

givet att handlingsalternativ i väljs. Y., Y. c Y, symboli-
1. 1.-

serar mängden av möjliga naturtillstånd, givet handlingsal-

ternativ i.

Det kanske också bör understrykas att X, Y och Z inte

behöver vara storheter som i sig själva antar numeriska vär

den (t ex antal sålda enheter aven viss produkt, antal tra

fikolyckor, svaveldioxidhalt i luft etc). Analysen i det

följande är giltig även om X och Y helt skulle sakna kardi

nalitet. Värdena på X, Y och Z skrivna x, y och z, utgör

då s k nominala index. X, Y och Z kan givetvis också vara

flerdimensionella.

2.2 OM EXISTENSEN AV u OCH P

Vi kan nu definiera Bernoullis princip lite mer exakt. Låt

sålunda p. vara "sannolikheten" att y., y. E Y, j=l, ... ,n,
J J J

skall inträffa och u .. den personliga behovstillfredsstäl-
1.J )

lelsen ("nyttan", "subjektiva värdet"l etc) som individen

uppnår om y. inträffar, givet att alternativ i väljs. En
J

ligt traditionell subjektivistisk beslutsteori väljer då

individen det handlingsalternativ som gör 2
)

(2.1)
n
L:

j=l
p.u ..

J 1. J
u .. ~ O,

1.J
p. > O alla i och j

J

så stort som möjligt. () Il o '1 '1 • •• 3)2.1 är a tsa Bernou~~&s pr&nc&p.

Dessa begrepp används synonymt i texten.

p .. u.. förekonnner.
1.J 1.J

n
L:

j=l
Även hybridversionen

Enligt den villkorliga formuleringen skrivs (2.1) i stället
n.
L:1. p .. u .. där ni utgör antalet möjliga tillstånd vid val av alter

j =1 1.J 1.J

nativ i.

l)

2)

3) (2.1) är den vanligaste formen av Bernoullis princip (se också not
2 i anslutning till denna). Det finns också en ekvivalent formu
lering av (2.1) där sannolikheterna definieras på konsekvensmäng
den (Luce & Krantz (197l)). Jag konnner dock ej att använda mig av
denna formulering.
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(2.1) har den fundamentala egenskapen att man alltid före

drar en hög sannolikhet för ett naturtillstånd som värde

ras högt, framför en hög sannolikhet för ett naturtillstånd

som värderas lågt. En annan grundläggande egenskap hos

Bernoullis princip är dess symmetri, dvs att nytta och san

nolikhet "bör väga lika tungt" vid beslut under osäkerhet.

Detta är intuitivt inte självklart, särskilt som man beak

tar' att nytto- och sannolikhetsbedömningar kan vara vaga i

varierande grad. Jag återkommer i kapitel 4 till detta.

Det finns, som sagt, många olika axiomsystem (beteen

deantaganden) som garanterar existensen av u och p och

dessutom att Bernoullis princip är optimalt beslutskrite

rium. Den kanske fortfarande "elegantaste" (Fishburn (1970))

teorin är Savages (1954) som härleder u och p simultant via

en rangordning av de osäkra handlingsalternativen. En nack

del med teorier av Savages typ är att de förutsätter att

sannolikhets- och nyttobedömaren är en och samma person.

Som påpekades redan i första kapitlet är detta sällan fal

let. Beslutsanalys i praktiken går alltså alltid till så

att man först identifierar u och sedan, på basis av den

kända värderingen, identifierar p. Existensen av u påvisas

genom att studera hur nyttobedömaren rangordnar konsekven

ser under traditionell risk med s k "objektiva" sannolikhe

ter. u brukar då kallas en von Neumann & Morgenstern nytto

funktion (efter dem som först presenterade ett axiomsystem

för dess existens). I det andra steget tas u som given och

genom att studera sannolikhetsbedömarens rangordning av

handlingsalternativ härleds p.

2.3 STEG l: EXISTENSEN AV u

I beslutsteorin definieras "beslutskonsistens" med hjälp av

en s k "svag preferensordning".

Låt oss för enkelhetens skull skriva elementen i Z med

enkelindex enligt zk E Z, k=l, ... ,mxn=N. Den svaga ord~

nin'gen symboliseras med ",2:" som tolkas som "tycker minst

lika bra om". En svag preferensordning på Z innebär nu att

någon av följande relationer gäller
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(2.2)

~,k=l, ... ,N

Om zk ~ 2~ och z~ ~ zk så gäller z~ ~ zk' som tolkas så ~tt

29- och zk bedöms som "lika bra" (indifferens).

En grundläggande egenskap hos den svaga ordningen är

transitivitetsegenskapen, dvs om zk ~ z~ och z~ ~ Zo så

zk ~ zoo I det följande utgår jag från att naturtillstån

den indicerats så att

(2 • 3)

Ett centralt axiom i von Neumann & Morgensterns axiom

system är det s k kontinuitetsaxiomet. Innebörden av detta

är att det alltid finns något tal, uk' O ~ uk ~ l, som gör

att individen är indifferent mellan zk säkert och ett lotte

ri, där vinsten zl dras med en sannolikhet (andel) uk av

alla dragningar och zN med en sannolikhet (andel) av

l - u k (ett sådant lotteri symboliseras med (zl,uk ,zN)) o

Ett annat axiom säger att individen alltid föredrar det

(enkla) lotteri, där sannolikheten för zl är störst. Obser

vera därför att u k ~ u~ om och endast om zk ~ z~.

Ett tredje axiom är det s k dekomponerbarhetsaxiomet

som implicerar att individen följer vissa principer när

han beräknar sannolikheten för simultana händelser. Sanno

likheten för att t ex två av varandra oberoende händelser

skall båda inträffa erhålls då genom att multiplicera san

nolikheterna för de två händelserna. Speciellt gäller för

denna individ att han inte bryr sig om huruvida ett lotteri

är "sammansatt" eller inte.. Han tittar endast på de margi

nella sannolikheterna för de olika utfallen, eventuellt

efter att ha genomfört sannolikhetskalkyler enligt ovan.

Jag skall få anledning att återkomma till detta axiom se

nare.

Vi kan åskådliggöra detta med hjälp av figurer. Vi

låter då TIk' k=l, ... ,N stå för några "objektiva" sannolik-
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heter för konsekvenserna 2 k , k=l, ... ·,N. I Figur 2.3 illu

streras det ursprungliga, enkla, lotteriet och i Figur 2.4

det associerade, sammansatta, lotteriet. Dekomponerbar

hetsaxiomet garanterar alltså att individen finner de två

lotterierna ekvivalenta.

2
1 2

1

TT
1 TrI

'"
~

--- 2
1

TIk TT k
2

K

" .... .... ...

TT N
2N

zN

Figur 2.3: Enkelt lotteri Figur 2.4: Sammansatt lotteri

Eftersom varje zk enligt kontinuitetsaxiomet och dekom

ponerbarhetsaxiomet kan ersättas med lotterier av typen

(zl,uk ,zN)' kan vi alltid dekomponera ett sammansatt lotteri

till ett ekvivalent, enkelt lotteri, vars vinster utgörs en

dast av 2 1 och zN. Observera nu att sannolikheten för vinst

av zl i detta enkla lotteri utgör

(2.4)
N
L 1T

k
U

kk=l

Låt oss nu anta att vi ersätter de objektiva sannolik

heterna TIk' k=l, ... ,N med en uppsättning andra objektiva

sannolikheter TI:, k=l, ... ,N. Det följer då av det som ovan

sagts att



19

(2.5)

om och endast om individen föredrar de nya sannolikheterna

före de gamla.

Härledningen ovan förutsätter att det inte är någon

nyttoupplevelse associerad till själva genomförandet av

besluten. Besluten ses sålunda uteslutande som medel utan

eget ("intrinsic") värde. Se t ex Ackoff (1979) för en

kritisk diskussion av detta.

Normalt relateras u till värderingarna vid beslutstill

fället. Ingenting hindrar dock att man explicit för in

möjliga framtida värderingar mot bakgrund av olika sanno

lika händelseförlopp. Dessa händelseförlopp behandlas då

som vilka naturtillstånd som helst. såväl osäkra konsekven

ser som osäkra värderingar kan sålunda hanteras inom be

slutsanalysens ram.

2.4 STEG 2: EXISTENSEN AV P

I detta avsnitt antas, för enkelhetens skull, en gemensam

sannolikhetsfunktion, p, för samtliga handlingsalternativ.

Grovt sett finns två tolkningar av det subjektiva sannolik

hetsbegreppet: en "supersubjektiv" tolkning och en "besluts

inriktad subjektiv". Enligt den förstnämnda (se t ex de

Finetti (1937), Koopman (1940») har den subjektiva sanno

likheten p. ett egenvärde så att p. kan tolkas som ett mått
J J

på individens "upplevelse" av tilltron till "hypotesen"

y = y .. Kritiken mot en sådan tolkning är mycket gammal
J

(se t ex Venn (1888»).

Beslutsanalysen vilar dock mer på den beslutsinrikta

de tolkningen (Ramsey (1926), Savage (1954), Luce & Raiffa

(1957), Raiffa & Schlaifer (1972) ro fl). Enligt denna

definieras de subjektiva sannolikheterna av de sämsta odds

man är beredd att acceptera vid vadslagning om den osäkra

händelsen ifråga. Grundiden kan beskrivas på följande sätt.
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Jag låter

(2" 6)

stå för värderingen av handlingsalternativ i:s möjliga kon

sekvenser. Vi vet dock ingenting om sannolikheterna för

olika naturtillstånd. Beslutsfattaren måste emellertid

välja något handlingsalternativ, trots frånvaron av "objek

tiva" sannolikheter: Ett konsistent val förutsätter att han

kan rangordna alla vektorer u i ' i=l,,,,,.,m, i en svag och

fullständig ordning, så som diskuterades i förra avsnittet.

Antag nu att beslutsfattaren är indifferent mellan,

säg u l och u 2 " Låt oss också anta att han därmed är indif

ferent mellan u l ' u 2 och u 3 , där u3 är någon godtycklig

blandad strategi av u l och u 2 " Detta är Samuelsons (1952)

"Strong Independence Axiom" som implicerar att beslutsfat

tarens indifferensytor av u-vektorer utgörs av hyperplan.

Se Figur 2.5 som illustrerar ett fall med två naturtillstånd

så att indifferensytorna reduceras till linjer" Vertikal

axel anger nyttoupplevelsen om Yl inträffar (u. l ) och hori

sontell axel nyttoupplevelsen om Y2 inträffar (u,,2)·

.U2
•
t

--....L ....IPb.......... u. 2

t

•t
•
I

•
I
I

• r----------,-
I I
t I
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nStrong Independence Axiom" är helt central för existen

sen av p. Dess förutsättning är naturligtvis att naturtill

stånden upplevs som ömsesidigt uteslut~nde. En person som

påstår att två händelser är ömsesidigt uteslutande men som

anser att båda samtidigt är troliga uppfyller sålunda ej

IIStrong Independence Axiom".

En godtycklig punkt på den i:e linjära indifferenskur

van (hyperplanet) kan uttryckas som

(2.7)
n
L

j = 1
p.u ..

J 1. J

där p.: na utgör några "vikter".
J

Detta garanterar dock inte att hyperplanen är parallel-

la, dvs att p. är konstant och oberoende av nyttonivå. Här-
J

till erfordras ett axiom som vi löst kan formulera på föl-

jande sätt: Antag individen är indifferent mellan u
I

och u 2 .

Då är han också indifferent mellan kUl och ku 2 , där k är

någon konstant. Implikationen av ett sådant axiom är att

individen är opåverkad av större eller mindre spridning i

nyttoutfallet av sina beslut. l )

Implikationerna av ett axiom av ovanstående slag kan

"döljas" genom att man inför ett oändligt stort antal in

differensytor. Kan man då visa att en indifferensyta är

ett hyperplan så måste alla andra vara det också, ty annars

kommer de att skära varandra, vilket inte är i överensstäm

melse med konsistenskraven.

Hur som helst, givet att indifferensytorna utgöres av

parallella hyperplan är det meningsfullt att tala om s k

"kvalitativa" sannolikheter. Utbytesförhållandet mellan

t ex u. l i Figur 2.4 (nyttan om tillstånd l realiseras) och

u. 2 (nyttan om tillstånd 2 realiseras) erhålls då som sam

bandet

1) Detta innebär naturligtvis inte att han är opåverkad av sprid
ningen i konsekvenserna av de olika besluten.
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(2 .. 8)

En lutningskoefficient i Figur 2.4 på, säg, -2 kan därför

tolkas som att bedömaren anser att tillstånd 2 är dubbelt

så troligt som tillstånd l.

Det följer av ovanstående att handlingsalternativ i

föredras framför handlingsalternativ k om och endast om

(2 .. 9)
il il

L p.u .. > L p.uk .
j=l J 1J j=l J J

Det återstår nu att fixera vissa egenskaper hos p.:na. Det
J

konstateras då först att

(2 .. 10) p. > O
J

måste gälla, eftersom p. < O för något j skulle innebära
J

att indifferensytorna någonstans har en positiv lutning.

Detta i sin tur innebär att det finns två beslut som be

slutsfattaren är indifferent mellan och som är sådana att

det ena beslutet är minst lika bra för alla naturtillstånd

och bättre för åtminstone något tillstånd. Detta förefal

ler inte rimligt (savages (1954) "Sure Thing PrincipIe") ..

Slutligen, för en konsistent individ, gäller alltid

att

(2.11)
n
L

j =1
p.

J
l

Om så inte vore fallet är det nämligen alltid möjligt att

få denne eller den som erbjuder lotteriet, att satsa på

vadslagning på ett sådant sätt att han alltid förlorar.

Detta kan illustreras med ett exempel. Låt oss anta

en person som är villig att sätta l krona mot 3 kronor på

en viss "hypotes", s. Detta är då, enligt Savages teori,

ekvivalent med att den subjektiva sannolikheten för s, Ps'
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är 1/4.
1

) Låt oss sedan anta att personen också är villig

att sätta l mot 3 på att s inte inträffar, S, dvs p-, är
s

också 1/4 och p + p- = 1/2. Denne person kommer alltså
s s

att säkert förlora 2 kronor oavsett om s eller s inträffar.

(Inträffar s erhåller han l krona men måste betala 3 efter

som s inte inträffar och omvänt.) Analogt kan visas att de

subjektiva sannolikheterna inte kan summera till ett tal

över l för en rationell person. 2 ) De Finetti (1937) kallar

detta "The Theorem of Total Probability". En normativ an

vändning av detta teorem förefaller självklare

2.5 SLUTSATSER

Kapitlet har ägnats åt en kortfattad beskrivning av den

Bayesianska beslutsteorin, vilken utgör grunden för be

slutsanalysen. Det konstaterades att om en svag, fullstän

dig ordning existerar av handlingsalternativen (plus ytter

ligare några antaganden) så finns alltid någon "sannolikhets

funktion" och någon "nyttofunktion" som, via Bernoullis

princip, är konsistenta med denna rangordning e

Detta är, som vi senare kommer att se, inte samma sak

som att det bara finns en sannolikhets funktion och en nyt

tofunktion med denna egenskap. Ingenting i teorin garan

terar heller att beslutsfattaren kan kommunicera sådana

funktioner ..

1) Jag bortser här från riskaversion.

2) Ty då måste den som erbjuder lotteriet alltid förlora.
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3. DISKUSSION AV BERNOULLIS PRINCIP

De centrala frågorna i samband med beslutsanalys är följan

de:

Är Bernoullis princip tillämpbar på alla typer av beslut,

beslutsfattare och beslutsprocesser?

Hur mäter man sannolikheter och nyttor?

De två frågorna hänger i praktiken samman men är allt

så två olika problem. I det här kapitlet studeras den första

av dessa frågor. I de två följande kapitlen diskuteras mät

problemen.

Kapitlet består av fyra avsnitt. I det första, 3.1,

diskuteras den s k Ellsbergsparadoxen som visar att vagheten

i en persons sannolikhetsbedömning kan göra Bernoullis prin

cip obrukbar för förklaring av beslutsbeteende. I det andra,

3.2, ges en "lösning" på Ellsbergsparadoxen när det gäller

användningen av Bernoullis princip i normativa sammanhang.

I det tredje, 3.3, diskuteras tillämpbarheten av Bernoullis

princip på realistiska beslutsproblem. Det sista avsnittet,

3.4, är en kort sanunanfattning.

3.1 ELLSBERGS PARADOX

En välkänd princip i den ekonomiska optimeringsläran är den

som säger att man vid val mellan två handlingsalternativ

alltid kan bortse från egenskaper som är gemensamma för des

sa.
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En analog princip återfinns i beslutsteorin om beslut

under osäkerhet, kanske mest känd som "The Sure Thing

Principle" iSavages (1954) teori (jfr förra kapitlet). I

fortsättningen refererar jag till denna princip som Savages

princip. Innebörden av Savages princip är att ett val mel

lan två handlingsalternativ med osäkra konsekvenser inte

skall påverkas av de naturtillstånd för vilka de två al

ternativen leder till samma nyttoupplevelse.

Ellsberg (1961) demonstrerade dock med ett antal urn

experiment att flertalet av oss bryter mot Savages princip,

ja t o m föredrar att göra det i vissa fall. Följande är

ett urnexperiment av Ellsbergstyp.

En urna innehåller 90 kulor varav 30 är röda. De öv

riga är svarta eller gula, men dessas respektive andelar

är helt okända. Försökspersonen får nu genomgå två experi

ment. I det första gäller det att gissa om en kula, dragen

ur nämnda urna, är röd eller svart. Gissar han rätt får

han 100 kronor och gissar han fel får han ingenting men

slipper också betala någonting. Detta kan åskådliggöras

som i nedanstående betalningsmatris:

~
30 60

Gissning Röd Svart Gul

Röd 100 kr O O
Svart O 100 kr O

Flertalet försökspersoner väljer att gissa "röd" med

motiveringen att andelen röda kulor är känd.

I det andra experimentet gäller det att slå vad om

"röd eller gul" respektive "svart eller gul" med sanuna be

talningskonsekvenser, dvs

~
30 60

Gissning Röd Svart Gul

Röd/gul 100 kr O 100 kr
Svart/gul O 100 kr 100 kr
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Typbeteendet, med samma motivering som ovan, är att gissa

på Ilsvart eller gul" kula ..

Enligt Savages princip är andelen gula kulor irrelevant,

eftersom betalningen, givet att man drar en gul kula, är den

samma i båda experimenten. Enligt Savage bör alltså en per

son som väljer röd i första experimentet också välja röd/gul

i det andra och en som väljer svart i det första bör likale

des välja svart/gul i det andra.. Emellertid, många av oss

väljer som sagt röd i det första experimentet och svart/gul

i det andra experimentet och bryter därmed mot Savages prin

cip.

Enligt definitionen av subjektiv sannolikhet implicerar

detta att vi först bedömer sannolikheten för röd kula vara

större än sannolikheten för svart och sedan tvärtom.. Detta

är uppenbarligen inkonsistent enligt alla traditionella de

finitioner av inkonsistens.

3 .. 2 BESLUTSRANDOMISERING

Ellsbergsparadoxen kan tyckas besvärande för beslutsanaly

sens företrädare. Dess konsekvens är ju att det inte all

tid går att på ett meningsfullt sätt skilja sannolikheter

och nyttar åt, på ett sätt som är i överensstämmelse med

Bernoullis princip .. l) Diskussionen kring paradoxen har

därför varit ganska intensiv genom åren (Ellsberg (1961) f

(1963), Fellner (1961), (1963), Raiffa (1961), Brewer (1963),

Roberts (1963), Brewer & Fellner (1965), Sherman (1974)).

Raiffa (1961), (1970) och Brewer (1963) accepterar

Ellsbergsparadoxen som en empirisk realitet men inte dess

roll som beslutsnorm.. Raiffa & Brewers argument är enkla

re att demonstrera med det s k Rangoonvadet, vilket lyder

som följer:

l) Sätter vi sannolikheten för svart kula till Ps implicerar typbeslu

tet i första lotteriet att p < 1/3 och i det andra att p > 1/3,
dvs en "omöj lighet".. s s



28

En person får välja mellan:

l. 100 kronor om det regnade i Rangoon i går

2. 100 kronor om d-et inte regnade i Rangoon i går

3. 100 kronor om man får krona vid myntkast

4 .. 100 kronor om man får klave vid myntkast.

Typfallet :1är är att man är indifferent mellan l och

2, indifferent mellan 3 och 4, men föredrar 3 eller 4 fram-

för l eller 2. Under förutsättning att man fritt får välja

mellan de fyra alternativen är typbeteendet irrationellt

och ologiskt. Är det bara kända odds man är ute efter,

kan m2n ju alltid låta ett myntkast avgöra vad som är mest

troligt - regn eller inte regn. Följande kalkyl stödjer

detta randomiseringsargument.

Sätter vi nyttan av 100 kronor till l och nyttan av

O kronor till O erhålls det förväntade värdet av 3 eller

4 som 0.5. Sätter vi den subjektiva sannolikheten för

regn till p erhålls via randomisering av l och 2 en för

väntad nytta på 0.5p + (1-p)0.5 = 0.5 som sålunda är obe

roende av p.. En person, som anser sig veta att p < 0.5

eller p > 0.5, uppnår dock en högre förväntad nytta genom

att direkt välja l eller 2. Det följer av detta att ran

domisering aldrig kan vara bättre än att välja direkt,

dvs myntkastlotteriet kan aldrig vara bättre än Rangoon

vadet.

Randomisering kan sägas ha effekten att den framtvingar

indifferens hos beslutsfattaren. En person som är obeslut

sam eller tvehågsen rekommenderas enligt randomiseringsar

gumentet att betrakta de jämförda alternativen som likvär

diga.. Detta faktum menar Fellner (1963) gör randomise-

ring motbjudande för flertalet människor. Besvikelsen vid

felgissning ("regret") i Rangoonvadet blir större än i

myntkastlotteriet, eftersom man i Rangoonvadet har tvingat

sig själv att anse "regn" och "icke-regn" lika sannolika.

Fellners hypotes har viss grund i psykologin, t ex i disso

nansteorin ..
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3.3 BESLUTSRANDOMISERING OCH REALISTISKA BESLUT

För att Bernoullis princip skall vara tillämpbar på en viss

persons beslutsproblem förutsätts sålunda att denne accep

terar randomiseringsargumentet. Personligen ser jag inga

skäl varför man inte skulle göra det i lotteribeslut av

ovan beskrivna slag. Det förefaller dock inte som om ran

domiseringsargumentet är direkt överflyttbart på mer rea

listiska beslutsproblem.

Randomisering innebär att man tvingar fram en svag

preferensordning av handlingsalternativ. Man låter en tär

ning, ett myntkast etc avgöra i de fall man själv känner

sig vag i sina preferenser, dvs vagheten är irrelevant en

ligt traditionell teori. De två bedömningarna "jag har

inte den ringaste aning om regn är mer e~ler mindre troligt

än icke regn" respektive "jag anser att sannolikheten för

regn är exakt lika stor som sannolikheten för icke regn"

betraktas sålunda som helt likvärdiga. Sannolikheten för

regn är O.S i båda fallen, givet att man är indifferent

mellan l och 2. Detta förefaller ganska orimligt. Nog är

det väl '"mer information" i en sannolikhetsbedömning som

är resultatet aven ingående analys av relevanta data än

en sannolikhetsbedömning som är resultatet av ett tärnings

kast?

För att förstå teorin på denna punkt måste vi komma

ihåg att den förutsätter att beslutsfattaren måste åstad

komma ett omedelbart beslut. Beslutsfattaren måste åstad

komma sina bedömningar med den information han har nu.

Detta kan också anses orimligt. I praktiken kan man

ju ofta skjuta upp beslut och samla in mer information in

nan man definitivt beslutar sig. Den traditionella teorin

har i och för sig inte förbisett dessa möjligheter, men den

förutsätter att alla möjligheter till ytterligare informa

tion explicit har intagits i mängden av handlingsalternativ

X, de möjliga utfallen av informationssökande handlingar i

y samt möjliga konsekvenser av sådana handlingar i Z. Ett
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beslut att "vänta", att "utreda ytterligare" etc hanteras

alltså som vilket annat beslut som helst. I den mån kon

sekvenserna har stor betydelse för beslutsfattaren så tar

sig detta uttryck i en ökad benägenhet att välja informa

tionsskapande handlingsalternativ, inte i en "justering"

av sannolikheterna, som Ellsbergsparadoxen innebär.

En sådan tolkning av X, Y och Z reser dock svåra av

gränsningsproblem. "ytterligare information 'f är a II kun

skap som kan komma att påverka individens beslut. Efter

som alla beslut en individ kan komma att fatta hänger ihop

med varandra, måste X strängt taget omfatta samtliga be

slut individen kan komma att fatta i sitt liv och Y och Z

anpassade därefter. För alla praktiska ändamål är dessa

förutsättningar fullständigt orealistiska (se vidare

Savage (1954, kap 5) för en diskussion av "small worlds"

och "large worlds") . Dels kan (förmår) man inte överblic

ka sitt handlingsfält i alla dess detaljer. Dels kostar

det tid, pengar och annan möda att försöka.

I traditionell beslutsteori existerar sålunda varken

kreativitet eller beslutskostnader, två företeelser som

gör det nödvändigt att avgränsa beslutsproblem i prakti

ken. I flertalet fall av praktiskt intresse är t ex inte

handlingsalternativen "exogent givna" utan resultatet av

en kreativ definitionsprocess (Bower (1970)). Sådana hand

lingsalternativ kan vara mer eller mindre väldefinierade.

Problemet är då inte att välja, i sig, utan snarare att be

stämma sig för när definitionsprocessen skall avbrytas.

Ett exempel kan belysa detta.

Låt oss anta ett företag som skall välja produktpro

gram för den kommande tiden. Relevanta konsekvenser kan

vara försäljningsvolyrn, täckningsbidrag, innovationsgrad

etc. Sannolikheten för dessa konsekvenser beror dock på

en rad faktorer, dels påverkbara sådana, t ex reklam, val

av distributionskanaler, pris, formgivning, förpackning

etc, dels opåverkbara som konkurrenters åtgärder, substi

tutvaror, allmänt ekonomiskt läge etc. Hur många av dessa

faktorer bör man ta med i sin sannolikhetsmodell?
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Traditionell teori kan inte besvara dylika frågor.

Oavsett hur "exakt" eller "grov" sannolikhetsmodE::llen görs

förutsätts att sannolikhetsbedömaren är kapabel att avge

kvantitativa bedömningar.

Traditionell beslutsanalys kan alltså egentligen inte

hantera betydelsen av ökande information vare sig informa

tionen är resultat av egna åtgärder ("learning by doing")

eller av skeenden i omgivningen (nlearning by waiting") .

Stanfordskolan (se t ex Matheson & Howard (1968)} har

föreslagit att man skall utnyttja "det förväntade värdet

av perfekt infonnation lt som indikator på huruvida man skall

fatta beslut på existerande information eller leta efter

bättre. Eftersom man samtidigt antar att en entydig apriori

fördelning existerar, som i sin tur förutsätter att den

traditionella teorins axiom är uppfyllda, förefaller ansat

sen något motsägelsefull.

Konsekvenserna av denna motsägelse komm~r till uttryck

när man tittar lite närmare på det traditionella informa

tionsvärdebegreppet. Traditionellt antas spridningen i en

persons subjektiva sannolikhetsfunktion vara relaterad till

dennes kunskapsnivå. Ju större spridning desto mindre kun~

skap, ju mindre spridning desto större kunskap. l) Det lig

ger därför nära till hands att tro att värdet av informa

tion skulle vara en växande funktion av denna spridning.

Gould (1974) visar dock med hjälp av Rotschild &

Stiglitz' (1970) definition av "spridning" att detta sam

band generellt inte håller. I själva verket kan informa

tionsvärdet öka när spridningen ökar, vilket är en orim

lighet så länge som man ser spridningen som ett omvänt

mått på kunskap. Jag anser dock inte Goulds resultat sär

skilt förvånande.

Det traditionella informationsvärdebegreppet utnyttjar

nämligen den traditionella beslutsteorin på ett sätt som

l) Som påpekas i kommande kapitel förutsätter detta att individen är
"externt kalibrerad".
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den inte är avsedd för. Måste man fatta beslut på den in

formation man redan har, då måste värdet av ytterligare in

formation vara noll. A andra sidan, har man möjlighet att

vänta med sitt beslut så kan inte en entydig apriorifördel

ning existera, eftersom en sådan åtminstone l
) förutsätter

att beslutsfattaren kan rangordna samtliga handlingsalter

nativ i förhållande till varandra. Men detta vill han inte,

eftersom han räknar med ytterligare information som kan kom

ma att ändra denna rangordning. Det tycks mig sålunda att

det traditionella informationsvärdebegreppet och den be

slutsinriktade tolkningen av sannolikhetsbegreppet ej kan

rymmas inom ramen för samma teori. Antingen existerar en

rangordning av handlingsalternativ (och därmed en sannolik

hetsfunktion) samtidigt som ytterligare information saknar

värde eller så har ytterligare information ett möjligt vär

de i den meningen att en rangordning som görs nu kan komma

att omprövas som ett resultat av densamma. Då existerar

inte någon (entydig) rangordning och därmed inte heller en

(entydig) sannolikhetsfunktion.

3.4 SAMMANFATTNING

Kapitlet har diskuterat vissa av de teoretiska grunder som

motiverar användandet av Bernoullis princip vid beslut un

der osäkerhet. Ellsbergs paradox demonstrerar att vanliga

människor i vissa lägen bryter mot Bernoullis princip. En

ligt randomiseringsargumentet bör de dock inte göra detta,

dvs "vanliga människor" gör ett logiskt felslut. Emeller

tid, randomiseringsargumentet implicerar att man kan bort

se från vagheten i sannolikhets- och nyttobedömningarna,

vilket i praktiken endast kan anses rimligt om beslutsfat

taren står inför kravet på ett omedelbart beslut.

Jag återkommer i Kapitel 6 till ett "modifierat" ran

domiseringsargument avsett för beslutsproblem där krav på

omedelbarhet inte föreligger.

l) Därtill krävs också att antalet möjliga handlingsalternativ är
oändligt, se KapitelS.
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4.

Den teori som skisserades i Kapitel 2 garanterar förekoms

ten av intervallskalerade nyttor och entydigt bestämda

numeriska sannolikheter för personer som uppfyller teorins

axiom. l) Teorin ligaranterar" emellertid inte att besluts

fattaren kan, eller ens finner det meningsfullt att försöka,

att kommunicera sådana nyttor och sannolikheter. Detta är

föremål för diskussion i detta och nästa kapitel.

Syftet med det här kapitlet är att diskutera några av

de vanligaste metoderna för traditionell mätning av nytta

och sannolikhet. Härvid skiljer jag mellan direkta, indi

rekta/beslutsanalytiska samt indirekta/statistiska metoder.

Med en direkt metod menas att bedömaren direkt får ange

sannolikheten/värdet för ett visst utfall/konsekvens, t ex

att värdet av A är tre gånger större än värdet av B etc.

Med en indirekt metod härleds nyttobedömningen/sannolikhets

bedömningen från den rangordning av faktiska eller fiktiva

konsekvenser/handlingsalternativ som bedömaren uppmanas att
.. 2)gora ..

l) Se Torgerson (1958, kap 2) för en diskussion av egenskaperna hos
en intervallskala.

2) Enligt en klassificering av Huber (1974), senare använd av Tell
(1976), skiljs endast mellan direkta och indirekta metoder, var
vid de som jag kallar indirekta/beslutsanalytiska hänförs till
klassen av direkta metoder. Detta kan knappast vara särskilt
lyckat.
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Kapitlet består av tre avsnitt. I 4.1 diskuteras mät

ning av sannolikheter, i 4.2 mätning av nyttor. Det sista

avsnittet, 4.3, utgör en san~anfattning.

4.1 MÄTNING AV SANNOLIKHETER

Några indirekta statistiska metoder har jag inte sett an

vända i samband med sannolikhetsbedömning. Traditionella

metoder för sannolikhetsbedömning förutsätter sålunda an

tingen att bedömaren kan ange sannolikheterna direkt i

numerisk form eller indirekt via olika varianter av lotteri

frågor (indirekta/beslutsanalytiska metoder) .

De indirekta metoder som föreslagits i litteraturen är

oftast någon variant av Schlaifers (1959) "referenslotteri"

metod. Enligt denna får sannolikhetsbedömaren välja mellan

två binära lotterier, där vinst och förlust är desamma i de

två lotterierna. I det ena lotteriet beror sannolikheten

för vinst och förlust på den osäkra händelsen vars sannolik

het skall bedömas. Det andra lotteriet (referenslotteriet)

är ett urnlotteri med kulor av två olika färger, t ex röda

och svarta.

Vinst definieras som drag av t ex svart kula. Bedöm

ningsarbetet inleds med ett "stort" antal svarta kulor så

att bedömaren säkert väljer urnlotteriet. Mängden svarta

kulor justeras sedan SlJccessivt nedåt tills bedömaren är

indifferent mellan de två lotterierna. Den så erhållna an

delen svarta kulor definieras härvid som den subjektiva

sannolikheten för händelsen i fråga.

En variant av Schlaifers metod är "sannolikhetshjulet"

som föreslagits av Spetzler & Stael von Holstein (1972) o

Sannolikhetshjulet är en cirkelrund skiva som består av

två sektorer, en röd och en blå och med en pekare i centrum

av skivan. När skivan snurras runt stannar pekaren antingen

på det röda eller blå fältet. Genom en enkel justering för

ändras de två olikfärgade sektorernas relativa storlek och

därmed sannolikheten att pekaren skall stanna på det ena

eller andra fältet.
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En fördel med sannolikhetshjulet, enligt dess upphovs

män, är att bedömarna får en "visuell känsla" för de invol

verade sannolikheterna, vilket de inte får med urnmetoden.

Direkta metoder finns av flera typer. Den allra van

ligaste, i synnerhet vad gäller kontinuerliga y, är frak

tilmetoden. Enligt denna får bedömaren ange värden yp'

sådana att Pr(y<y ) = p. Den mest använda varianten av
- p

denna metod är en successiv nedbrytning i lika troliga in-

tervall. Först anges sålunda YO.So Därefter bedöms be

tingade sannolikheter, t ex: Antag du vet att y ~ YO.S •

Ange då det y-värde, nämligen YO.25' sådant att sannolikhe

ten är lika stor att y ~ YO.2S som att y :s YO.2S.

Ett alternativ till fraktilmetoden är "fasta-inter

vall-metoden". Denna består i att man delar in tillstån

den i intervall och låter bedömaren ange sannolikheterna

för ett intervall i taget (se Huber (1974)). En fördel

med fraktilmetoden framför fasta intervallmetoden är att

den förstnämnda inte kräver explicit angivande av sanno

likheterna i fråga.

En viktig fråga i samband med sannolikhetsbedömning

är om det är relevant att prata om "bra" och "dåliga" san

nolikhetsbedömningar. För sannolikhetsbedömaren är bedöm

ningen bra om och endast om han själv tycker det. Frågan

har dock praktisk betydelse när sannolikhetsbedömarna inte

är samma personer som de som har det formella ansvaret för

beslutet i fråga. Det är då av betydelse för de sistnämnda

att veta vilka kriterier man bör använda t ex vid val mellan

två helt olika sannolikhetsbedömningar.

Seaver m fl (1978) sätter t ex upp följande fern kri

terier på en "bra" sannolikhetsbedömning:

l. Sannolikheterna skall uppfylla Kolmogorovs axiom för

matematiska sannolikheter. (Detta implicerar till att

börja med att bedömningarna är konsistenta.)
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2. De skall uppvisa primär validitet. (Om person A har

bedömt sannolikheten för en viss händelse till 0.8 och

person B samma händelse till 0.6 och händelsen sedan

inträffar så har A gjort en bättre bedömning~)

3. De skall uppvisa sekundär validitet, dvs vara (externt)

kalibrerade. (Om en person anger p-fraktilen för e'tt

stort antal händelse så skall en andel p av dessa hän

delser anta ett värde motsvarande p-fraktilen eller

mindre. )

4.. De skall motsvara bedömarens "ärliga" sannolikhetsupp

fattning.

5. Bayes teorem skall vara tillämpbara på dem.

Frågan är nu om "normala bedömare" uppfyller ovanståen

de kriterier. I synnerhet 3 och 5 har varit föremål för

ett intensivt studium i experiment av olika slag. Det ge

nomgående intrycket från dessa är att de flesta av oss av

viker såväl från 3 som 5 på ett klart och systematiskt sätt.

Ett experiment av Phillips & Edwards (1967) som följts av

många andra demonstrerar sålunda förekomsten aven större

"konservatism" än vad Bayes teorem föreskriver. Man är så-

lunda relativt ovillig att låta sig påverkas av ny informa

tion.

Kalibrering har länge betraktats som en mycket viktig

egenskap hos en bra sannolikhetsbedömare. Orsaken är att

en kalibrerad bedömare alltid kompenserar bristande kunskap

och information med en ökad spridning i sin sannolikhets

funktion (Pickhardt & Wallace (1974»). Sannolikhetsfunk

tionens spridning är därmed ett relevant mått på bedömarens

informationsnivå (jfr Kapitel 3). Bedömningar gjorda av

en icke kalibrerad bedömare saknar denna egenskap.

En känd undersökning av Alpert & Raiffa (1969) demon

strerar en markant brist på kalibrering. Sannolikhetsfunk

tionerna uppvisar alltför liten spridning. Ett senare

experiment i mer verklighetsanknyten beslutsmiljö av
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Pickhardt & Wallace (1974) bekräftar detta resultat. En

positiv inlärningseffekt kunde i och för sig noteras i så

väl Alpert & Raiffas som i Pickhardt & Wallaces experiment.

Inlärning?effekten i det sistnämnda fallet var dock tämli

gen begränsad.. Den systematiska "underskattningen" av

spridningen bestod i båda fallen trots träning och utbild

ning.

Orsakerna till denna överdrivna tillit ("overconfid

ence"; Slovic m fl (1977») har varit föremål för många

diskussioner. Savage (1971) t ex menar att kulturella

faktorer kan ha stor betydelse.. Vårt västerländska eko

nomiska och sociala system, karriärförhållanden etc upp

muntrar oss att visa oss säkrare än vad vi i själva verket

är. En annan förklaring tar sin utgångspunkt i psykolo

giskt/kognitiva förhållanden (Tversky & Kahnemann (l974)).

Naturligtvis har man diskuterat frågan om de direkta

och de indirekta metodernas relativa fördelar. Indirekta

metoder är teoretiskt "sunda" i det att sannolikheterna

ges en entydig och operationell innebörd. Direkta metoder

kräver att bedömaren gör en egen tolkning av sannolikhets

begreppet. Fraktilmetoden har också en nackdel i det att

den ackumulerar bedömningsfel och sålunda uppmuntrar till

s k "pseudokonsistens" (Bunn (1975)) ..

A andra sidan, indirekta metoder är ofta svåra att

använda i praktiken. Lotteritekniken, pedagogiska grepp

som urnor och sannolikhetshjul till trots, upplevs ofta

som abstrakt och svårbegriplig (Hogarth (1975») Vissa typer

av händelser förefaller dessutom inte alls lämpliga för in

direkt bedömning. Antag t ex att man vill ha reda på en

persons bedömning av sannolikheten för en s k "härdsmälta"

i ett kärnkraftverk. Det är då nödvändigt att beakta kärn

kraftverkets hela livslängd på, säg, 20 år. Detta innebär

att man måste konstruera lotterierna så att en eventuell

vinst i lotteriet kan kvitteras ut efter denna period. För

många bedömare gör ett sådant lotteri ett ganska löjligt

in"tryck. Till detta kommer att lotteritekniken förmodligen
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också introducerar en rad okontrollerbara effekter som en

funktion av bedömarens riskaversion, inställning till spel

etc (Hogarth (1975)).

4.2 MÄTNING AV NYTTOR

Metoder för nyttobedömning är som regel indirekta. Vissa

direkta metoder har dock föreslagits. De som förefaller

vara av störst praktiskt intresse är de som bygger på par

visa jämförelser (t ex Saaty (1978), Fishburn (1967)). Me

toder har också föreslagits där bedömaren direkt får rita

upp en nyttokurva över kontinuerliga intervall av tillstånd

(Buber (1974b)). Användningen av sådana metoder ställer

dock mycket höga krav på bedömarna och några mer allmänna

tillämpningar har inte rapporterats.

I traditionell beslutsanalys används i huvudsak den

indirekta beslutsanalytiska metoden (se t ex Keeney &

Raiffa (1976)). Den tillgår så att bedömaren får ange den

sannolikhet för vinst i ett binärt lotteri som gör att han

är indifferent mellan lotteriet och ett visst säkert pris

(som man vet ligger mellan de två möjliga vinsterna i nyt

tohänseende). Den så erhållna sannolikheten kan tolkas

som individens nytta av det säkra priset. Den nyttofunk

tion som e~hålls på detta sätt blir därmed normerad på in

tervallet [O, l]. Ett alternativ är att be bedömaren ange

säkerhetsekvivalenten för ett binärt lotteri med givna san

nolikheter. Vanligen används sannolikheterna 0.5/0.5

(Fishburn (1967)). ytterligare variationer av detta finns

också (Howard (1977)). Keeney & Raiffa (1976) diskuterar

ganska ingående hur man kan göra för att hjälpa bedömaren

med lotterimetoder av ovanstående slag. l
)

l) Dessa författare rekommenderar en tvåstegsprocess vid nyttobedöm
ning. I den första analyseras beslutsfattarens allmänna risk
attityd, främst i syfte att utreda huruvida global riskaversion
föreligger eller ej. Ju mer man kan specificera nyttofunktionen
i första steget, desto mer underlättas den explicita nyttobedöm
ningen i det andra. Det kan t ex visas (Howard (1977), Pratt
(1964), Keeney & Raiffa (1976) m fl) att om det föreligger kon-

(forts sid 39)
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Lotterifrågetekniken är fast grundad i den normativa

beslutsteorin, men har vid tillämpningar alltid visat sig

"fungera dåligt" (se Tell (1976) för olika kriterier på

detta). Redan mycket enkla lotterifrågor ger upphov till

betydande inkonsistenser (Tversky (1969), Payne m fl (1978»).

En viktig orsak tycks vara metodens behov av "objekti

va" sannolikheter.. De flesta av oss tycks inte "uppleva"

objektiva sannolikheter på ett sätt som motsvarar dessas

numer~ska värden (jfr Roumasset (1975») .. Allaisparadoxen

(Allais (1953») illustrerar detta .. l)

En person utsätts för två lotteriexperiment.. I det

första får han välja mellan l miljon kronor säkert och ett

lotteri, där han med den "objektiva" sannolikheten 0 .. 1

vinner 5 miljoner, med sannolikheten 0.89 vinner l miljon

och med sannolikheten 0.01 inte vinner någonting alls .. Typ

fallet här är att man väljer den säkra miljonen.

I det andra exemplet får han välja mellan två lotterier.

I det första får han 5 miljoner med sannolikheten 0.1 och

ingenting alls med sannolikheten 0.9. I det andra får han

l miljon med sannolikheten O 11 och ingenting med sannolik

heten 0.89. Typfallet här är att man väljer lotteriet med

en chans att vinna 5 miljoner.

Det kan lätt visas att de typiska preferenserna ovan är

inkonsistenta med Bernoullis princip. I första experimen-

(forts. not l) från föreg sida)

stant absolut riskaversion så är nyttofunktionen antingen linjär
eller exponentiell a~ typen

u (y) = a + be-cy a, c > O, b > O

Är den linjär erfordras ingen nyttobedömning överhuvud taget. Är
den exponentiell erfordras endast en l0tterifråga (plus normering
arna) för att specificera parametrarna a, b och c. Det förefaller
dock svårt att med säkerhet avgöra huruvida riskaversionen är kon
stant eller ej i en konkret situation.

l) Allaisparadoxen kan användas som kritik av von Neumann & Morgen
sterns teori, i synnerhet dekomponerbarhetsaxiomet. Men som ti
digare har konstaterats finns många andra teorier som garanterar
intervallskalerade nyttor. Vissa av dessa är helt icke-probabi
listiska (se t ex Camacho (1979)) och andra saknar en motsvarig
het till dekomponerbarhetsaxiomet (t ex Suppes (1956)). Den sist
nämnda typen av teori skall jag återkomma till senare.
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tet får vi nämligen

(4.1) u(l) > 0.1 u(5) + 0 .. 89 u(l) + 0.01 u(O) =>

=> 0.11 u(l) > 0.1 u(5) + 0.01 u(O)

och i det andra

(4 " 2) 0.1 u(5) + 0.9 u(O) > 0.11 u(l) + 0.89 u(O) =>

=> 0.11 u(l) < 0.1 u(5) + 0.01 u(O)

som uppenbarligen inte kan ha samma lösning.

Allaisparadoxen demonstrerar också vad som framkommit

i många beteendevetenskapliga undersökningar, nämligen att

vi överskattar små sannolikheter och underskattar stora

(Karmarkar (1978»).

Liksom fallet är vid indirekt sannolikhetsbedömning

måste man räkna med att lotterimetoden vid nyttobedömning

introducerar okontrollerbara effekter p g a etisk och reli

giös tillhörighet etc.

Indirekta statistiska bedömningsmetoder slutligen för

utsätter en känd matematisk form på nyttofunktionen. Mest

använd beräkningsmetod i sammanhanget är regressionsanalys

men andra metoder finns också (se Mac Crimmon (1973»). Re

gressionsanalys är tämligen flexibel och kan användas för

många olika typer av nyttofunktioner, givet vissa transfor

mationer av ctessa (Hemming (1978, 16»). Regressionsanalys

förutsätter intervallskalerade data, men har å andra sidan

inga krav på konsistens i bedömningarna så länge som inkon

sistenserna utgöres av (i transformerat skick) "additiva

stokastiska störningar". Bedömning med regressionsanalys

kan tillgå på följande sätt: Bedömaren konfronteras med en

(tillräckligt) stor mängd hypotetiska beslut, vart och ett

med varierande värden på de kriterier som skall bedömas ..

För varje beslutsalternativ får bedömaren ange en siffra,

som uttryck för alternativets relativa värde, vanligen ge

nom att sätta ett kryss på ett visst på förhand valt poäng-
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intervall. Därefter skattas parametrarna i den på förhand

valda nyttofunktionen med minsta-kvadratmetoden. Kriteriet

på en "bra" statistisk nyttomodell är en hög korrelations

koefficient mellan den intuitiva värderingen och värderingen

enligt modellen.

Statistiska metoder har i huvudsak använts för att be

skriva beslutsbeteende (se Slovic m fl (1977) för en samman

fattning), men föreslås också från tid till annan att använ

das normativt (Tell (1976)). Metodernas användbarhet i det

ta avseende är dock begränsad. Kriterier av typen "största

möjliga produktkorrelation ll
, "minsta residuaivarians",

"minsta stressindex" osv tar inte hänsyn till de ekonomiska

konsekvenserna av eventuella fel i bedömningarna. Statis

tiska metoder förefaller därför begränsas till rutinbeslut

av olika slag (jfr Hemn1ing (1978, 22)).

Det finns också skäl av mer teknisk art som ifrågasät

ter validiteten i de statistiska metoderna. Linjära nytto

modeller har föreslagits av många författare (se Yntema &

Torgerson (1961) för diskussion av dessa modellers använd

barhet) inte bara på grund av dessas enkelhet, utan fram

för allt därför att de oftast ger en högre korrelationskof

ficient än alternativa modeller (Tell (1976)) o Som emeller

tid påpekats av andra författare (t ex Dawes & Corrigan

(1974), Hemming (1978)) är korrelationskoefficienten inte

valid i många beslutssituationer av praktiskt intresse.

När nyttan är en monoton funktion av tillståndet är korre

lationskoefficienten alltid mycket hög, förmodligen aldrig

understigande 0.5.

4.3 SAMMANFATTNING

Kapitlet har ägnats åt en summarisk genomgång av några van

liga metoder för bedömning av sannolikheter och nytta i

traditionell beslutsanalys. Tre klasser av metoder identi

fierades: de direkta, de indirekta/beslutsanalytiska och de

indirekta/statistiska.
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Lotterifrågemetoden utnyttjar hypotetiska frågor

som bedömaren inte alltid anser meningsfulla. Den skapar

antagligen också ett antal systematiska fel i bedömningar-

na.

Den direkta frågemetoden förutsätter att "nytta" och

"sannolikhet" har ett värde i sig. Metoden ställer mycket

höga krav på bedömaren, åtminstone i situationer av en

gångskaraktär. l )

De statistiska metoderna förutsätter en viss matema

tisk struktur hos nyttofunktionen och förutsätter att mins

ta-kvadrat-skattningar av denna kan användas som beslutsun

derlag. Detta är förmodligen icke så, åtminstone inte vad

gäller engångsbeslut med betydande konsekvenser.

Sammanfattningsvis kan man därför säga att metoder

som förutsätter numeriska bedömningar, vare sig dessa

sker direkt eller indirekt, lider av betydande svagheter.

I den mån formell beslutsmetodik är relevant förefaller

därför metoder, som ej kräver numeriska bedömningar, vara

av stort intresse.

l) När sannolikhetsbedömningen avser skattning aven relativ frekvens,
som t ex när man skall bedöma sannolikheten för regn i ett visst
område, tycks den direkta metoden vara att föredra (jfr t ex
Beach (1975), Howell & Burnett (1978»).
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5.

I det förra kapitlet diskuterades de allra vanligaste meto~

derna för bedömning av nytta och sannolikhet. Det konsta

terades att samtliga metoder lider av olika svagheter som

begränsar tillämpbarheten av dem. Uppfattningen här är att

dessa svagheter till stor del kan återföras till kravet på nu

meriska bedömningar och att bedömarna ej ges någon egentlig

hjälp att åstadkomma sådana bedömningar. Syftet med kapit

let är att försöka argumentera för detta.

Kapitlet består av tre avsnitt. I det första, 5.1,

diskuteras varför man uppnår mätbarhet i den traditionella

teorin och vilket samband detta har med rationalitetsbegrep

pet. I det andra introduceras en annan syn på "mätning" av

nytta och sannolikhet som utvecklats under sjuttiotalet än

den som traditionell teori implicerar. I 5.3 dras vissa

slutsatser av detta.

5.1 MÄTBARHET OCH BESLUTSTEORIERNAS STRUKTURAXIOM

Intervallskalerad nytta och sannolikhet kan ges endera av

två tolkningar. Antingen kan man se den numeriska nyttan

och sannolikheten som ett mått på den "psykiska upplevel

sen" av värde och trolighet eller så kan man se de numeris

ka värdena som ett mått på i vilken mån bedömarna är bered

da att handla efter dem. Beslutsanalysen vilar, som kon

staterats tidigare, på den senare, beslutsinriktade tolk

ningen. Det kan dock visas att en sådan tolkning i kombi-
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nation med kravet på numeriska bedömningar leder till en

paradox ..

För att uppnå mätbarhet på en intervallskala med en

beslutsinriktad tolkning (vare sig det gäller nytta eller

sannolikhet) erfordras ett eller flera strukturantaga~den

eller strukturaxiom (jfr Suppes (1956)), dvs antaganden om

beslutssituationen och inte om beslutssubjektet.

Det är viktigt att understryka att strukturantagandena

inte har något med "rationellt beteende" att göra. l
) Eller

med Suppes (1956, 66) ord: " .... I for one am reluctant to

call the (decision maker) irrationai because an insufficient

number of decisions is available to him. I prefer to say

that the situation the (decision maker) is in does not per

mit the structure axioms to be satisfied, and hence the

present theory is inapplicable."

Det normala är alltså strukturantaganden vars kon

sekvens är att beslutsfattaren antas ha ett oändligt an

tal handlingsalternativ att välja mellan och ett oänd

ligt antal konsekvenser att värdera. 2) Detta, tillsam

mans med axiomet om fullständig svag ordning, implicerar

att beslutsfattaren kan känna godtyckligt små skillnader

i nytta respektive sannoLikhet. Beslutsfattaren är oänd

ligt perceptiv med ett obegränsat minne (eftersom han

måste komma ihåg alla jämförelser av konsekvenser och

handlingsalternativ han har gjort) .

Implikationen av det gängse "oändlighetsantagandet"

måste bli att när vi ber en person att avge t ex en entydig

numerisk sannolikhetsfunktion, så begär vi i själva verket

att han skall göra ett oändligt antal jämförelser av mer el-

l) I synnerhet varnas för missuppfattningen att numeriska bedämningar
är en indikation av rationalitet.

2) Ett axiomsystem med ändliga konsekvens- och handlingsmängder är
Davidson & Suppes' (1956). Här införs dock ett annat, mycket spe
ciellt, strukturantagande, nämligen att om man rangordnar konse
kvenserna i stigande preferensordning så antas nyttoskillnaden
mellan två konsekutiva konsekvenser vara en konstant.
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ler mindre hypotetiska handlingsalternativ med osäkra kon

sekvenser (de måste vara "hypotetiska" eftersom (jfr Kapi

tel 3) inget enskilt beslutsproblem i praktiken består av

ett oändligt antal handlingsalternativ). Analogt, en in

tervallskalerad nyttofunktion är, som vi senare kommer att

se, ekvivalent med en ordinal nyttofunktion plus ett oänd

ligt antal konsistenta ran:ordningar av nyttodifferenser.

Betraktat på detta sätt inses att kravet på numeriska be

dömningar inte är särskilt trivialt.

Det tycks mig att en person som, utan hjälpmedel, kan

åstadkomma en konsistent rangordning av ett stort antal

hypotetiska handlingsalternativ och konsekvenser också bor

de kunna räkna ut förväntat värde och sålunda direkt rang

ordna handlingsalternativen. Detta är paradoxalt, eftersom

man då givetvis kan fråga sig vad beslutsanalys skall an

vändas till. l
) Givet en beslutsinriktad tolkning av nytta

och sannolikhet förefaller det mig inkonsekvent att å ena

sidan kräva numeriska nyttor och sannolikheter och å andra

hävda att beslutsanalys är en metod som skall hjälpa be

slutsfattare till beslut. Beslutet torde då redan vara

fattat o

Traditionell beslutsanalys tycks därför vända sig an~

tingen till en helt logisk bedömare med obegränsad förmåga

att utföra konsistenta rangordningar och komma ihåg dessa,

eller till en bedömare som s a s tänker i numeriska termer

och sålunda ej behöver genomföra alla de rangordningar som

den förstnämnda bedömaren måste göra. Ingen av dessa be

dömare existerar dock knappast i "verkligheten"

l) Keeney & Raiffa (1976) menar också att beslutsanalys kan användas
till annat än som beslutshjälpmedel, t ex som ett påtryckningsmedel
för att övertyga eventuella meningsmotståndare om det riktiga i ett
visst beslut. De argument som framförs i texten är givetvis inte
giltiga vid en dylik användning av metoden.
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5.2 BEDÖMNING - EN KOGNITIV PROCESS

Människan är inte en perfekt kalkylator. Hon kan endast

hantera begränsade mängder information och möter detta med

en sekventiell informationsbehandling, genom att bortse

från viss information och genom att använda tumregler av

olika slag. Detta är elementära psykologiska fakta, men

tämligen outnyttjade i traditionell normativ beslutsteori.

I den beteendevetenskapliga beslutsforskningen har man

i stort sett släppt Bernoullis princip som förklaringsmo

dell till vanliga människors beslutsbeteende (Slovic m fl

(1977)). Man har mer kommit att koncentrera sig på frågan

hur bedömningar görs; vilka tumregler eller "kognitiva

strategier" som då används. Denna nya forskningsinrikt

ning har i hög grad påverkats av Kahnemans och Tverskys

arbeten.

I Tversky (1969), (1972) presenteras teorier om kogni

tivt beteende vid beslutsfattande generellt. I Tversky &

Kahneman (1971), Kahneman & Tversky (1973) och Tversky &

Kahneman (1974) presenteras teorier i samband med sannolik

hetsbedömning. Kahneman och Tverskys teorier har varit

föremål för flera empiriska undersökningar som genomgående

tycks bekräfta teorierna (t ex Marks& Clarkson (1972,

(1973), Svenson & Montgomery (1976), Bar-Hillel (1974),

Teigen (1974)). Kahneman och Tverskys teorier har också

föranlett en utveckling av de metoder som används för att

studera beslutsbeteende, t ex verbal protokollanalys och

analys av tänka-högt-protokoll (Payne m fl (1978)).

Det finns inte någon anledning att här i detalj disku

tera Tversky & Kahnemans teorier. Jag hänvisar till ovan

stående referenser. Det som är viktigt för oss här är det

sätt att se på "mätning" av nytta och sannolikhet som teo

rierna implicerar. Bedömningar av nytta och sannolikhet

är resultatet aven komplicerad kognitiv process, som på

verkas av hur den initieras och styrs samt av det samman

hang bedömningarna görs (Pitz (1978)). Detta synsätt är
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inte förenligt med den "traditionella" synen att det existe

rar "ärliga" grundläggande värderingar och bedömningar som

kan kvantifieras.

Det tycks mig därför klart att normativa metoder för

bedömning av nytta och sannolikhet mer bör inriktas på att

hjälpa bedömarna i deras kognitiva arbete och mindre på att

"mäta" slutresultatet av detta arbete, vilket traditionella

metoder gör.

så t ex tyder vissa resultat (Hogarth (1975), Pitz

(1978)) på att många personer som gör numeriska bedömningar

föredrar att jämföra mätobjekten parvis med varandra och

utifrån den så erhållna rangordningen åsätta numeriska vär

den. En sådan kognitiv strategi blir givetvis besvärlig

när antalet möjligh~ter ökar, eftersom det är svårt att

erinra sig alla jämförelser när det är dags att åsätta

numeriska värden. Det vore här tämligen enkelt att utrus

ta bedömaren med extra rninnes- och beräkningskapacitet som

kan hålla ordning på alla jämförelser och räkna ut de nu

meriska värdena när väl jämförelserna är gjorda. Detta är

också precis vad som kornn1er att föreslås i följande kapi

tel.

Ett tredje corollarium av den "kognitiva synen" på

nytta och sannolikhet är att bedömningsmetoderna bör vara

så "neutrala" som möjligt. Frågor som ställs till bedömar

na bör formuleras så att de inte ger upphov till ovidkom

mande associationer. Därför är det min uppfattning att man

i första hand bör utnyttja direkta bedömningsmetoder i stäl

let för indirekta.

Företrädarna för indirekta bedömningsmetoder (t ex

Fishburn (1964)) grundar sina argument på teoretiska reso

nemang; sannolikheter och nyttor har endast värde om de

ses som mått på i vilken grad en rationell bedömare är be

redd att handla efter dem. Emellertid, man antar då impli

cit att benägenheten att handla är oberoende av vagheten i

nytto- och sannolikhetsbedömningarna, vilket ju krävs för

att referens lotterier och hypot~tiska frågor skall kunna
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användas. Detta antagande har vi dock redan konstaterat

vara orealistiskt i flertalet fall (Kapitel 3). Det före

faller därför som om den enda verkligt effektiva metoden

att i praktiken försäkra sig om bedömningar som bedömarna

verkligen tar på allvar, är att se till att dessa är över

tygade om att deras bedömningar är betydelsefulla och att

de kommer att utnyttjas som faktiskt beslutsunderlag (jfr

Kidd (1970)).

5.3 DISKUSSION

Slutsatsen av detta kapitel och kapitel 3 måste bli att den

teori som ligger till grund för traditionell beslutsanalys

förutsätter beslutsfattare och bedömare som egentligen inte

existerar. Bedömarna antas antingen vara oändligt effek

tiva och perceptiva eller tycka att det är naturligt att

direkt åsätta bedömningarna numeriska värden.

Trots att båda tolkningarna är orealistiska (se t ex

Savage (1954, kap 5)) förefaller frågan om en anpassning

av beslutsanalysen i riktning mot ökad realism kontrover

siell (Francke (1978)). Är inte "the idealized homo eco

nomicus" (Savage (1971, 783)) en person som vi alla bör

försöka likna?

Vissa författare (t ex Raiffa (1961), (1970) l Lindley

(1975), Savage (1962), (1971)) menar att sannolikheter och

nyttor innehåller all information som erfordras för beslut,

oavsett hur vag man är. Savage (1962, 165) skriver sålunda:

"Some people see the vaguness phenomenon as an objection;

I see it as a truth, sometimes unpleasant but not to be

escaped by a new theory." Det gäller sålunda att tvinga

beslutsdel-tagarna till "oändligt" logiska och konsistenta

bedömningar och beslut. Är det nu så att människor i all

mänhet har det svårt för beslutsanalytiska metoder så skall

man utbilda människorna och inte försämra metoderna.

Generellt anser jag att den vanliga (nbegränsat ra

tionelle"; Simon (1957)) beslutsfattarens egenskaper lig-
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ger alltför långt från "the idealized homo economicus" för

att den senare skall kunna användas som ideal för den för

re .. I vissa beslut spelar "det oförutsedda", kreativitet

och föreställningsförmåga en alltför stor roll för att

valhandlingsmetodik överhuvud taget skall vara särskilt

relevant. Sådana beslut måste styras med helt andra meto

der och angreppssätt.

A andra sidan tror jag nog att många företrädare för

den beteendeinriktade beslutsforskningen är alltför pessi

mistiska när det gäller att bedöma vanliga människors be

slutsegenskaper. Huvuddelen av den beteendevetenskapliga

beslutsforskningen baserar sina resultat på laboratorie

experiment (Winkler & Murphy (1973)), där försökspersoner

na i stort sett helt saknar hjälpmedel (jfr Edwards (1975)

kOITmentar av Hogarths artikel). Detta är inte rättvisande.

Verklighetens bedömare har många hjälpmedel att välja mel

lane Datorer är ett utmärkt exempel på detta.

Syntesen av det ovan sagda är en "kompromiss", nämli

gen uppfattningen att beslutsanalys är tillämpbar på Umått

ligt" str·Jkturerade beslutsproblem, "måttligt" strukturera

de beslutsprocesser och "måttligt" rationella bedömare. Ett

försök till anpassning av den beslutsanalytiska metodiken i

denna riktning redovisas i kommande kapitel.





II

BESLUTSA
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6. INLEDNING TILL OCH UPPLÄGGNING AV
DEL II

Syftet med detta kapitel är att ge en introduktion till

kapitlen 7, 8 och 9, vilka tillsammans utgör en beskriv

ning av den föreslagna interaktiva beslutsanalytiska me

toden.

Jag inleder därför i 6.1 med en mycket kort samman

fattning av Del I. I 6.2 ger jag en förklaring av inne

börden av interaktiv beslutsmetodik i allmänhet. I 6.3

ger jag en första översiktlig beskrivning av den interak

tiva beslutsanalytiska metoden samt en kort beskrivning

av innehållet i kapitlen 7, 8 och 9.

6.1 SAMMANFATTNING AV BOKENS DEL I

Del I har ägnats åt att beskriva och kritiskt granska de

teoretiska förutsättningarna för s k traditionell besluts

analys. Traditionell beslutsanalys tillgår i princip på

följande sätt.

Först sker en inventering av tillgängliga handlings

alternativ, relevanta konsekvenser samt relevanta opåverk

bara händelser (naturtillstånd) som påverkar beslutens

konsekvenser. Därefter värderar man de möjliga konsekven

serna genom att, på direkt eller indirekt väg, åsätta des

sa numeriska nyttovärden. Samtidigt bedömer man sannolik

heten för de olika naturtillstånden likaledes, direkt el

ler indirekt, i kvantitativa termer. på basis av detta
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beräknas förväntat värde av varje handlingsalternativ och

beslutsfattaren rekommenderas att välja det alternativ som

medför högst förväntat värde.

I bokens del I har framförts ett antal kritiska syn

punkter visavi denna ansats. De viktigaste av dessa skul

le kunna sammanfattas på följande sätt:

Kravet på numeriska bedömningar är ofta orealistiskt.

Många bedömare i många beslutssituationer finner helt

enkelt inte någon mening i numeriska nytto- och san

nolikhetsbedömningar. Många beslutsproblem är dess

utom inte väldefinierade (man saknar kunskap om re

levanta handlingsalternativ, konsekvenser och natur

tillstånd), vilket givetvis försvårar mer exakta

nytto- och sannolikhetsbedömningar.

Traditionell beslutsanalys förutsätter egentligen

att beslutsfattaren måste åstadkomma ett omedelbart

beslut, vilket inte alltid är fallet.

I traditionell beslutsanalys antas bedömarna kunna

åstadkomn1a sina numeriska bedömningar utan att veta

vad de har för inverkan på det slutliga beslutet.

Många bedömare önskar dock, på grund av vaghet, feed

back om denna inverkan innan de binder upp sig för

några bestämda bedömningar.

6.2 INTERAKTIV BESLUTSMETODIK - BAKGRUND

Slutsatsen av del I är sålunda att traditionell besluts

analys ofta inte är användbar därför att den i grunden

bygger på orealistiska antaganden om bedömaren eller om

den process i vilken metoden skall användas.

Som argumenterades i kapitel 3 är det t ex orimligt

att tänka sig att man först insamlar all relevant informa

tion för ett beslutsproblem och sedan gör en utvärdering

av denna. Ansatsen är orimlig därför att den ger upphov
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till ett grundläggande definitionsproblem: Vad menas med

"relevant information"? Eftersom all information alltid

är mer eller mindre relevant i ett visst specifikt samman

hang impliceras sålunda att man skall samla in, just all

information innan man fattar beslut. Detta är i sin tur

orimligt, därför att information och informationsbearbet

ning orsakar beslutskostnader. Det stora problemet för

"the bounded rational man" är att väga informations- och

beslutskostnaderna mot informationens och beslutsarbetets

eventuella värde, vilket traditionell beslutsanalys inte

hjälper honom med (j.fr Pitz (1978)).

Det tycks mig klart att beslutsfattande i praktiken

av nödvändighet måste vara sekventiellt och iterativt,

åtminstone vad gäller mindre välstrukturerade beslutspro

blem. I sådana problem är det förmodligen mer tilltalan

de att fatta beslut genom att undan för undan utesluta

ofördelaktiga handlingsalternativ än att direkt försöka

identifiera det bästa av dessa alternativ, som traditio

nell beslutsteori förutsätter. En sådan uteslutningsstra

tegi tar också hänsyn till att man ibland inte behöver så

exakt information som traditionell analys kräver. på så

sätt kan man säga att "uteslutningsmetodik" är mer infor

mationssnål än traditionell metodik. Till detta kommer

att eliminerings- eller uteslutningsmetodiken normalt är

en bättre beskrivning av hur beslutsfattandet de facto

går till i komplicerade situationer i jämförelse med den

traditionella optimeringsmetodiken (jfr Tversky (1972)).

på senare tid har utvecklats en typ av formell be

slutsmetodik som är bättre anpassad till ett sekventiellt

beslutsbeteende och till "beslutsfattande genom uteslut

ning". Denna metodik kallas interaktiv beslutsmetodik.

Filosofin bakom interaktiv beslutsmetodik är rela

tivt gammal (se Yntema & Torgerson (1962) och Little

(1970)). Det är inte möjligt att diskutera alla aspek-
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ter på denna filosofi här. Grundiden är emellertid att

man skall se beslutsmodeller som hjälpmedel för besluts

fattaren och inte som en beslutsgenerator som ju egentli

gen är det grundläggande antagandet bakom traditionell

beslutsmetodik. Utvecklingen på dataområdet har starkt

bidragit till utvecklingen av den interaktiva beslutsme

todiken.

I de interaktiva metoderna spelar beslutsfattaren

(bedömarna) en betydligt aktivare roll i jämförelse med

de traditionella metoderna. Tankegången är att besluts

fattaren och modellen (upprogrammerad på dator) skall

komma till beslut i ett samspel med varandra (via datater

minal) .

Fördelningen av beslutsarbetet mellan dator och be

slutsfattare kan ske på flera olika sätt. Men det är gi

vetvis lämpligt att man låter datorn ta hand om lagringen

och mer komplicerade bearbetningar av data, vilket fri

ställer kapacitet för den mer subtila bedömningen som hör

det egentliga beslutsfattandet till.

En viktig komponent i den interaktiva analysen är

att datorn ger fortlöpande återföringsinformation (nfeed

back n) om vilket resultat olika bedömningar får på beslu

tet. Bedömarna har alltså möjlighet att styra utfallet

av beslutsmodellen genom att successivt anpassa sina be

dömningar. Med ett traditionellt synsätt ter sig detta

en smula blasfemiskt i det att besluten blir "manipulera

de". Men ser vi på beslutsmodellen som ett beslutshjälp

medel är denna ömsesidiga påverkan enbart positiv, efter

som den ger bedömarna en större kunskap om sambandet mel

lan indata (bedömningar) och utdata (beslut).

Interaktiv beslutsmetodik har främst utvecklats inom

flermålsanalysen (se Näslund (1974) och Hemming (1978)

för referenser) men vissa informationssystem som bygger

på ett samspel mellan beslutsfattare och dator har också

utvecklats inom beslutsanalysens område. Ett tidigt så-
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dant system var Edwards (1962) PIP-system (Probabilistic

Information Processing) . Systemet var ursprungligen tänkt

som ett beräkningstekniskt hjälpmedel för revidering av

sannolikheter. Bedömarna anger a priori- och likelihood

sannolikheter och datorn beräknar posteriorisannolikheter.

Systemet har dock sedan kommit till användning vid träning

av sannolikhetsbedömare (Slovic & Lichtenstein (1971)) ~

Ett annat system är Keeney & Sichermans (1976) MUFCAP

(Multiattribute Utility Function Calculation and Assess

ment Package) för bedömning av flermåls multiplikativa och

additiva nyttofunktioner.

Varken PIP eller MUFCAP kan dock karakteriseras som

egentliga beslutsmetoder. De är snarare bedömningsmeto

der. Båda systemen är nämligen avsedda att hjälpa be

dömarna att generera sannolikhets- och nyttofunktioner

som sedan är tänkta att användas som indata i traditio

nell beslutsanalys. Båda systemen kräver dessutom nume

riska bedömningar av bedömarna.

6.3 INTERAKTIV BESLUTSANALYS - EN FÖRSTA BESKRIVNING

Resten av boken kommer alltså, i huvudsak, att ägnas åt

att diskutera en interaktiv ansats till beslutsanalys.

I denna ansats ses det beslutsanalytiska arbetet som en

trestegsprocess (Figur 6.1). De tre stegen kommer att

ägnas var sitt kapitel. En sammanfattande beskrivning av

den interaktiva processen och därmed också av de tre ef

terföljande kapitlen är som följer.

De tre stegen i den interaktiva processen utgörs av

söksteget, bedömningssteget och dominansanalyssteget. på

söksteget letar bedömarna efter information som är av be

tydelse för beslutsproblemet i fråga. Bedömningssteget

innebär att bedömarna, på basis av denna information, gör

bedömningar av nytta och sannolikhet för vart och ett av

handlingsalternativen. på dominansanalyssteget utnyttjas

dessa bedömningar för att identifiera handlingsalternativ
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Figur 6.1: Interaktiv beslutsanalys som en trestegsprocess.

För förklaring se text.
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som är uppenbart sämre än något annat handlingsalternativ.

I den mån bedömarna är "säkra" på sina bedömningar kan man

sålunda bortse från de på detta sätt dominerade ("uteslut

na") handlingsalternativen. utfallet av dominansanalysen

blir generellt att minst två handlingsalternativ kvarstår

som kandidater för slutgiltigt val. För att kunna diskri

minera mellan dessa erfordras ytterligare information och

bedömningar av sannolikheter och nytta. Vi får då en ite

rativ process av den typ som illustreras i Figur 601. Den

na process upprepas tills det att dominansanalysen resul

terar i endast ett handlingsalternativ eller tills det att

ytterligare information inte kan erhållas till rimligt

pris eller tills det att bedömarna ej förmår åstadkomma

ytterligare bedömningar.

Vi skall inte här gå in i detalj på hur man går till

väga när man söker efter mer information eller när man gör

nytto- och sannolikhetsbedömningar. Detta sker i efter

följande kapitel. En fundamental egenskap hos den inter

aktiva ansatsen är dock att den inte kräver numeriska

nytto- och sannolikhetsbedörnningar. Det räcker med att

sannolikhetsbedömaren kan rangordna ett antal händelser i

förhållande till varandra med avseende på sannolikhet och

att nyttobedömaren kan rangordna konsekvenserna samt ett

antal s k nyttodifferenser i förhållande till varandra.

Därigenom synes ansatsen tillämpbar även på beslutsproblem

som inte är exakt definierade eller där bedömarna inte för

mår åstadkomma numeriska bedömningar.

Del II består alltså i huvudsak av kapitlen 7, 8 och

9 vilka, vart och ett, svarar mot ett steg i den interak

tiva processen som beskrevs ovan. Kapitelordningen sva

rar dock inte mot den stegordning som beskrevs ovan. I

söksteget utnyttjas nämligen en sökregel, som i sin tur

bygger på vissa resultat från dominansanalyssteget. Sök

steget kommer sålunda att diskuteras efter dominansanalys

steget. I kapitel 7 diskuteras därför bedömningssteget,

i kapitel 8 dorninansanalyssteget och i kapitel 9 sökste

get.
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7. BEDÖMNINGSSTEGET

Vid traditionell nytto- och sannolikhetsbedömning anger

bedömarna entydiga numeriska nyttor och sannolikheter.

De krav på bedömarna detta innebär och de metoder som

kan användas för detta finns väl dokumenterade och har

beskrivits i bokens del I.

Bedömning av nytta och sannolikhet, enligt den in

teraktiva metoden, tillgår så att bedömarna rangordnar

händelser med avseende på sannolikhet, konsekvenser med

avseende på nytta samt skillnader i nytta mellan konse

kvenser. Dessa rangordningar utnyttjas sedan för att

bilda mängder av intervallskalerade nyttofunktioner

respektive sannolikhetsfunktioner, vilka i sin tur an

vänds i dominansanalysen (kapitel 8) för en värdering

av handlingsalternativen.

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för hur

den här typen av rangordningsbedömning går till, samt

vilka krav på bedömarna den ställer. Redogörelsen sker

på ett ganska allmänt plan. Den viktiga, praktiska

frågan vilka rangordningar man bör göra i ett visst be

slutsproblem diskuteras sålunda i kapitel 9. Avsnitten

7.1 och 7.2 handlar om nyttobedömning och 7~3 handlar om

sannolikhetsbedömning. Vi skall också studera hur man

bildar de ovan nämnda mängderna av nytto- och sannolik

hetsfunktioner. Detta sker med hjälp av ett konkret

exempel i 7.4. Kapitlet avslutas med en sammanfattning

i 7.5.
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7.1 NYTTOBEDÖMNING: OM- OCH HOM-SKALORNA

Som konstaterades i del I är valet av skalnivå vid mät

ning av nytta och sannolikhet en betydelsefull faktor när

det gäller bedömarnas möjligheter att avge nytto- och san

nolikhetsbedömningar.

I traditionell ekonomisk teori skiljer man mellan be

slut under säkerhet, risk respektive osäkerhet. Konsisten

ta beslut i det första fallet implicerar då en ordinal nyt

tofunktion medan konsistenta beslut i de två senare fallen

antas implicera en intervallskalerad nyttofunktion (se t ex

Hemming (1978»).

Förekomsten aven ordinal nyttofunktion innebär att

nyttobedömaren kan rangordna samtliga möjliga konsekvenser

av sina beslut i en svag (dvs fullständig och transitiv)

ordning. En ordinal nyttofunktion räcker emellertid inte

till vid beslut under osäkerhet, dvs vi kan inte uppnå en

konsistent ordning av handlingsalternativ enbart med hjälp

av ordinalskalerad nytta om vi inte exakt vet vilken kon

sekvens vart och ett av de olika handlingsalternativen

medför. För att nå konsistenta beslut under os~kerhet

måste vi helt enkelt kräva mer av nyttobedömaren än att

han skall rangordna konsekvenserna i en svag ordning.

Kravet på intervallskalerad nytta vid beslut under

osäkerhet är dock onödigt hårt för alla praktiska ändamål.

Tillräckligt bra (enligt beslutsfattaren) beslut kan fak

tiskt åstadkommas med nyttodata på lägre skalnivåer än

intervallskala. En nyttoskala som garanterar detta, och som

endast kräver att nyttobedömaren skall kunna åstadkomma

rangordningar, är den ordnade metriken förkortad om

skalan. En utvecklad variant av den ordnade metriken är

den högre ordningens metrik, förkortad horn-skalan. Om-

och horn-skalorna har hittills spelat en mycket blygsam

roll inom beslutsanalysen. I själva verket känner jag

endast till Fishburns (1964) dominansanalysmodeller som

bygger på om- och hom-skalerad nytta (se Appendix 2). Om-
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och horn-skalorna är dock centrala för den här föreslagna

interaktiva beslutsanalytiska ansatsen.

Förekomsten aven orn-skalerad nyttofunktion definie

rad på en konsekvensmängd innebär att nyttobedömaren dels

kan rangordna samtliga konsekvenser i en svag preferens

ordning (ordinal nyttofunktion) och dels transitivt kan

rangordna några nyttodifferenser mellan konsekvenser i

Z (jfr Coombs (1964, 82)).

Förekomsten aven hom-skalerad nyttofunktion definie

rad på konsekvensmängden Z implicerar att nyttobedömaren

dels kan rangordna samtliga konsekvenser i en svag prefe

rensordning och dels kan rangordna samtliga nyttodiffe

renser i en svag ordning (jfr Shepard (1966, 291), Fish

burn (1964, 120 ff)). Vi ser alltså att om-skalan stäl

ler större krav på nyttobedömaren än ordinalskalan, att

horn-skalan ställer större krav än om-skalan, men att såväl

om-skalan som horn-skalan ställer lägre krav än intervall

skalan. (Exempel på om- och horn-skalorna ges i nästa av

snitt.)

Nyttodifferenser har spelat en ganska undanskymd

roll inom nyttoteorin. Vissa teorier om intervallskale

rad nytta (Ramsey (1926), Suppes & Winet (1955), Suppes

(1956) och Davidson & Suppes (1956)) är dock baserade på

rangordningar av nyttodifferenser.

Allmänt kan visas att om-skalan konvergerar mot in

tervallskalan när antalet rangordnade nyttodifferenser

ökar. Det formella beviset av detta är besvärligt (jfr

Borch (1968, 86) om Savages (1954) teori) och jag tänker

inte göra något försök här. Det är dock lätt att ge en

intuitiv förklaring till denna konvergens (jfr också

Shepard (1966, 294)).

Låt oss sålunda anta ett begränsat intervall [a, b]

på den reella tallinjen, där a och b är några ändliga

reella tal. Vi kan tänka oss intervallet [a, b] som vär-
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dena på en nyttofunktion. Välj sedan ut n olika punkter

på detta intervall, rangordna dessa i storleksordning

u l ~ u 2 ~ ••• ~ u
n

och bilda därefter de n(n-l)/2 positi

va nyttodifferenserna mellan dessa punkter. Vi får då

ett systern av olikheter av typen u l - u k > u. - u. > o.
- J l -

När n är litet finns det många möjliga värden på u l ' u k '

u. och u. som är konsistenta med de gjorda rangordningar-
J l

na. När n ökar, och därmed också antalet parvisa jämfö-

relser, så minskar dock "antalet frihetsgrader" vid valet

av värden på u l ' u k ' Uj och u i . Vid gränsen, dvs när

n = ~, består vårt systern av ett oändligt antal olikheter

och det finns då endast ett värde på respektive u l ' u k '

u. och u. som är konsistent med de gjorda rangordningarna,
J l

dvs vi har en intervallskala. Man kan givetvis också

tänka sig att nyttobedömarens parvisa jämförelser av nyt

todifferenser är inkonsistenta inbördes. I detta fall

finns inget värde alls på u l ' u k ' Uj och u i . Vi kommer

dock genomgående förutsätta att bedömarna gör parvisa jäm

förelser som är konsistenta med varandra.

Konvergenssambandet mellan om- och intervallskalorna

har stor betydelse för vårt vidkommande. Det garanterar

nämligen att även dominansanalysen konvergerar, dvs att

vi alltid kan rangordna handlingsalternativ med avseende

på förväntat värde under förutsättning att bedömarna kan

avge tillräckligt många rangordningar av sannolikheter

och nyttodifferenser. Jag återkommer till detta i kapi

tel 8.

7.2 NYTTOBEDÖMNING: METODER FÖR ATT GENERERA OM- OCH HOM

NYTTA

Vi skall nu övergå till den mer konkreta frågan hur man

genererar en om-respektive hom-skalerad nyttofunktion. Vi

gör detta i anslutning till ett exempel.

Låt oss anta en person som skall värdera fyra olika

bilmärken, A, B, C och D. Kan han rangordna dessa i en
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svag preferensordning, t ex A ~ B ~ C ~ D, så har vi den

ordinala skalan, vilken alltså utgör vår utgångspunkt.

Låter vi u stå för den ordinala nyttofunktionen erhålls

alltså u(A) ~ u(b) ~ u(C) ~ u(D). Låt oss nu ställa föl

jande fråga till denna person:

"Antag att du har bil A.. Skulle du då tycka att det

är sämre att byta ner dig till B i jämförelse med att byta

ner dig till D om du istället för A hade haft C?n (Metod

l) ..

Antag personen svarar ja. Vi säger då att skillnaden

i nytta mellan A och B är större än den mellan C och D,

dvs att

(7 .. l) u(A) - u(B) ~ u(C) - u(D)

Vi har därmed en om-skala. Kan personen besvara samt

liga möjliga sex (4x3/2) frågor av ovanstående slag före

ligger en horn-skala.

Ett alternativ till Metod l är Metod 2 (suppes &

Winet (1955»):

"Antag att du har bil B och bil D. Är du då villig

att betala mer för att få A i stället för B i jämförelse

med C istället för D?" (Metod 2).

Antag att personen svarar ja. Under vissa antagan

den om nyttooberoendel) har vi då återigen att

(7 .. 2) u(A) - u(B) ~ u(C) - u(D)

givetvis under förutsättning att personen föredrar mer

pengar framför mindre. Observera dock att metoden ingen

ting har med riskaversion, avtagande marginalnytta av

pengar etc att göra.

ytterligare en variant på direkt bedömningsmetod är

att rangordna par av bilmärken (Suppes & Winet (1955»):

l) Med Keeney & Raiffas (1976) s·pråkbruk är det här egentligen fråga
om "preferensoberoende".
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"Vilket par av bilar skulle du helst vilja ha, A och

D eller B och C?" (Metod 3).

Antag personen svarar A och D. Detta ger vid oberoen

de att

(7 ,,3) u(A) + u(D) > u(B) + u(C)

dvs återigen att

(7 .4) u(A) - u(B) ~ u(C) - u(D)

Det är uppenbart att Metod 3 förutsätter oberoende

mellan de jämförda paren av bilmärken. (En sådan förut

sättning förefaller inte rimlig. Nyttan av t ex en sport

bil borde bli mindre om man redan har en sportbil etc) .

Men även Metod 2 förutsätter oberoende om än på ett mindre

iögonfallande sätt. Generellt bör man således räkna med

att det belopp man är villig att betala för att byta t ex

från D till C beror på vad B är för slags bil. Endast den

första frågan tycks mig fri från implicita antaganden om

oberoende, eftersom den är formulerad så att man endast

kan ha en bil i taget. Metod l förefaller dock svårast

att besvara.

på grund av detta kan man som alternativ till direkt

bedömning använda indirekt bedömning. Den stora fördelen

med indirekt bedömning här är att man eliminerar betydel

sen av beroendeförhållanden mellan de jämförda objekten

(Samuelsons "Strong Independence Axiom", jfr kapitel 2).

En indirekt metod är följande (Fishburn (1964)):

"Antag att du tvingas fullfölja ett beslut som leder

till att du får bil B eller bil D med samma sannolikhet.

Antag vidare att du har möjlighet att, innan beslutet ge

nomförs, få byta ut B mot A eller D mot C. Vilket byte

skulle du göra?1I (Metod 4).

Väljer personen att byta ut B mot A har vi alltså

(7.5) u(A) - u(B) ~ u(C) - u(D)
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Metod 4 förefaller en smula konstlad. En genuin lotteri

metod är följande (Suppes & Winet (1955)):

"Du får välja mellan två lotterier. I det ena vin

ner du A eller D med samma sannolikhet. I det andra vin

ner du B eller C med samma sannolikhet. Vilket väljer

du? il (Metod 5) .

Antag personen föredrar lotteriet med chans på vinst

av A och D. Vi får då

(7.6) O,,5(U(A) + U(D)) ~ O.5(U(B) + u(C))

som implicerar (7.3) och därmed (7.4).

Det är viktigt att understryka att lotteri frågor på

om-data inte lider av samma svagheter som lotteri frågor

på intervalldata. Lotterifrågor med om-data kan alltid

formuleras som binära lotterier med samma sannolikhet att

vinna det ena eller andra priset. Oavsett hur nyttobe

dömaren tolkar begreppet "sannolikhet" så är det detsamma

för de två möjligheterna, och blir därmed "irrelevant" ..

Därmed undviker vi kritik av "Allais-typ" (jfr kapitel

5). Trots detta tror jag att det är bättre att i första

hand försöka använda någon av metoderna l, 2 eller 3 el

ler någon annan direkt metod.

7.3 S~NNOLIKHETSBEDÖMNING

Nyttobedömaren antas alltså kunna ange en minsta mängd

konsekvenser, Z, sådan att han är subjektivt säker på att

faktiskt realiserad konsekvens tillhör Z. Analogt antas

nu att sannolikhetsbedömaren kan ange en minsta mängd na

turtillstånd, Y, sådan att han är säker på att faktiskt

realiserat tillstånd tillhör Y. (Vi kan notera att det

normalt är ett hårdare kravatt förutsätta existensen av

Z än existensen av Y, eftersom man förmodligen måste veta

vilka tillstånd och beslut som kan komma i fråga innan man

kan säga vilka de möjliga konsekvenserna är.)



68

Till Y är associerat ett s k Eoolskt fält, y*,

(Fishburn (1964, 132)), även kallat Ö-fält (De Groot

(1970, 9)) som utgör mängden av alla delmängder av Y.

Exempel: Om Y består av de tre tillstånden Yl' YZ och

Y3 så består ö-fältet av Yl' YZ' Y3 , y1Uy Z' y l Uy 3 , YZUY3'

y l UY ZUY 3 och ~, där ~ är den tomma mängden. Vi kallar
*ett element i Y , skrivet y*,för händelse.

Sannolikhetsbedömningen tillgår nu så att sannolik

hetsbedömaren successivt rangordnar händelserna med av

seende på sannolikhet i parvisa jämförelser. Precis som

en om-skala konvergerar mot en intervallskala när antalet

parvisa jämförelser av nyttodifferenser går mot oändlig

heten, kan det visas att en transitiv ordning på händel

serna i ö-fältet associerat till en oändlig mängd till

stånd Y, konvergerar mot en entydig sannolikhetsfunktion

när antalet jämförelser går mot oändligheten. Detta kan

demonstreras analogt med det intuitiva resonemanget i

7.1, enligt följande.

Låt oss först, utan generalitetsförlust, anta att

naturtillståndet utgörs aven reellvärd variabel y. Vi

definierar sedan F(y) som sannolikheten att y skall anta

ett värde av y eller mindre. F(y) är, genom de normer

som infördes i kapitel 2, "ordinalt" känd såtillvida att

F(yZ) ~ F(y l ) för alla Yz > Yl; yz' Yl E Y. Observera

att detta Vlmotsvarar" antagandet om existensen aven ordi-

nal nyttofunktion.

Vidare: Parvisa jämförelser av händelser med avseen

de på sannolikhet är ekvivalent med parvisa jämförelser

av skillnader mellan kumulerade sannolikheter. (Exempel:

sannolikheten att y skall anta ett värde mellan Yl och YZ
kan skrivas F(y Z) - F(y l ) ~ O.) Därmed har vi demonstre

rat att en transitiv ordning av händelser är ekvivalent

med en om-skala av kumulerade sannolikheter på Y. Vi kan

sedan tillämpa samma resonemang som i avsnitt 7.1 för

att demonstrera att denna om-skala konvergerar mot en en

tydig sannolikhetsfunktion.



69

7.4 ETT EXEMPEL

I och med att nytto- och sannolikhetsbedömningar har gjorts

påbörjar datorn sina beräkningar. Det första den då gör är

att på basis av de gjorda rangordningarna identifiera de

mängder av sannolikhetsfunktioner och de mängder av inter

vallskalerade nyttofunktioner, vilka är konsistenta med de

gjorda rangordningarna. För handlingsalternativ i symbo

liseras dessa mängder med Pi(t) respektive Di (t) där t ut

gör ett iterationsindex som svarar mot en viss uppsätt

ning parvisa jämförelser. Pi (t) och Di (t) är konvexa

polyhedroner l
) under förutsättning att bedömarnas rangord

ningar är konsistenta. Under förutsättning att bedömarna

inte ångrar eller glömmer bort tidigare gjorda parvisa

jämförelser gäller uppenbarligen att Pi (t 2 ) ~ Pi (t
l

) och

Di (t 2 ) ~ Di(t l ) för alla t 2 > t l . Att om-skalan konver

gerar mot intervallskalan är alltså ekvivalent med att P. (t)
1

och Ui(t) kommer att bestå aven var sin punkt när alla möj-

liga parvisa jämförelser av nyttodifferenser på Z och sanno

likheter på Y* (Z och Y* antas oändliga) har genomförts.

För att mer konkret visa hur Pi(t) och Di (t) ser ut,

kan det vara lämpligt att diskutera ett exempel. (Detta

exempel kommer att fortsätta i kapitel 8.)

Låt oss anta ett företag som står inför ett produkt

lanseringsbeslut. Man är osäker på efterfrågan på pro

dukten i fråga, men man tror sig veta att den möjliga för

säljningen ligger någonstans mellan 1.000 och 5.000 en

heter. Säljer man färre än 3.500 enheter gör man en för

lust. Säljer man fler gör man en vinst. Skall man lan

sera produkten eller ej? Låt oss nu studera sannolikhets

bedömning och nyttobedömning i detta exempel i nämnd ord

ning.

l) En mängd är konvex om varje linjär kombination av två godtyck
ligt valda element i mängden också tillhör mängden. Den kon
vexa mängd som bildas av system av linjära olikheter (s k halv
rymder) kallas (konvexa) polyhedroner (Dantzig (1963, 147 ff)).



jande rangordningar

och betyder "lika
p

(7.8) y; ~ *
p Yl

* ~ y*Y2 p 3

* ~ *Y3 p Y4

* *Yl p Y3

* ~ *Yl rov Y4p

* * ~ *Yl Uy 3 rov Y2p
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Antalet möjliga tillstånd i detta exempel är 4.000

om vi antar att varje försäljningsvolym mellan 1.000 och

5.000 är möjlig. Vi kan inte låta sannolikhetsbedömningen

ske över enstaka tillstånd, eftersom sannolikheten för varje

enskilt tillstånd är för liten (vaghet~). Det första vi där-

för gör är att gruppera de möjliga tillstånden i grupper

(unioner, följder) av tillstånd. Låter vi Y1001 ' Y 1002
etc stå för naturtillstånden "försäljning av 1001 enhe

ter", "försäljning av 1002 enheter" etc skulle vi därför

kunna bilda följande fyra följder av naturtillstånd: l)

(7 • 7) * U Y1OO2
U U Y1SOOYl Y100l

* U Y1S02 U U Y2S00Y2 Y1SOl
* UY3 Y2SOl U Y2S02 U Y3S00

* U Y3S02 U U YSOOOY4 Y3SOl

*Vi låter sedan sannolikhetsbedömaren rangordna Yl'

Y~I y; och Y~ i förhållande till varandra i den mån han

kan detta. Låt oss anta att vår bedömare har gjort föl

(C betyder "minst lika sannolik som"
p

sannolik som").

l) Grupperingen i (7.7) är helt godtycklig. En regel för hur dessa
följder bör bildas diskuteras i kapitel 9.
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Skriver vi sannolikheten för * * får vi därför föl-y. son1 p.

olikheter l )
J J

jande system av

(7.9) * * OPI P 2 ~

* + * OP 2 P 3 =5

p* + * =5 O3 P4

* * OPI P 3

- p* + *
~ Ol P4

- p* + p* * Ol 2 P 3 ~

Vi vet dock (kapitel 2) att sannolikheterna är icke-

negativa och alltid måste summera till l för en konsistent

beslutsfattare .. Vi lägger sålunda till pt + P~ + P; + P: l

samt P~ ~ O, P~ > O, * ?: O, P~ > O till (7 .. 9) så att vi- P3 -
erhåller

(7.10) * * OPI P2 <-
* * OP2 P 3 =5

* + * OP 3 P 4 ~

* * OPI P 3

* + * O- PI P 4 ~

* * * O- PI + P 2 P 3 <-

P~ + p* + * + pZ l2 P 3

* * * * OPI ' P 2 ' P 3 , P4 ?:

l) Observera att systemet (7.9) innehåller 4.000 variabler, ty

*Pl = P100l + PI002 + ••. + Pl500 etc. Detta kan vålla vissa

beräkningstekniska problem. Hur dessa 1öses diskuteras i
kapitel 8, Algoritm II.
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Det är sålunda mängden av sannolikhetsfunktioner

p = (p 1001' Pl002'··· ,PSOOO) som är konsistenta med systemet
(7.10) som jag refererar till som P. (t) .1)

1

Låt oss nu övergå till nyttobedömningen. Vårt första

krav på nyttobedömaren var att han skulle rangordna alla

konsekvenser i en svag preferensordning. I detta exempel

är denna uppgift trivial i det att vi antar att han före

drar en större försäljning framför en mindre. Vi normerar

nyttofunktionen så att u.s000 = l och u lOOI = O. (Uj står för

nyttan av den konsekvens som uppstår när y. inträffar.).- J

Mellan dessa värden är sålunda nyttan monotont växande i

försäljningsvolymen.

Det gäller sedan att välja ut nyttodifferenser för par

visa jämförelser. Senare föreslås att man bildar dessa diffe

renser mellan extremvärdena i varje följd av tillstånd (kapi

tel 9). I vårt fall innebär detta nyttorna u
lSOO

' u
2S00

' u
3S00

och uSOOO • Som senare kommer att framgå har vi inte användning

av ulaal' u lSOl ' u 2S0l ' u 350l i detta exempel.

Antag nu att vi vill att nyttobedömaren skall rang

ordna u
2500

- u
lSOO

i förhållande till usooo - u
2S00

• Efter

som vi i detta fall förmodligen måste räkna med en icke

neutral riskattityd kan vi inte använda en bedömningsmetod

som förutsätter nyttooberoende mellan utfallen. Antingen

får vi då använda en indirekt metod eller en mer komplice

rad direkt metod av typen 2 )

l)

2)

P.(t) kan framställas på alternativa sätt genom att utnyttja alla
lIkheter i systemet och därigenom eliminera lika många variabler
ur systemet. Detta förfarande utnyttjas t ex i Appendix l för att
minska det manuella räknearbetet.

Man måste- vara ganska alert för att man s'kall förstå en dylik
fråga vid en direkt, första, uppläsning. Vid tillämpning av
flerdimensionell skalering (som förutsätter hom-data) inom mark
nadsforskningen (se t ex Green & Carmone (1970)) används därför
också visionella hjälpmedel. Frågan som anges i texten kan då
t ex åtföljas aven lapp av typen:

Vilket är bäst:

låg försäljning -----> mycket hög försäljning
eller

mycket låg försäljning ----> låg försäljning?

där man först förklarar innebörden av " >"
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"Låt oss anta att du har bestämt dig för att lansera

produkten. Vilket tycker du då är bäst: l) att byta ut

en försäljning på 2.500 enheter mot en försäljning på

5.000 enheter givet att du får reda på att det verkligen

kommer att bli en försäljning av 2.500 enheter eZZer 2)

att byta ut en försäljning på 1.500 enheter mot en för

säljning på 2.500 givet att du får reda på att försälj

ningen verkligen kommer att bli 1.500 enheter?"

Låt oss anta att vår bedömare föredrar det förstnämn

da bytet så att

(7.11)

på samma sätt upprepas proceduren för de övriga nyttodiffe

renserna som kan bildas mellan u 1SOO ' u 2S00 ' u3S00 och uSOOG
och i den mån bedömaren verkligen förmår att rangordna

dessa. Låt oss anta att vår bedömare utöver (7.11) också

rangordnat

(7 .\12) uSOOO - u3S00 ~ u 3S00 - u 1SOO

usooo - u 3SOO ~ u3S00 - u 2SOO

usooo - u 3SGO ~ u 2500 - u 1SOO

Vi skall anta att all försäljning under 1.501 enheter

anses lika dålig. Eftersom nyttofunktionen är normerad en

ligt u
1001

= O och ti
SOOO

= l kan (7.11) och (7.12) skrivas

som

(7.13) u 2S00 ~ 0.5

u3S00 ~ 0.5

- u2S00 + 2u3S00 ~ l

u 2S00 + u3S00 ~ l

u 2S00 > O

u 2S00 - u 3S00 ~ O

u3S00 :5 l
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Det är alltså den mängd av intervallskalerade nytto

funktioner som uppfyller (7.13) som jag i fortsättningen

kallar Ui(t).

Observandum: I vårt lilla exempel finns endast två

handlingsalternativ: att lansera respektive att inte lan

sera produkten. Väljer vi att inte lansera så erhålls en

säker nyttoupplevelse motsvarande u 3500 , dvs varken vinst

eller förlust. Vårt exempel är alltså sådant att om vi

endast rangordnar de konsekvenser och skillnader i nytta

mellan dessa som är associerade till beslutet att genom

föra lanseringen så erhålls en rangordning av elementen i

Z, dvs mängden av samtliga konsekvenser räknat över samt

liga handlingsalternativ. Detta är ett specialfall. Det

bör därför understrykas att generellt kan Ui (t) inte bil

das genom att bara analysera konsekvenserna av handlingsal

ternativ i. Man måste också jämföra dessa med konsekven

serna av andra handlingsalternativ, dvs U
i

(t) erhålls ge

nerellt ur en rangordning av konsekvenser och nyttoskill

nader på Z.

7.5 SAMMANFATTNING - DISKUSSION

Vi har i kapitlet redogjort för den nytto- och sannolik

hetsbedömning som ingår som en del i den interaktiva be

slutsanalytiska ansats som skisserades i förra kapitlet.

De grundläggande kraven denna bedömning ställer på bedömar

na kan sammanfattas på följande sätt:

Nyttobedömaren kan ange en mängd, Z, av konsekvenser

sådan att han är säker på att faktiskt realiserad

konsekvens tillhör Z, oavsett vilket beslut som väljs.

Sannolikhetsbedömaren kan likaledes ange en mängd, Y,

av naturtillstånd sådan att han är säker på att fak

tiskt realiserat naturtillstånd tillhör Y, oavsett

vilket beslut som väljs.
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Nyttobedörnaren kan rangordna samtliga konsekvenser i

Z i en svag (dvs fullständig och transitiv) preferens

ordning.

Nyttobedömaren kan rangordna några nyttoskillnader av

seende konsekvenserna i Z i en transitiv ordning.

Sannolikhetsbedömaren kan rangordna några händelser

(följder av naturtillstånd) i Y i en transitiv sanno

likhetsordning.

Otvivelaktigt är kravet på existensen aven ordinal

nyttofunktion det mest restriktiva av ovanstående "krav"

på bedömarna. Det finns emellertid ett mindre restrik

tivt krav som skulle kunna tillämpas. Det går ut på att

nyttobedömaren kan gruppera konsekvenserna så att han kan

identifiera bästa och sämsta konsekvens i varje grupp.

Att explicit föra in detta antagande skulle dock leda

till en omfattande notationsexercis utan större princi

piellt intresse.

Bedömarna antas sålunda endast kunna prestera rang

ordningsdata vad gäller nytta och sannolikhet. Dessa data

används dock för att bilda mängder av sannolikhets funk

tioner, Pi(t), respektive intervallskalerade nyttofunk

tioner, Ui(t). Därigenom transformeras rangordningsdata

till data som, åtminstone delvis, är kvantitativt mätbara.

Denna transformation är möjlig därför att samtliga nytto

funktioner som ingår i Ui(t) och samtliga sannolikhets

funktioner som ingår i Pi (t) är isomorfa (konsistenta)

med de rangordningar som bedömarna har gjort.
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8.

Under förutsättning att bedömarna kan ange de bedömningar

som diskuterades i förra kapitlet finns tillräckligt med

information för att genomföra en dominansanalys. Detta

innebär att man undersöker huruvida det finns handlings

alternativ som är klart sämre än något annat handlingsal

ternativ, på basis av de gjorda rangordningarna. Hur det

ta går till kommer alltså att diskuteras i det här kapit

let. l )

Kapitlet består av fem avsnitt. I det första, 8.1,

formuleras dominansanalysmodellen och de formella villko

ren för att dominans skall föreligga preciseras. Använ

dandet av Bernoullis princip i dominansanalysmodellen mo

tiveras. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att diskutera

två numeriska algoritmer för att lösa dominansanalyspro

blemet. Den första, Algoritm I, ges i 8.2. Den andra,

Algoritm II, ges i 8.3. 2 ) I 8.4 demonstreras Algoritm II

på det exempel som diskuterades i kapitel 7. Ett speciellt

problem som kan uppstå vid dominansanalys med rangordnings-

l) Dominansanalysmodeller har utvecklats också av andra författare,
vilka diskuteras i Appendix 2. Den här presenterade dominans
analysmodellen är dock mer generell än dessa i det att såväl nyt
tor som sannolikheter antas existera endast i form av rangord
ningsdata.

2) Som läsaren förmodligen senare kommer att inse är Algoritm II en
generalisering av Algoritm I. Strängt taget skulle man därför
uteslutande kunna arbeta med Algoritm II. En genomgång av
Algoritm I motiveras dock av pedagogiska skäl.
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data är att det ibland kan saknas data för att uppnå domi

nans. Hur detta problem kan hanteras diskuteras i 8.5.

8.6 ägnas åt en sammanfattning.

8.1 FORMULERING AV DOMINANSANALYSMODELLEN

Pi (t) och Ui (t) definierades i förra kapitlet som mängder

na av möjliga sannolikhetsfunktioner och kardinala (i von

Neumann & Morgensterns bermärkelse) nyttofunktioner som är

konsistenta med de rangordningar av sannolikheter respek

tive nyttor och nyttodifferenser som bedömarna gjort under

iteration t. Ett element i Pi (t) skrivs Pi (t) och ett ele

ment i Ui (t) skrivs u i (t). Pi (t) definieras som en rad

vektor och u i (t) som en kolumnvektor. Dominansanalysen

tillgår nu helt enkelt så att man för varje i, i=l, ... ,m,

beräknar

(8.1) Min
Pi (t) ,u i (t)

Pi (t)u i (t)

Pi (t) E P i (t)

u. (t) E U. (t)
l l

där vi kan definiera lösningen som ~i (t)

respektive

p. (t)u. (t)
-l -l

(8.2) Max
Pi (t) ,u i (t)

p. (t)u. (t)
l l

Pi (t) E Pi (t)

u. (t) E U. (t)
l l

där vi kan definiera lösningen som v. (t) p. (t)u. (t).
l l l

Handlingsalternativ i sägs då dominera handlingsalterna-

tiv k på "informationsnivån" t om v. (t) > vk(t). Om vi
-l

också vet att Ui(t+l) ~ Ui(t), Uk(t+l) ~ Uk(t) respektive

att Pi (t+l) ~ Pi (t), Pk(t+l) ~ Pk(t) för alla t, vilket är

fallet om glömska och ånger ej föreligger, kan vi sålunda

utesluta alternativ k från den fortsatta analysen.
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Definitionen på konvergens i samband med dominansana

lys är att lim [v. (t) - v.(t)] = O, vilket uppfylls om
l -l

t~

U. (t+l) c U. (t) och P. (t+l) c P. (t) för alla t. Vi ser
l l l l

att dominansanalysen förutsätter att Bernoullis princip

gäller. Om detta kan sägas följande.

Som tidigare har argumenterats (kapitel 3) hänger

accepterande t av Bernoullis princip (och Savages princip)

intimt samman med beslutsfattarens vilja till logiska be

slut, men också med den tid som står till hans förfogande

för att åstadkomma detta. I traditionell teori antas att

beslut måste fattas omedelbart, vilket ej antas här. Däre

mot antas att beslut måste vara fattat inom en viss given

tid. Endast under denna förutsättning förefaller det möj

ligt att motivera Bernoullis princip.

Föreligger kravet att beslut skall vara fattat vid,

säg, tidpunkten T, kan vi nämligen tillämpa Raiffa &

Brewers randomiseringsargument (kapitel 3) på de vid T

eventuellt kvarvarande (ej dominerade) handlingsalterna

tiven. Därigenom kan vi motivera Bernoullis princip som

urvalskriterium vid T och därmed också som dominanskrite

rium hitom To Ty de handlingsalternativ som vi avstår

från att dominera bort hitom T trots att vi med Bernoullis

princip skulle kunna göra det, kommer då i alla fall att

domineras bort vid T (givet att glömska och ånger inte

föreligger) .

Randomisering har, som vi konstaterade i kapitel 3,

effekten att den tvingar fram indifferens mellan handlings

alternativ och konsekvenser. När ingen tidsmässig restrik

tion ligger på beslutsfattandet finns det heller ingen an

ledning att acceptera detta tvång. Vi kan istället genom

ett fortsatt utredande försöka skingra vår vaghet i våra

preferenser och bedömningar och välja först sedan tillräck

lig klarhet föreligger. l
) I denna typ av beslutssituationer

l) Tyvärr är det i praktiken svårt att avgöra när man kommit till
"tillräcklig klarhet". Uppenbarligen riskerar en beslutsprocess
utan tidsmässiga restriktioner att bli evig.



80

synes det därför helt enkelt inte meningsfullt att tillämpa

beslutsanalys eller andra typer av formella beslutsmetoder

som kräver tillgång till subjektiva bedömningar.

Vi övergår nu till att diskutera de två algoritmerna

för lösande av (8.1) och (8.2).

8 • 2 ALGORITM I

(8.1) och (8.2) är, generellt, kvadratiska program. Det

finns många olika algoritmer för lösande av sådana (se

t ex van de Panne (1975)). Den speciella strukturen hos

(8.1) och (8.2) (lösningsmängden är separabel och målfunk

tionen bilinjär med avseende på Pi respektive u
i

) torde

dock göra generella algoritmer förhållandevis ineffektiva.

Följande algoritm, vilken jag inte tidigare sett i litte

raturen, löser (8.1) och (8.2) genom en serie av linjära

program. Algoritmen kallas i det följande för Algoritm l.

Algoritm I: För varje i och t genomför följande (för

åskådlighetens skull har iterationsindex t eliminerats):

§~~9_1=: Lös (s är iterationsindex)

(8.3) rJlin
p.

~

sp.u.
~-~

med lösningen E~ och
~

(8.4) Max -sp.u.
~ ~p.

~
E P.p.

~ ~

med lösningen ~~. För s=l väljs någon godtycklig u~ och
~ -~u:. Ett dåligt sådant val leder dock till en långsammare

~ l)
konvergens.

l)
I I

Man kan naturligtvis vända på Steg l och Steg 2 och initiera
l -l

algoritmen med någon godtycklig Ei respektive Pi.
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T I

§!:~g~~:: Lös /

(8.5) Min s /E·u.
~~ ~

U.
l

E U.U
i l

med lösningen s+l ochu.
-~

(8.6) Max -sp.u.
~ ~u.

~ E U.u.
l ~

med lösningen -s+lu.
~

St 31 (O t' l't ~ t t) Om u~+1 ~ u~ och u~+1 = u~ för__~g E_!~~_!_~~~_~~_ : ~ ~ -l -l

varje i har lösningen på (8.1) och (8.2) identifierats,
s -s s+1 -s+1

dvs Ei = Ei' Pi = Pi' ~i = u i ,u i = U i I annat fall

återvänd till Steg l och sätt s s+l.

Algoritm I bör kommenteras i några avseenden.

Algoritmen genererar alltid en ändlig lösning (möj

ligen flera) eller ingen lösning alls. Ändligheten garan

teras av normeringarna, Lp., = l och u .. < a < ~ (jfr
j 1J ~J -

Zangwill (1969, kap 4)). Normalt brukar man sätta a = l,

vilket också sker genomgående i den här boken. Saknas

lösning på (8.1) och därmed också på (8.2) (och omvänt)

föreligger inkonsistens i sannolikhets- eller nyttobedöm

ningarna. Omvändningen av detta gäller också, dvs givet

att inkonsistens föreligger i sannolikhets- eller nytto

bedömningarna så saknas lösning på såväl (8.1) som (8.2).

Algoritmen kommer alltid att generera en lösning som

utgör extrempunkter i Piet) och U
i
(t). Kriteriefunktionen

är emellertid bilinjär och det kanske inte omedelbart in

ses att en extrempunktlösning alltid är optimal. Att så

verkligen är fallet kan demonstreras med följande motsä

gelse.

Antag p~u~ är en optimal lösning på, säg (8.2) där p~
l l ~

och u~ ej är extrempunkter i P. (t) respektive U. (t). Då
~ l - ~

g äller att p~ = A p~ + (l-A )p?, O < A < l, där p~ och
"'-l p l p .... 1 - p- ~

p~ är några extrempunkter. Analogt gäller att
l
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u: = AuU~ + (I- Au lui, O < Au ~ I, där u~ och U~ är några

l * 2 * * l * 2extrempunkter. Antag Piui > Piui och att Piui > Piu i .

Vi har då att

* * [l 2] * l * 2* 1*p.u. = ~ p. + (l-~ lp. u. =~ p.U. + (l-~ )p.u. ~ p~u~
11 p1 P 11 pl1 P 11 .L.L

så att P~ inte kan vara optimal och

(8.8)

så att u~ kan inte heller vara optimal. p~ är sålunda en
l l

extrempunkt i P. (t) och u: en extrempunkt i U~ (t).
l l .L

Givet konsistens konvergerar algoritmen monotont i

ett ändligt antal steg. Ändligheten följer av att anta

let extrempunkter är ändligt. Monotonicitet följer di

rekt av algoritmens struktur, ty

(8.9)

respektive

(8.10)

Programmen (8.3)-(8.6) är vid rangordningsdata nor-

malt degenererade men jag har inte upptäckt någon Vlcyclingu1)

För en diskussion av metoder att använda i dylika fall

hänvisas till Dantzig (1963, kap. 19) och van de Panne

(1975, s. 74 ff).

8.3 ALGORITM II

Antalet variabler i (8.1) och (8 .. 2) utgör, som sagt,

dubbla antalet naturtillstånd. I många praktiska be

slutsproblem är antalet möjliga naturtillstånd mycket

1) Med degenererade program avses program där variabler i den opti
mala basen har värdet O. "Cyc1ing" (dvs ett oändligt antal ite
rationer) kan uppstå i sådana program med simplexalgoritmen.
Simplexalgoritmen kan dock modifieras så att detta problem aldrig
behöver uppstå. (Se referenser i huvudtexten.)
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stDrt, vilket kan göra dessa problem, rent beräkningsmäs

sigt, ohanterligt stora med Algoritm I.

Det följer av fundamentala teorem i den linjära pro

grammeringen att antalet variabler i den optimala lösning

en (här sannolikheter och nyttor) maximalt uppgår till

antalet restriktioner (här: antalet rangordningar). Kan

man på förhand säga vilka av dessa variabler som är icke

optimala har man uppenbarligen sparat en hel del räknear

bete. I detta avsnitt visar jag hur man kan göra detta

för vårt problem. Förfarandet motiverar vissa enklare

modifieringar av Algoritm I. Den så erhållna algoritmen

kallar jag därför Algoritm II.

För varje i ordnas först alla z .. , j=l, ... ,n, i sti-
~J

gande preferensordning. För enkelhetens skull (vi slip-

per införa nya index) antas att detta redan är fallet,

dvs z .. l ~ z.. för alla i=l, ... ,m och j=l, ... ,n-l. Den
~J + ~J

villkorliga nyttan, dvs nyttan givet ett visst beslut, an-

tas sålunda i fortsättningen vara en monotont växande

funktion av sitt tillståndsindex j. Det bör understrykas

att det inte ligger någon generalitetsförlust i detta

arrangemang. Men det förutsätter att sannolikhetsbedöm

ningen görs för ett handlingsalternativ i taget, vilket

ej är nödvändigt i Algoritm I.

Sannolikhetsbedömningen givet det i:e handlingsalter

nativet består alltså i parvisa jämförelser av element i

den Boolska mängden Y~, i=l, ... ,m. Varje sådant element

kan ses som en union ~v följderl) av naturtillstånd y .. ,
~J

y .. E Y.. Det första tillståndet i en sådan följd är det
~J ~

minst önskvärda av alla tillstånd i följden. Mängden av

alla dessa förstatillstånd över alla följder skrivs Y..
-~

Det sista tillståndet i respektive följd är det mest

önskvärda av alla tillstånd i följden. Mängden av dessa

sistatillstånd över alla följder skrivs Y..
~

l) Jfr exemplet, avsnitt 7.4, i förra kapitlet.
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Nu definieras ~i(t) som mängden av alla sannolikhets

funktioner sådana att P. (t) c P. (t) och sådana att p .. (t)=O
_ -~ -:l ~J

för alla y .. ~ Y.. P. (t) definieras analogt som mängden
~J -~ ~

av alla sannolikhetsfunktioner sådana att P. (t) c P. (t)
~ - ~

och sådana att p .. (t) = O för alla y .. ~ Y.o Vi har då
~J ~J ~

följande hjälpsats

Lenuna : Antag P i (t) ~ 0.
P.(t) ~ o..

~

Då gäller att P. (t) ~ ~ och
-~

Innebörden av hjälpsatsen är alltså att det verkligen

existerar sannolikhetsfunkt:ioner med de angivna egenska

perna, om det överhuvud taget existerar några sannolik

hetsfunktioner, givet de gjorda sannolikhetsbedömningar-

na ..

Observera att det maximala antalet positiva variab

ler i P. (t) och ~. (t) är lika med antalet följder som
-~ ~

ingått i de sannolikhetsjämförelser som gjorts till och

med iteration to

För att visa hjälpsatsens giltighet räcker det därför

med att visa att antalet variabler i P. (t) och P. (t) är
-~ ~

minst lika stort som antalet restriktioner i P. (t) .1)
~

Detta är alltid fallet. Korn ihåg att Pi(t) är mängden av

alla sannolikhets funktioner som är konsistenta med ett

antal parvisa jämförelser av element i y:. Varje sådan
l.

jämförelse involverar minst en följd av naturtillstånd

som inte finns med i någon annan jämförelse (annars före

ligger redundans).. Sålunda uppgår antalet variabler i

P. (t) och P. (t) minst till antalet restriktioner i P. (t).
-~ ~ ~

Vi kan nu visa följande

l) Det är givetvis inte korrekt att prata om variabler, rader,
restriktioner etc i P.(t), ~.(t), P.(t) och U.(t) som ju är

-~ ~ ~ ~

r~TIder i Rn~ Vad jag egentligen avser är de matriser och vek
torer som bildar (spänner ut) dessa rymder (se exemplet, av
snitt 7.4, i förra kapitlet). Att explicit föra in symboler
för dessa matriser och vektorer skulle dock tynga framställ
ningen i alltför hög grad (jfr kapitel 9). Jag tror dock inte
att mitt intuitiva språkbruk skall behöva leda till några miss
uppfattningar.
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~~Qf~~: Antag att Ei(t) och Pi (t) existerar. Då gäller

att E~ (t) E P. (t) och p. (t) E P. (t) för alla
~ -~ ~ ~

i=l, ... ,m

Innebörden av detta teorem är alltså att sökandet

efter lösningarna på (8.1) och (8.2) kan begränsas till

ändtillstånden på de följder av naturtillstånd som ingår

i sannolikhetsbedömningen. Beviset följer av stokastisk

dominans av första ordningen (se Appendix 2 för refe

renser). Det kan nämligen visas att alla sannolikhets

funktioner som ej tillhör P. (t) respektive P. (t) antingen
-~ ~

dominerar eller domineras av sannolikhetsfunktioner i P. (t)
-~

respektive P. (t). Detta kan visas med hjälp aven mot-
~

sägelse.

Antag sålunda att E' (t) ~ P. (t), t ex att E .. (t) > O
~ -~ .~JO

för något y .. ~ Y.. Definiera sedan jl = max ];
~JO -~

{ j I z .. < z .. , z .. EY.} (z .. är sålunda den mest önsk-
~J ~ ~JO ~J -~ ~Jl

värda konsekvensen av de konsekvenser som är mindre önsk-

värda än z .. men som tillhör Y.. )
~JO -~

Men enligt lemmat måste då finnas en sannolikhets

funktion p. (t), p. (t) E P. (t) som är identisk med E~ (t)
~ ~ -~ ~

så när som på att p.. (t) = E,. (t) + E .. (t). Det föl-
~Jl ~Jl ~JO

j j
jer då att f p.. (t) f E·' (t) för alla i, i=l, ... ,n,

j=l - ~J j=l ~J

j l j l

i~jl och L p.. (t) > L E·· (t). Detta innebär att Ei (t)
j=l ~J j=l ~J

dominerar Pi(t), så att Ei (t) inte kan vara en lösning

på (8.1), dvs en motsägelse. på motsvarande sätt kan vi

sas att p. (t) E P. (t) .
~ ~

Den modifiering som erfordras av Algoritm I blir då

som följer
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Algoritm II: För varje i och t genomför följande

(för åskådlighetens skull har iterationsindex t elimine

rats) :

Ste III:___ S" _

(8 .. 11)

Lös

Min
p.

1

(s är iterationsindex)

sp.u.
1-1

med lösningen E~ och
1

(8.12) Max
P.
~ 1

-sp.u.
1 1

med lösningen p~. Steg 211 liksom optimalitetstestet.
1

Steg 3111 är identiskt med motsvarande steg i Algoritm I.

8.4 FORTSÄTTNING AV EXEMPLET FRÄN KAPITEL 7

I syfte att demonstrera Algoritm II kan vi fortsätta att

diskutera det exempel som påbörjades i kapitel 7. Vi bör

jar då med att bilda P och p.l) För detta ändamål går vi

tillbaka till (7.10) från vilken P erhålls som 2
)

(8.13) PlSOO - P2S00 ~ O

- P2S00 + P3S00 < O-
- P3S00 + PSOOO ~ O

P1SOO P3S00 O

- PlSOO + PSOOO ~ O

PlSOO + P2S00 - P3S00 ~ O

PlSOO + P2S00 + P3S00 + PSOOO l

l) vi bortser här från iterationsindexet t.

2) Intuitivt kan vi beskriva bildandet av pet) som att vi "skjuter
all sannolikhetsmassa så långt åt höger" som möjligt i varje
följd av naturtillstånd. Analogt, pet) bildas genom att skjuta
all sannolikhetsmassa åt vänster så-långt som möjligt, dvs utan
att komma i konflikt med sannolikhetsbedömarens rangordningar.
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och P som

(8.14) P1000 - P1500 ~ O

- P1500 + P2500 < O-
- P2500 + P3500 < O-

P1000 - P2500 O

- P1000 + P3500 ~ O

- P1000 + P1500 - P2500 ~ O

P1000 + P1500 + P2500 + P3500 l

U(t) utgöres av (7.13) , dvs

(8 .. 15) u 2500 ~ 0.5

u 3500 ~ 0.5

- u 2500 + 2u3500 ~ l

u 2500 + u 3500 < l-

u 2500 ~ O

u 2500 - u 3500 < O-
u 3500 < l-

Låt oss nu först identifiera v(t) l som alltså utnyttjar

(8.13) och (8.15)" Vi börjar då med Steg III (formel

(8.12)) och väljer godtyckligt U~soo = 100 och u;soo = 1.
1

)

Vi löser då följande program

(8.16) Max lOOP 2500 + P 3500 + P SOOO

(P1500 P 2500 P 3500 P 5000 ) E p

lösning är -l -l -l -lvars (P 1500 P 2500 P 3500 P SOOO )

(0.25 0.5 0.25 O) •

l) Detta är uppenbarligen en otillåten lösning, som har valts för att
demonstrera att algoritmen fungerar även i detta fall. Observera
att vi i exemplet bortser från iterationsindexet t.
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Denna lösning utnyttjas nu som indata till Steg 2I1

(formel (8.6)) och vi löser

(8.17) Max 0.5u 2S00 + 0.25u 3S00

(O u 2S00 u 3S00 l) E U

-2 -2med lösningen u 2S00 = 0.5 och u 3S00 = 0.5.

Vi återvänder nu till Steg III och optimeringsproble-

met

Max O. 5P 2S00 + O. 5P 3S00 + Psooo

med lösningen (pisoo

P2S00 P 3S00

-2 -2
P2S00 P3S00

(0.25 0.25 0.25 0.25).

Vi upprepar Steg 2I1 och löser

Max O.25u 2S00 + 0.25u 3S00 + 0.25

(O u 2S00 u 3S00 l) E U

med en lösning U~SOO = 0.5 och u 3S00 = 0.5. Eftersom

li 2 u3 har optimal lösning identifierats så att v =
0.25 · 0.5 + 0.25 · 0.5 + 0.25 = 0.5, dvs det förväntade

värdet av att lansera uppgår högst till 0.5.

En liknande beräkning över det lägsta möjliga för

väntade värdet ger vid handen att detta utgör, med rå

dande information om nytto- och sannolikhetsfunktionerna

0.125. Nyttan av att inte lansera uppgår till u 3S00 '

vilket motsvarar nyttan av varken vinst eller förlust.

I beräkningarna har framkommit att ~3S00 = u3S00 = 0.5

vilket skulle innebära att man inte bör lansera produk

ten.
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8 • 5 RANGORDNINGAR OCH II SMALL WORLDS II

Med numeriska, entydiga, bedömningar av nytta och sannolik

het kan vi alltså beräkna exakta förväntade värden och där

med också rangordna samtliga handlingsalternativ. Med

rangordningsdata är detta inte alltid möjligt. I "små"

beslutsproblem kan nämligen antalet naturtillstånd och

konsekvenser vara så få att antalet parvisa jämförelser

inte räcker till för att etablera önskvärd dominans. För

att göra innebörden av detta konkret kan vi diskutera ett

litet exempel.

Antag att vi har följande beslutsproblem: (Siffrorna

i matrisen är nyttovärden.)

(8.20) Yl Y2

xl 0.8 0.2

x 2 0.3 0.5

Det följer av detta att xl föredras framför x
2

om

(8.21)

dvs

(8.22) PI > 0.375

Men med rangordningsdata kan vi endast få reda på om

PI ~ 0.5 eller om PI ~ 0.5. Om PI ~ 0.5 väljer vi givet

vis xl men om PI ~ 0.5 är valet obestämt.

Ett tillvägagångssätt i dessa fall är att man för in

fiktiva naturtillstånd ("extraneous events", Fishburn

(1970, 167)) och låter sannolikhetsbedömaren rangordna

även dessa i förhållande till de reella.

Antag t ex att det finns någon händelse Y3 som ar obe-
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ro.ende l ) av Yl och YZ och att sannolikhetsbedömaren gör

följande rangordningar

(8.23) PI ~ P3

PI + P3 < Pz-

dvs att

(8.24) PI - P3 ~ O

2Pl + P3 ~ l

Det största möjliga värdet på PI givet rangordningar

na i (8.24) är 1/3 som är mindre än 0.375, varför vi väl

jer x Z"

Förfarandet är analogt när det gäller nyttobedömning

med rangordningar. Är antalet konsekvenser för få för att

uppnå önskvärd precision kan man föra in fiktiva konse

kvenser och fiktiva nyttoskillnader.

Fiktiva tillstånd och konsekvenser har dock den nack

delen just i det att de är fiktiva. Risken är att bedöm

arna upplever rangordningar med fiktiva tillstånd och kon

sekvenser som irrelevant för det föreliggande beslutspro

blemet. Därför är det ofta mer tilltalande att tillsam

mans med bedömaren försöka finna en exaktare problemstruk

tur, vilket är möjligt för så gott som alla beslut av

praktiskt intresse (jfr kapitel 3). Tittar man lite när

mare på beslutsproblem med så enkel struktur som (8.20)

fillner man oftast att tillstånden kan brytas ner på fler

händelser, att vissa handlingsalternativ har utelämnats

etc.

Låt oss t ex anta att (8.20) är beskrivning av det

produktvalsproblem som diskuterades i kapitel 3. Yl kan

vi då låta stå för "försäljningsframgång" och yz för "ej

l) Detta ~r ett nadvändigt antagande far att vi skall kunna addera
sannolikheterna far de reella tillstånden med sannolikheterna far
de fiktiva.
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försäljningsframgång". Försäljningsframgången beror då,

som konstaterades i kapitel 3, på många olika påverkbara

och icke påverkbara faktorer, t ex om man satsar på reklam

eller ej. Genom att ta hänsyn till detta har vi tre hand

lingsalternativ: Lansera med reklam (Xl)' lansera men av

stå från reklam (x z) samt ej lansera (x
3
).

Beaktandet av reklammöjligheterna föranleder också

en omdefinition av naturtillstånden enligt t ex: Reklamen

slår och det blir försäljningsframgång (Yl)' reklamen slår

och det blir inte en försäljningsframgång (Yz) f reklamen

slår inte men det blir en försäljningsframgång (Y3)' re

klamen slår inte och det blir inte någon försäljningsfram

gång (Y4)' reklam satsas ej men det blir en försäljnings

framgång (Ys) samt reklam satsas men det blir ej en för

säljningsframgång (Y6).

Kan man bortse från reklamkostnaderna erhålls därför

den nya, utvidgade, beslutsmatrisen

(8.25) Yl YZ Y3 Y4 Ys

xl 0.6 0.2 0.8 0.2

X z 0.8

x 3
0.3

0.2

0.5

Problemet kan förfinas ytterligare genom att ta hän

syn till reklamkostnader och positiva effekter av reklam

etc.

8.6 SAMMANFATTNING

Kapitlet har ägnats åt en diskussion om det s k dominans

analyssteget i den föreslagna interaktiva beslutsanalytiska

ansatsen. Dominansanalysproblemet formulerades som ett

matematiskt programmeringsproblem och två algoritmer pre

senterades för lösning av detta problem. Härvid utnytt

jades Bernoullis princip som dominanskriteriurn. Argument
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för detta diskuterades. Ett exempel penetrerades varvid

de två algoritmerna demonstrerades. Kapitlet avslutades

med att via exempel demonstrera att beslutsproblem i de

allra flesta fall kan formuleras på ett sådant sätt att

dominans alltid kan etableras med hjälp av rangordnings

data.
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9.SÖKSTEGET

Vi har i kapitel 7 och kapitel 8 sett hur enbart rangord

ningsdata avseende nytta och sannolikhet kan användas för

att identifiera handlingsalternativ som är sämre än minst

något annat handlingsalternativ som erbjuds beslutsfatta

ren. Vi kallar detta dominansanalys. Vi visade också

att dominansanalysen alltid konvergerar genom att man i

densamma använder sig av allt mer exakt information om

de sannolikheter och nyttor som är involverade.

Emellertid, mer information om sannolikheter och

nyttor, i form av ytterligare parvisa jämförelser av nyt

todifferenser och sannolikheter, orsakar besluts- och in

formationskostnader av olika slag. Inte minst bedömarnas

tid måste räknas med här. Målet är att med så få rangord

ningar som möjligt åstadkomma önskvärd dominans; vi vill

att dominansanalysen skall konvergera så snabbt som möj

ligt.

I flertalet beslutsproblem är antalet tillstånd och

antalet konsekvenser, och därmed antalet möjliga parvisa

jämförelser av sannolikheter och nyttodifferenser, så

pass stort att det kan vara svårt för bedömarna att själva

avgöra vilka jämförelser som bör göras för att åstadkomma

en snabb konvergens. 1) Det kan därför vara av värde med en

1) Ett exempel: Är antalet tillstånd 10 så uppgår antalet händelser

till 210 = 1 024. Bortser vi från att de allra flesta parvisa
rangordningar följer av andra parvisa rangordningar så uppgår an
talet möjliga parvisa jämförelser av sannolikhet till
1 024 x 1 023/2 = 523 776.
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formell metod som hjälper dem med detta. En såd~n metod,

eller en sökregel, diskuteras därför i det här kapitlet.

Jag inleder med att i 9.1 beskriva sökregelns använd

ning på ett konkret exempel. Därefter, i avsnitt 9.2, be

skriver jag sökregelns användning på det generella fallet

med såväl nytto- som sannolikhetsbedömningar i form av

rangordningsdata. Först efter detta sker i 9.3 en genom

gång av de teoretiska motiven bakom den valda sökregeln.

Kapitlet avslutas i 9.4 med en sammanfattning.

9.1 BESKRIVNING AV SÖKREGELN - ETT EXEMPEL

För att göra det så enkelt som möjligt för oss, utan att

förlora så mycket i generalitet, antar vi att nyttorna i

detta exempel existerar i entydig, numerisk form. (8.1)

och (8.2) reduceras därmed till linjära program. Vi skall

också begränsa oss till att studera den övre gränsen av

det förväntade värdet, dvs v. Analogt resonemang gäller

ju för den undre gränsen, ~.

Låt oss anta ett beslutsproblem med, säg, 1000 möjli
*ga tillstånd YI,e.e'Y1000e Låt oss sedan definiera Yl som

unionen av Yl osv t o ffi Y400 , y; som unionen av Y401 t o m

h . t * * *Y700 oc Y3 som unlonen av Y701 o m YIOOOe PI' P Z' P 3
står för sannolikheten associerad till respektive "samman-

satt" naturtillstånd Y~, y;, y;. Vi har då alltså att

(9.1) * + +PI PI P 400

* P401 + + P700P z
* P 701 + + PlOGaP3

Slutligen antas att naturtillstånden indicerats på

ett sådant sätt att nyttan är en monotont växande funktion

i tillståndsindex (jfr Algoritm II, kapitel 8). Låt oss an

ta att sannolikhetsbedömaren i iteration l har gjort föl

jande rangordningar



(9.2) l.

2 lO

* *Pl - P z > O

* *P l - P 3 > O

95

Observera att rangordningen i (9.2) ej motsvarar en

fullständig ordning av händelserna i den Boolska mängden

*( {* * * * * * * * * * * * d}Y l) = y l' YZ' Y3' Yl UyZ' Yl Uy3' YZUy3' Yl UyZ Uy3' YJ. De t t a

är också det i praktiken vanligaste, dvs bedömarna kan

helt enkelt inte genomföra alla parvisa jämförelser (jfr

användningen av den s k bruttolistan nedan) .

Genom att utnyttja normen P~ + p; + p; = l på formeln

P~ = l - P~ - p; och substituera in i (9.3) erhålls

(9 .. 3) l. * * l2PZ + P 3 ~

2. * * lP z + 2P3 ~

(3. p* + p*
~ l)Z - 3

-*3. erfordras generellt för att förhindra att Pl < O.

Observera dock att 3. i detta fall domineras av såväl l ..

som 2. och vi behöver därför inte ta hänsyn till 3. i

det följande.

Som visats i kapitel 8 behöver vi endast känna till

, ,* * *nyttan i de övre 'ändpunkterna' av Yl' yz och Y3' dvs i

Y400' Y700 och Y1000 för att på basis av (9 .. 3) beräkna

v(l). Låt oss anta att u 400 = 0.3, u 700 = 0.7, u lOOO = le

Vi beräknar då v(l) ur l )

(9.4) * * 0.3!"1ax Oe4pz + 0. 7P 3 +

2p* + p* ~ l
Z 3

p* + 2p* ~ lZ 3

l) Ursprungligen är målfunktionen O.3p~ + O.7p; + p;. Målfunktionen

i (9.4) erhålls efter substitution av pr = (l-p~-p~) i den ur
sprungliga mål funktionen.
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med lösningen -* -* -* (1/3 1/3 1/3) så(Pl P 2 P3) = att

v(l) = 2/3. Dualen av (9.4) blir

(9.5) Min * + TT* + 0.3TT 1 2

* * 0.42TT 1 + TT 2 ~

* + 2TT* 0.7TT 1 >2 -

där indiceringen hänför sig till numreringen av restrik

tionerna i (9.3). Lösningen på (9.5) är (TIr TI~) =

(l/3D 10/30). Vi ser alltså att högsta dualpris är

associerat till restriktion 2, dvs den bedömning vars

innebörd är att sannolikheten för y t är högre än sannolik

heten för y;. P~ bedöms också större än p~, men dualpri

set associerat till denna bedömning är mindre.

Antag nu att vi inte är nöjda med den övre gränsen

v(l) = 2/3 utan vill gå vidare i syfte att identifiera

en lägre övre gräns på det förväntade värdet. Vår regel

säger då att vi skall gå tillbaka till den jämförelse till

vilken högst dualpris är associerat, dvs jämförelse 2 i

(9.2). Syftet är att försöka finna en eller flera parvi

sa jämförelser av sannolikheter som tillsammans är mer

restriktiva än denna jämförelse. Detta kommer i så fall

att medföra att den övre gränsen minskar~ Hur mycket den

minskar kan ibland beräknas (se nästa avsnitt).

Restriktion 2 består alltså aven sannolikhetsjäm

förelse mellan två händelser, y~ och y;. Vi tar då den

mest sannolika av dessa händelser, y~, och delar upp den

i två "delhändelser". Dessa kan symboliseras här med

* * *Yll och Y12 med de associerade sannolikheterna Pll och

Pt2' enligt vilka

(9.6) +
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I och med denna delning av tillståndsföljden

YI' ... 'Y400 kan ytterligare rangordningar av sannolik

heter göras. Följande nya rangordningar är möjliga och

följer inte av de rangordningar som gjordes iteration l:

(9 .. 7) * mot *PlI P12

* mot 0*PlI J- 2

* mot *PlI P 3

* mot *P l2 P2

* mot *Pl2 P 3

Detta är en "bruttolista" av två skäl; dels är

det inte säkert att bedömaren kan rangordna alla dessa par

mot varandra, dels följer en del rangordningar av andra

rangordningar som genomförts. Antag t ex att sannolik

hetsbedömaren inleder med att bedöma P~l ~ P~2 och

* > * V' b h·· da° l'nte b h d *PlI _ P2· l e over e onom rangor na Pl2

mot P; eftersom P~2 ~ P; följer av de tidigare rangord

ningarna (man kan dock ställa dylika nredundanta" frågor

som konsistenstest) .

Vi rapporterar nu dessa nya möjliga jämförelser till

sannolikhetsbedömaren, en och en. Antag då först att be

dömaren rangordnar

(9 .8)

Antag sedan att bedömaren helst vill avstå från att

rangordna P~l mot p; men att han "säkert" kan säga att

(9 • 9)

men ej vill uttala sig om övriga parvisa jämförelser.

Vårt nya system av sannolikhetsjämförelser, P(2),

kan då skrivas
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(9 .. 10) l .. * * - p* OPlI + P12 >
}2 - Från iteration l

(P~l * *+ P12 - P3 ~ O)

2 .. * * OPlI - P3 >-

3. * * OPlI - P12 ~

där jämförelsen inom parentes domineras av 2.. Genom att

substituera in P~l = l - pr2 - P; - P; i (9 .. 10) erhålls:

(9 .. 11) l ..

2 ..

* *2P2 + P3 ::; l

Låt oss anta att u ZOO = 0.1. v(2) erhålls då urI)

(9 .. 12) Max * * * 0 .. 1O .. 2P 12 + 0 .. 6P 2 + O.. 9P 3 +

* * l2P 2 + P 3 :s
* * * lP 12 + P 2 + 2P 3 ::;

* * *2P 12 + P 2 + P 3 > l-

med lösningen (P~2 P~2 p; p;) = (0 .. 2 0 .. 2 0.4 0.2)

så att v(2) = 0 .. 56.. Dualen av (9.12) är (indiceringen av

dualvariablerna avser numreringen i (9 .. 11)).

(9 .. 13) Min * + TT* - *TT l 2 TT 3

* * 0 .. 2TT 2 - 2TT 3 ~

* * * 0.62TT l + TT 2 - TT 3 >-

TT* + * TT* 0 .. 92TT 2 - ~l 3

l) Observera att P~l har eliminerats ur målfunktionen.
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med lösningen (nr TI~ n;) = (0.14 0.44 0.12).

I den mån önskvärd dominans ej heller efter denna

iteration kan etableras går vi alltså tillbaka till den

jämförelse till vilken TI~ 0.44 är associerad, som allt-

så är (9.9). Vi delar då upp Y~l i Y~ll = Yl U U Ylaa

*Yl12 = Ylal U .. U Y200 och upprepar proceduren på ana-

logt sätt osv.

9.2 BESKRIVNING AV SÖKREGELN - GENERELLT

Det tidigare exemplet avsåg att konkret demonstrera hur

den föreslagna sökregeln är avsedd att användas. Vi kan

nu övergå till en mer generell beskrivning av användning

en av densan~a, baserad på det fall när såväl nytta som

sannolikheter endast existerar i form av rangordnings

data.

Sökregeln utnyttjar alltså lösningarna på de dual

problem som är associerade till lösningarna på (8.1) och

(8.2). Dessa duallösningar identifieras på följande sätt.

Först löser man (8.1) och (8.2) med Algoritm I eller

Algoritm II, vilket ger primallösningarna Ei (t), ~i (t),

p. (t) och u. (t). Därefter sätter man in t ex p. (t) i
l l -l

(8.1) och löser det dualproblem som är associerat till

det på detta sätt erhållna linjära programmet. Lösningen

på detta dualproblem skriver vi TI~(t). TI~(t) är en vek-
-l -l

tor av dualpriser, vars antal överensstämmer med antalet

rangordningar av nytta och nyttodifferenser som är rele

vanta för alternativ i. Vi fortsätter sedan med att

sätta in ~i (t) i (8.1) och löser det associerade

dualproblemet, vars lösning vi skriver TI~(t). TI~(t) är
-l -l

en vektor av dualpriser, vars antal är detsamma som an-

talet parvisa jämförelser av sannolikheter. på analogt

sätt utnyttjas p.(t) och u.(t) i (8.2) varur vi erhåller
l -u l -p l)

dualprisvektorerna TI
i

(t) respektive TI
i

(t) ..

l) Samtliga fyra dualproblem har alltid ändliga lösningar eftersom
lösningarna på (8.1) och (8.2) är begränsade, se Dantzig (1963).
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Sökregeln identifierar nu det handlingsalternativ

och den parvisa jämförelse av sannolikheter eller nytto

diffepenser till vilken är associerad det högsta av alla

dualpriser i n~(t), n~(t), TI~(t) och TI~(t). Jämförelser
-l -l l l

av nyttor som anger den ordinala nyttofunktionen är allt-

så ej kandidater till fortsatt analys. Ej heller tas

sannolikhets- och nyttonormeringarna med. Motivet till

detta är att dualpriserna associerade till dessa jämfö

relser endast har med normeringen av nytto- och sanno

likhetsfunktionerna att göra och sålunda inte med konver

gensförloppet som här är det centrala (se nästa avsnitt).

Låt oss nu för åskådlighetens skull bortse från al

ternativindex i och definiera p. ( ) . ( ) SOfi, i det
l p , J P

diskreta fallet, sannolikheten att tillståndet skall

anta något av värdena Yi(p)' Yi(p)+l' ... ' Yj (p) och, i det

kontinuerliga fallet, sannolikheten att Yi(p) ~ Y ~ Yj (p).

Sökregeln kommer alltså att identifiera en parvis

jämförelse av nyttodifferenser

(9.14) k(u) < ~(u), i(u) < j (u)

eller en parvis jämförelse av sannolikheter

(9.15 ) k(p) < ~(p), i (p) < j (p)

eller möjligen till både en nyttodifferensjämförelse och

en sannolikhetsjämförelse (i detta fall väljer vi endera

slumpmässigt eller med någon kompletterande regel (jfr

Appendix l») ..

Antag först att högst dualpris är associerat till

(9.14).. Vi deZar då den största av de två nyttodiffe

renserna, dvs ui(u) - uk(u)' i de två nya differenserna

ui(u) - U(k(u)+~(u))/2 och U(k(u)+2(u))/2 - uk(u) i det

kontinuerliga fallet och ui(u)- (k(u)+i(u))/2 respektive
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i det diskreta. l) Därefter kon-

struerar vi en bruttolista (se förra avsnittet) av nya,

parvisa jämförelser av nyttodifferenser som möjliggjorts

genom denna delning.

Vi rapporterar sedan dessa till nyttobedömaren som,

en och en, genomför de parvisa rangordningarna. Vi fort

sätter med detta tills bruttolistan är tömd eller tills

det att nyttobedömaren ej anser sig kunna genomföra fler

rangordningar på listan.

Vi går därefter över till sannolikhetsbedömaren. I

den mån man har följt det schema som beskrivs här existe

rar nu en händelse (= följd av tillstånd) vars bästa ut

fall är ui(u) och vars sämsta är uk(u). Sannolikheten

för denna händelse är alltså Pk(u),i(u)- Vi delar nu

även denna i Pk(u), (k(u)+i(u))/2 och P(k(u)+i(u))/2,i(u)

i det kontinuerliga fallet och Pk(u),[(k(u)+i(u)}/2]-1

respektive P(k(u)+i(u))/2,i(u) i det diskreta, konstrue

rar en bruttolista med nya sannolikhetsjärnförelser och

genomför en successiv parvis rangordning analogt som be

skrivs ovan. Därmed har bedömningsarbetet slutförts och

vi övergår till ytterligare en dominansanalys och pro

cessen upprepas.

Den enda skillnaden som uppstår om vår sökregel iden

tifierar en sannolikhetsrangordning av typen (9.15) är att

man delar intervallet (kontinuerliga fallet) [yk(p)' Y9,(p)]

i [Yk (P)'Y(k(P)+9,(p))/2] och [Y(k(P)+9,(p)}/2' Y9,(p)] respektive

tillståndsföljden (diskreta fallet) Yk(p)' Yk(p)+l'·· - ,Yi(p)

i Yk(p)' Yk(p)+l'·· .,y[ (k(p)+i(p)) /2]-1 och Y(k(p)+i(p)) /2'··· ,Yi(p)·

Den fortsatta sannolikhetsbedömningen och nyttobedömningen

göres så givet denna delning. Förfarandet i övrigt över-

l) I den mån Y(k(u)+i(u))/2 ej existerar i det diskreta fallet, kan

man välja "närmast intilliggande" tillstånd.
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ensstämmer dock helt med förfarandet så som det beskrivs

ovan.

Kom ihåg att jämförelserna av nyttodifferenser sker

över konsekvensmängden för samtliga handlingsalternativ,

medan sannolikhetsjämförelserna görs för ett alternativ

i taget. Detta innebär att bruttolistan av nyttodifferens

jämförelser förmodligen blir mycket längre än någon brut

tolista av sannolikhetsjämförelser. Ingenting hindrar

dock, som sagts, att man genomför en ny dominansanalys

innan man fullständigt har inventerat bruttolistorna.

9.3 NÄGRA TEORETISKA ARGUMENT FÖR VALET AV SÖKREGEL

Teoretiskt kan vi formulera valet av sökregel som ett opti

meringsproblem. Antag sålunda att bedömarna ställer sig

till förfogande för T iterationer, under vilka man är be

redd att gå igenom bruttolistor av den typ som diskutera

des ovan. Antag vidare att vi, för handlingsalternativ i.

har en sökregel Si som väljer ut nya parvisa jämförelser

till dessa bruttolistor. Den undre och den övre gränsen

på det förväntade värdet av handlingsalternativ i kan då

skrivas som v. (T,S.) = y. (S.) respektive v. (T,S.) = v. (S.).
-1 1 -1 1 1 1 1 1

Vårt optimeringsproblem kan därmed skrivas

(9 .. 16) t1in

B·1
[v. (S.) - v. (S.)]

1 1 =1 1

Optimeringen (9 .. 16) kan alldeles säkert inte genomfö-

ras i praktiken och det av två skäl: l) dels är T inte

känd, 2) dels vet analytikern (eller datorn) inte vilka

rangordningar bedömarna kommer att göra .. (Visste man

det skulle inga bedömningar behöva göras.)

l) begränsar valet av sökregel till klassen av myopis

ka sökregler, dvs sådana sökregler som endast ser till

konvergensförloppet den närmast följande iterationen.

2) innebär att man måste basera sitt val av



103

sökregel på osäkra förväntningar man har om dess effektivi

tet. Den här föreslagna sökregeln är därför av denna typs

Motiven för densamma är som följers

Det är känt att dualpriserna i den matematiska pro

granweringen är ett mått på hur målfunktionens värde

för~ndras när restriktionerna, till vilka dualpriserna

ar associerade, ges en "liten" förändring. l
) För en given

storlek på en sådan förändring kan det visas att mål funk

tionen alltid förändras mest om man förändrar de restrik

tioner till vilka är associerat högst dualpris. Detta

samband har överflyttats till vårt problem enligt följande.

Vi såg t ex efter iteration l (lösningen på (9.5))

att dualpriset associerat till pt - p~ > O uppgick till

1/30 och dualpriset till p~ - p; ~ O till 10/30. Detta

innebär att om sannolikhetsbedömaren anser att skillnaden

mellan P~ och p; är dp så kommer v(l) att minska med

(10/30)dp. Anser han att skillnaden mellan p~ och p; är

dp så kommer v(l) at-t minska med endast (l/30)dp ..

Kort sagt: Saknar vi anledning att tro att skillna

den mellan p~ och p~ skulle vara större eller mindre än

skillnaden mellan P~ och p; (vilket vi i praktiken normalt

gör) så borde vi kunna förvänta oss en snabbare konvergens

påföljande iteration genom att närmare analysera skillna

den mellan p* och p* i stället för att analysera skillna-
l 3

l * h *den mel an PI oc P2·

Trots att den föreslagna sökregeln endast är baserad

på lokal information om målfunktionens förändring är det

min hypotes att sökregeln "i det långa loppet" ger snabbare

konvergens än många andra praktiskt användbara sökregler ..

Med "långa loppet" menar jag då ett genomsnitt över ett

större antal tillämpningar med olika typer av nytto- och

sannolikhetsfunktioner (se kapitel 10).

l) Med "liten" menas att mängden av variabler som ingår i det opti
mala programmet ej påverkas av förändringen i fråga. Den opti
mala basen måste vara densamma före och efter förändringen.
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9.4 SAMMANFATTNING

I det här kapitlet har vi diskuterat det s k söksteget i

den föreslagna interaktiva ansatsen till beslutsanalys.

I söksteget gäller det att identifiera de nyttodifferens

och sannolikhetsjämförelser som har "stor betydelse" i

de fortsatta dominansanalysberäkningarna, dvs de som får

dominansanalysen att konvergera snabbt.

Kapitlet består aven beskrivning aven sökregel

som är avsedd att hjälpa bedömarna med detta. Denna re

gel beskrivs först i ett numeriskt exempel, därefter mer

generellt. Slutligen gavs de teoretiska argumenten bakom

sökregeln.
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10. AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Attityden till formell, analytisk beslutsmetodik, som den

redovisats i den här boken, är i grunden positiv. l ) Det är

sålunda min uppfattning att många typer av beslut i företag

och organisationer kan förbättras om beslutsfattarna får

hjälp av beslutsanalytiska hjälpmedel. En konsekvens av

detta är att jag ser en ökad användning av beslutsanalytisk

metodik som önskvärd. Detta är alltså det överordnade syf

tet med den interaktiva metod som diskuterats i föregående

kapitel.

Kapitlet kommer att i huvudsak ägnas åt att försöka

värdera den föreslagna metoden mot bakgrund av detta syfte

(avsnitten 10.1-10.4). Diskussionen är av principiell natur

och någon egentlig undersökning av metodens för- och nack

delar har sålunda inte gjorts. Som en följd av detta re

dovisas i 10.5 några förslag till fortsatt forskning. I

detta avsnitt redovisas också några förslag till metodo

logisk utveckling.

10.1 TvA ÖVERGRIPANDE METODKRITERIER

Antalet faktorer som påverkar möjligheterna till en lyckad

implementering av (formella) beslutsmetoder är många och

l) Med formell metod menas en metod som bygger på vissa krav på logisk
uppbyggnad, inte att den är "kvantitativ".
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situationsspecifika (jfr Churchman (1975) och Schultz &

Slevin (1975)). Jag tänker inte här ta upp hela denna

implementeringsproblematik utan begränsar mig till den

för vårt vidkommande centrala faktorn, nämligen metoder

nas egenskaper.

I det följande är det lämpligt att skilja mellan

beslutsmetod och beslutsmodell. En beslutsmodell är en

hanterbar avbildning av det "verkliga" beslutsproblemet.

En beslutsmetod är en uppsättning regler som anger hur

modellen bör användas i det ena eller andra sammanhanget.

Exempel Bernoullis princip är den grundläggande besluts

modellen i beslutsanalys. Traditionell respektive inter

aktiv beslutsanalys är beslutsmetoder som anger hur

Bernoullis princip bör användas vid beslut under osäker

het.

Det är min uppfattning att mycket av den kritik som

riktas mot formell beslutsmetodik (t ex March (1978) och

Ackoff (1979)) delvis bygger på en sammanblandning av de

två begreppen modell och metod. Kritiken tycks nämligen

ofta implicera en beslutsmetodik där beslutsmodellen ses

som en "beslutsgenerator" som helt har övertagit besluts

fattandet från beslutsfattaren. Beslutsmodeller behöver

givetvis inte användas på detta sätt.

Den interaktiva beslutsmetodiken sätter beslutsfatta

rens behov av inlärning i förgrunden, dvs att denne skall

få en större känsla för sambanden mellan in- och utdata.

Detta är särskilt viktigt när beslutsfattaren är vag eller

osäker på vilka indata han skall använda sig av i en kon

kret situation. Med detta synsätt är beslutsmodellen inte

en "beslutsgenerator" utan ett beslutshjälpmedel, som be

slutsfattaren aktivt utnyttjar för att själv övertyga sig

om riktigheten i ett visst beslut. Det följer också av

detta att en beslutsmodell inte behöver vara fullständig

för att vara av värde för beslutsfattaren. En beslutsmo

dell speglar alltid endast vissa samband av ett visst be

slutsproblem. Modellens resultat får sedan utnyttjas som

en del av den information som kan vara viktig för det före-
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liggande beslutsproblemet. Formella beslutsmetoder bör

sålunda värderas som beslutshjälpmedel och inte som be

slutsgeneratorer, vilket också är utgångspunkten för den

följande diskussionen.

Beslutsfattarens vilja att efterleva resultatet aven

beslutsmetod torde i hög grad påverkas av det förtroende

han har för densamma. Emellertid, man kan ha ett litet

förtroende för en metod men ändå utnyttja den, t ex när

beslutets konsekvenser inte är så betydelsefulla och mer

förtroendeingivande metoder kräver mer tid, kostar mer att

utveckla (viktigt vid engångsbeslut) eller att underhålla

och utnyttja (viktigt vid upprepad användning). Besluts

fattaren har sålunda att i varje konkret fall väga för

troende för metoden å den ena sidan mot metodens resurs-

krav å den andra. Jag skall i de följande två avsnitten

försöka jämföra traditionell och interaktiv beslutsanalys

längs dessa två dimensioner.

10.2 KRITERIUM l: FÖRTROENDE FÖR METODEN

Med förtroende för en beslutsmetod menas alltså här be

slutsfattarens benägenhet att låta sig påverkas av den

information som metoden genererar.

De faktorer som påverkar detta förtroende är mer el

ler mindre subjektiva. Ett antal relevanta sådana faktorer

och sambanden dem emellan åskådliggörs i FigurlO.l (jfr

också Little (1970), Näslund (1974), Souder m fl (1975),

Wallenius (1975), Tell (1976) och Hemming (1978»).

Förtroendet för en beslutsmetod tycks mig sålunda

kunna härledas till två komponenter: den modell av besluts

problemet metoden utnyttjar tillsammans med den typ av in-

data modellen behöver samt det sätt på vilket data insam

las. Jag diskuterar dessa egenskaper i tur och ordning.
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Förtroende för
metoden <f-.-------I

Feed-back

/
Behov av
approxi
mationer

Menings
fullhet
Lätthet

Kommunicer
barhet

Robusthet Förståelse

Figur 10.1: Några faktorer som antas påverka en besluts
fattares förtroende för en viss beslutsmetod
för ett visst beslutsproblem

Föptroende för indata förefaller i sin tur vara en funktion

av åtminstone tre faktorer: behovet att approximera indata,

lätthet att besvara de frågor som metoden ställer samt möj

ligheterna att kommunicera med modellen. Om sådan kommuni

cerbarhet föreligger torde dessutom förtroendet öka med

ökade möjligheter att korrigera och anpassa indata mot bak

grund av ny information (adaptivitet) samt med kvaliteten

på den återföringsinformation som metoden genererar till

beslutsfattaren.

Det kan förväntas att förtroendet för indata minskar

med modellens krav på indata som inte existerar, alternativt

är mycket svårtillgänglig. I dessa fall är man som regel

tvungen att approximera indata på det ena eller det andra

sättet.
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I tidigare kapitel har konstaterats att traditionell

beslutsanalys, strängt taget, kräver att bedömarna skall

precisera entydiga bedömningar. För varje möjligt till

stånd antas sålunda exi.stera en entydig (numerisk) sanno

likhet och för varje möjlig konsekvens antas existera en

entydig (numerisk) nytta. En konsekvent tillämpning av

denna princip skulle för många beslutsproblem nödvändig

göra ett mycket stort, ibland t o m oändligt stort, antal

nytto- och sannolikhetsbedömningar. Detta är givetvis inte

möjligt. I praktiken kan endast ett begränsat antal frågor

ställas till bedömarna, varför man sällan känner mer än ett

fåtal punkter på de inblandade nytto- och sannolikhetsfunk

tionerna (-kurvorna). Övriga punkter måste sålunda approxi

meras av analytikern.

Det finns två principer enligt vilka denna approxima

tion kan gå till. Enligt den ena utnyttjar analytikern de

givna punkterna för att försöka bestämma parametervärdena

i någon analytisk funktion som uppfyller vissa önskvärda

strukturegenskaper (jfr Keeney & Raiffa (1976)). Enligt

den andra fyller analytikern helt enkelt i kurvan på fri

hand (jfr Holloway (1979, 297)). Bedömaren själv deltar

inte i detta arbete. Otvivelaktigt är förfarandet, enligt

båda principerna, godtyckligt. Enligt hypotes får detta

till följd att osäkerheten ökar i kalkylerna och därmed att

förtroendet för metoden minskar (jfr också Stael von Hol

stein (1970, 181)).

Den interaktiva metoden skiljer sig från den tradi

tionella i det att den förstnämnda är exakt. Endast be

dömningar som, de facto, har avgivits av bedömarna används

sålunda i kalkylarbetet.

Meningsfullheten och lättheten att besvara de frågor

som metoden ställer beror, vilket diskuterats i tidigare

kapitel, på valet av skalnivå samt huruvida direkt eller

indirekt metod används. Det kan förväntas att såväl me

ningsfullhet som lätthet ökar när skalnivån minskar. Me

ningsfullhet och lätthet torde doc~ vara relaterade till
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sättet för bedömning på ett mer komplicerat sätt. på höga

skalnivåer (intervall- och kvot-) är sällan direkta metoder

möjliga. Däremot förefaller direkta metoder såväl enkla

att använda som meningsfulla (jfr kapitel 5 och Hogarth

(1975») på lägre "rangordningsnivåer". Det följer av detta

att den interaktiva metoden enligt hypotes upplevs såväl

enklare som mer meningsfull i jämförelse med traditionell

beslutsanalys. Endast rangordningsdata erfordras och,

som en följd av detta, kan direkt bedömningsmetodik ofta

användas.

Det kan vidare antas att meningsfullhet och lätthet

till en del är situationsbetingat. Det finns t ex säkert

beslutsproblem som är av sådan art att bedömarna finner

det naturligt att avge numeriska bedömningar, direkt eller

indirekt. Förmodligen är det dock här endast fråga om vad

som brukar kallas "repetitiva och välstrukturerade" be

slutsproblem. Två förklaringar till detta kan ges.

Direkt bedömning av numeriska sannolikheter förutsät

ter repetitivitet, eftersom den "kognitiva representationen"

(Howeil & Burnett (1978, 62») av numerisk sannolikhet "san

nolikt" utgörs av den relativa frekvensen (jfr kapitel 3

och 5). Indirekt bedömning förutsätter också, enligt min

mening, att källan till osäkerheten i beslutsproblemet är

helt extern i förhållande till bedömaren. Det kan inte

vara särskilt meningsfullt att välja mellan lotterier vars

vinster beror av händelser som bedömaren anser sig kunna

påverka. Frånvaron av intern osäkerhet är ofta en viktig

egenskap hos s k välstrukturerade beslutsproblem.

Den grundläggande skillnaden mellan interaktiv och

traditionell beslutsanalys är givetvis frånvaron av kommu

nicerbarhet mellan modellanvändare och modell i det senare

fallet. l
) Följaktligen kan dessa metoder inte jämföras

l) En annan viktig aspekt på kommunicerbarhet avser möjligheterna att
kommunicera modellresultaten mellan olika befattningshavare i orga
nisationen (jfr Souder m fl (1975)). Denna typ av kommunicerbarhet
beror dock främst på andra orsaker än de rent metodmässiga.
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t ex när det gäller adaptivitet och kvalitet på återförings

informationen. I själva verket saknar den här föreslagna

metoden helt jämförelsematerial på denna punkt.

Av det ovan sagda följer att den interaktiva metoden,

enligt hypotes, medför ett större förtroende för använda

indata än vad som är fallet med den traditionella. Detta

tycks då gälla i synnerhet för engångsbeslut där handlings

alternativ, tillstånd och konsekvenser inte är helt välde

finierade (= intern osäkerhet). ~ag påminner om att den

interaktiva metoden också kan användas i de fall bedömarna

föredrar att avge numeriska bedömningar (se kapitel 8).)

Förtroende för beslutsmodellen beror enligt hypotes i hög

grad på användarens förståelse av densamma (jfr Little

(1970)). Här spelar självfallet utbildning och träning en

viktig roll (jfr diskussionsavsnittet, kapitel 5). En metod

kan t ex initialt ställa stora krav på förståelse, men ef

ter upprepad användning leda till ett större förtroende än

en metod, tumregel etc som intuitivt är lätt att förstå.

Dylika inlärningseffekter bör sålunda beaktas vid val mel

lan olika beslutsmetoder.

Enligt hypotes ställer inte den interaktiva metoden

lägre krav på bedömarna än den traditionella, när det gäl

ler den allmänna förståelsen för de bakomliggande modeller

na. Förmodligen är det istället så att den interaktiva me

toden ställer större krav på förståelse än den traditionel

la. En fullständig förståelse för den interaktiva metoden

förutsätter nämligen inte endast förståelse för Bernoullis

princip utan också för viss skalteori och matematisk pro

grammering.

Två typer av robusthet har diskuterats i litteraturen.

Den ena relaterar till modellens känslighet för fel i inda

ta som en rent numerisk egenskap hos modellen (t ex Hemming

(1978, 89)). Den andra typen av robusthet är mer övergri

pande och relaterar till modellens känslighet för variatio

ner i de reella förutsättningarna för beslutsproblemet i

fråga. Enligt denna definition är en modell robust om den
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inte genererar förslag till "uppenbart orealistiska" be

slut (jfr Little (1969)). Denna typ av robusthet inkluderar

uppenbarligen sådana egenska~er som realism, fullständighet,

relevans etc. I fortsättningen avser jag den förstnämnda

varianten av robusthet.

Jag känner inte till någon analys av robusthet hos

traditionella beslutsanalytiska modeller och jag har inte

gjort någon sådan analys vad gäller dominansanalysmodel-

len heller. Emellertid, båda modellerna bygger på Bernoullis

princip, varför det egentligen inte finns några skäl att an

ta att den ena skulle vara mer eller mindre robust än den

andra.

Realism i modellförutsättningar är en faktor som ofta

brukar nämnas i samband med beslutsfattares förtroende för

formella beslutsmodeller. Emellertid, de modeller som vi

här studerar, dvs Bernoullis princip och dominanskriterie

modellerna baserade på denna princip, är mycket grundläg

gande värderingsmodeller som inte gör några direkta antagan

den om "den fysiska verkligheten" bakom ett beslutsproblem,

vilket t ex operationsanalytiska modeller normalt gör. så

lunda kan de beslutsanalytiska modellerna inte kritiseras

för bristande realism i detta avseende. Den realism det

här är fråga om gäller snarare modellens antaganden dels

om bedömarnas kapacitet att göra nytto- och sannolikhets

bedömningar och dels om den beslutsprocess i vilken be

dömningarna åstadkoms. Enligt hypotes tar sig bristande

realism i dessa avseenden främst uttryck i ett bristande

förtroende för indata, vilket redan diskuterats.

Vi kan därför konstatera att utan utbildning och trä

ning så ter sig nog dominansmodellerna formellt mer svår

begripliga och därför mindre förtroendeingivande i jämfö

relse med det traditionella användandet av Bernoullis

princip. Skillnader i förtroende mellan modellerna med

avseende på robustheten är oklara. En jämförelse av me

toderna med avseende på robusthet förefaller heller inte

särskilt lätt att göra, eftersom de två metoderna arbetar

med olika typer av indata.
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10.3 KRITERIUM 2: RESURSKRAV

Det andra övergripande kriteriet med vars hjälp beslutsmeto

der antas värderas gäller de ekonomiska och andra resurs

krav metoderna ställer på den omgivning i vilken de skall

användas. Figur 10.2 illustrerar några faktorer och hypo

tetiska samband mellan dessa som här är av intresse.

IRESURSKPAV [

~ ~

~~ ---~----
UTVECKLINGS- l I UTNYTTJANDE-
KOSTNADER l \ KOSTNADER

:..--- --', 1 -.....;

SITUATIONS
SPECIFICITET

Figur 10.2: Några faktorer som antas påverka de praktiska

möjligheterna att utnyttja en viss beslutsme

tod för ett visst beslutsproblem

Den interaktiva metoden kräver tillgång till realtids

datorsystem medan traditionell analys, strängt taget, kan

genomföras endast med papper och penna (även om datorer

även utnyttjas för känslighetsanalys etc). Utöver kostna

derna för terminaler, kärnminneskapacitet etc tillkommer

sålunda utvecklingskostnader för datorprogram samt för

drift och underhåll av dessa. De sistnämnda är emellertid,

relativt sett, säkerligen mycket låga. I den mån datorka

pacitet redan existerar är det alltså endast kostnaderna för

utveckling av datorprogram som är relevanta. Eftersom ett

sådant program kan göras generellt för många typer av beslut
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i organisationen/företaget är denna utvecklingskostnad i

huvudsak en engångskostnad. Dessutom bygger dominansana

lysdelen av programmet till stor del på en LP-rutin som

numera ingår i flertalet standardprogrambibliotek.

En central begränsning vid alla former av praktiskt

beslutsfattande är den tid som åtgår för att komma till

beslut. Ju mer tid en metod kräver av bedömarna desto sämre

är den (om vi bortser från eventuella läroeffekter) . på

ett sätt (situationsspecificitet) är den interaktiva meto

den mindre tidskrävande än den traditionella, på ett annat

(skalnivå) är den mer tidskrävande. Den interaktiva meto

den beaktar sålunda att man i speciella fall kan åstadkomma

konsistenta beslut med mindre skärpa i nytto- och sannolik

hetsbedömningar än entydighet i numeriska bedömningar och

är på så sätt mer informationssnål än den traditionella me

toden (jfr inledningen på kapitel 6).

Den interaktiva metoden är dock mer tidskrävande än

den traditionella, eftersom den förra utnyttjar data på en

lägre skalnivå än den förra. Det erfordras generellt mer

rangordningsdata för att uttrycka samma mängd information

som med numeriska data. Sammantaget är det därför inte

helt klart vilken metod som är mest tidskrävande. Hypote

sen är dock att den traditionella metoden bör ha en fördel

över den interaktiva.

En viktig egenskap hos en interaktiv metod är att den

konvergerar snabbt i förhållande till det beslutsarbete (här:

antalet parvisa jämförelser av sannolikhet och nyttodifferen

ser) som görs (Näslund (1974)}. I Appendix l redovisas ett

litet simuleringsexperiment som bl a syftar till att få ett

grepp om den föreslagna metodens konvergensegenskaper. En

kort sammanfattning av detta appendix är som följer.

Experimentet omfattar en värdering av två hypotetiska

handlingsalternativ som vart och ett är definierat aven

sannolikhetsfunktion och en nyt~ofunktion. Det ena alter

nativet (Experiment l) representerade ett "mycket bra"

handlingsalternativ (= stor sannolikhet för bra konsekven~
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ser) i kombination med en mycket stark riskaversion. I

det andra (Experin1ent 2) studerades ett "medelmåttigt"

alternativ i kombination med en så gott som neutral risk

attityd. Hypotesen var att konvergensen skulle bli rela

tivt snabb i Experiment l och relativt långsam i Experi

ment 28 Detta innebär att även om den föreslagna

metoden inte kan användas som en "exakt" metod i alla si

tuationer så borde den åtminstone vara användbar som en

"sållningsmetod" för identifiering av mycket bra och mycket

dåliga handlingsalternativ. Sådana alternativ borde nämli

gen kunna identifieras med inte alltför många parvisa jäm

förelser.

De två konvergensförloppen återges i Figur lO.3a och

lO.3b.

Vi ser här att konvergensförloppen följer det hypote

tiska mönstret i de första iterationerna. I de senare

iterationerna har vi det omvända mönstret, vilket gör att

sammantaget över de fem iterationer som studerades så var

konvergensen ungefär lika snabb i de två experimenten.

Eftersom antalet erforderliga rangordningar i de två fal

len tycks rimligt (i bästa fall runt femton nytto- och

femton sannolikhetsjämförelser för vardera experimentet)

så skulle detta indikera en större tillämpbarhet av den

interaktiva metoden än enligt hypotesen. Självfallet måste

ytterligare studier till här för mer bestämda slutsatser

(se nedan) .

För att snabba på konvergensen kan man Hi värsta fall"

lägga vissa restriktioner på de inblandade nytto-och san

nolikhetsfunktionerna, t ex efter en diskussion med be

dömarna om eventuell förekomst av symmetri, global risk

aversion, något centralmått som median, väntevärde o dyl.
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10.4 EN SAMMANFATTANDE JÄMFÖRELSE

på basis av diskussionen i de två föregående avsnitten

skulle man nu kunna sammanfatta de relativa för- och nack

delarna med interaktiv beslutsanalys med hjälp av matrisen

i Figur 10.4. I matrisen markerar n+" en, enligt hypotes,

relativ fördel medan "+?" markerar en trolig fördel och "?"

att inga data alls finns som tyder på att den ena metoden

skulle vara bättre än den andra.

Förtroende för metoden I Resurgkrav

~
l 2 3 4 5 6 7 8 9Metod

Traditionell ? + + + +?

Interaktiv + + + + ?

Kriterium Innebörd

l Behov av approximation av indata
2 Meningsfullhet/lätthet att besvara metdens frågor
3 Adaptivitet
4 Typ av information från metoden
5 Robusthet med avseende på indata
6 Förståelse av moue1len
7 Utvecklingskostnader
8 Utnvttiandekostnader
9 Tidsanspråk

Figup 10.1: De antagna relativa för- och nackdelarna med

interaktiv beslutsanalys, relativt traditionell

beslutsanalys. Pör förklaring se text.

Av sammanfattningen följer allts~ hypotesen att den

interaktiva metoden har sina förtjänster vad gäller bedömar

nas förtroende för metoden, men att dess praktiska tillämp

barhet begränsas av att den förmodligen kräver mer tid av

bedömarna och beslutsfattarna och gör större anspråk på da

torkapacitet. Detta tyder på vad som tidigare framtonat,

nämligen att den interaktiva metoden skulle vara att före

dra vid engångsbeslut, när det föreliqger intern os~kerhet,

när relativa frekvenser saknas etc, under föruts~ttninq att

nSgon formell metod d~ överhuvud taqet är att föredra.
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10.5 FORTSATT FORSKNING

Jag ser flera följdprojekt av detta projekt. För det första

är den formella sidan av metoden inte fullt utvecklad. Viktigt

är att utveckla och testa effektiva algoritmer som genererar

rangordningar. I kapitel 7 diskuterades hur dualpriserna

kan användas i en sådan algoritm. Det skulle vara intres

sant att i en större numerisk studie jämföra denna "dual

algoritms" konvergensförlopp med andra möjliga algoritmers

förlopp. Hypotesen är att den föreslagna dualalgoritmen

ger snabbast konvergens ni långa loppet", dvs räknat som

ett genomsnitt över ett stort antal körningar med olika ni

våer av riskaversion, skeva sannolikhetsfördelningar etc.

Vad som också skulle behöva utvecklas är metoder, el

ler strategier, för i vilken ordning man bör ställa frågor

till bedömarna. Denna ordning har nämligen betydelse för

hur många rangordningar som måste göras. Även detta bör

kunna läggas upp som ett simuleringsexperiment.

I ytterligare en numerisk studie skulle man kunna

studera metodens robusthet, dvs dess känslighet för rang

ordningar som inte är i överensstämmelse med bedömarens

"djupare" bedömningar.

En utveckling av metoden för analys av beslutsproblem

med många handlingsalternativ skulle också kunna göras. En

närmare beskrivning av detta återfinns i Appendix 4.

En, på beteendevetenskaplig bas, jämförande studie av

intuitiva metoder, interaktiv beslutsanalys och traditionell

beslutsanalys skulle vara av mycket stort intresse. Denna

skulle kunna läggas upp ungefär i linje med de studier av

flermålsmetoder som gjorts under senare år (se Wallenius

(1975), Tell (1976) samt de referenser som ges där}. Syf

tet med en sådan studie skulle alltså inte endast vara att

jämföra interaktiv och traditionell beslutsanalys utan ock

så att försöka åstadkomma en taxonomi av situationer, där

formell beslutsanalys är mer eller mindre användbar.
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APPENDIX 1. TvA NUMERISKA
SIMULERINGSEXPERIMENT

Syftet med det här kapitlet är tvåfaldigt. Dels vill jag

ge den läsare som mer ingående vill studera metoden ett

tillfälle att studera ett större numeriskt exempel. Dels

är det önskvärt att få en indikation på metodens praktis

ka värde: hur många parvisa jämförelser som erfordras för

att nå beslut under olika beslutsförutsättningar, hur

svårt det är att göra dessa jämförelser, hur robust meto

den är för bedömningsfel etc. Det vore önskvärt här med

en större undersökning av beteendevetenskaplig experiment

karaktär med "reella" beslutsfattare. Tyvärr har tiden

inte medgivit detta. Jag har därför fått nöja mig med en

mindre, numerisk, studie.

Appendixet består av sex delavsnitt samt bilagor. I

det första, Al.l, beskrivs experimentens uppläggning. I

Al.2 ges använda numeriska data, viss använd natation

etc. I Al.3 förklaras hur jag bildat nya rangordningar

under processens gång. I Al.4 redogör jag för de tre

första iterationerna avseende Experiment l i syfte att

mer konkret förklara metodens funktionssätt. I Al.S

kommenteras de numeriska resultaten och i Al.6 dras

vissa slutsatser av dessa.

Al.l EXPERIMENTENS UPPLÄGGNING

Studien begränsas till att studera de fem första itera

tionerna vid värdering av två hypotetiska handlingsal-
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ternativ. Dessa kommer jag att referera till som Experi

ment l respektive Experiment 2. De två experimenten är

oberoende av varandra och genomförs sålunda med en varsin

uppsättning nytto- och sannolikhetsfunktioner (se Al.2).

Dessa funktioner representerar en "idealiserad" besluts

fattare i den meningen att nytto- och sannolikhetsbedöm

ningarna antas numeriskt entydiga. Däremot antas att des

sa bedömningar endast existerar implicit och att kommuni

kation mellan modell och beslutsfattare endast kan ske

via om- och horn-data. Detta innebär att beslutsfattaren

kan rangordna nyttodifferenser och sannolikheter i par

visa jämförelser.

Al.2 NUMERISKA DATA, VISS NOTATION ETC

Som har diskuterats på annat håll är det i små besluts

problem inte alltid möjligt att uppnå önskad dominans en

bart med rangordningsdata. För att undvika ett eventuellt

behov av fiktiva naturtillstånd har jag därför antagit att

naturtillståndet är kontinuerligt på intervallet [O, l].

Primalagoritm II (se kapitel 8) är dock tillämpbar även

på detta fall.

Jag begränsade valet av nyttofunktioner i båda expe

rimenten till klassen av funktioner med avtagande absolut

riskaversion och valde då den relativt enkla (jfr Keeney

& Raiffa (1976) för en inventering av ytterligare funktio

ner med denna egenskap):

(Al. l )

som alltså, i normerat skick, bestäms av endast en parame

ter, a. För alternativ l valdes en hög riskaversion,

a = 3, och för alternativ 2 en "nästan neutral" riskatti

tyd, a = l. Relevanta värden för dessa funktioner finns

tabellerade i Bilaga Al.2.

Som sannolikhetsfunktion valdes i båda experimenten

en betafördelning. Denna är mycket flexibel: högerskev-
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het, vänsterskevhet, olika spridning och toppighet kan fås

med i ett enda funktionsuttryck. Betafördelningen har

dessutom ändliga extremvärden, varför alla trunkerings

problem undviks.

Den ackumulerade betafördelningen kan skrivas på

följande sätt (Raiffa & Schlaifer (1972, 216 ff)):

(Al. 2)
n-l (n -1 ) ~ "'j '" n-l- j

L . I ( l' ) I Y (l-y)
j =r ]. n- -] •

med parametrarna n och r. Om n = 2r är fördelningen sym

metrisk, om n > 2r är den vänsterskev, annars högerskev.

I Experiment l valdes n = 10 och r= 7, dvs en klart höger

skev fördelning. I experiment 2 valdes n = 10 och r = 4,

dvs en något mindre vänsterskev fördelning. För experi

menten relevanta värden på de två fördelningarna finns

tabellerade i Bilaga Al.l.

Valet av nytto- och sannolikhetsfunktioner skedde

mot bakgrund aven hypotes. För Experiment l sammanfal

ler en hög relativ värdering av höga värden på y med höga

sannolikheter för dessa värden. För Experiment 2 är nyt

tor och sannolikheter "motstridiga" i detta avseende; det

relativa värdet är högre för höga y-värden men sannolik

hetsfunktionen är vänsterskev. De två effekterna borde

i stort sett balansera varandra med ett åtföljande för

väntat värde av alternativet kring 0.5. Hypotesen är

att metoden konvergerar snabbare i Experiment l än i

Experiment 2, åtminstone till en början.

För att spara utrymme har jag också infört P(t) som

en gemensam symbol för ~(t) och P(t). De två mängderna är

ju helt isomorfa och skiljer endast i indicering. Ett

index i det ena fallet utgöres av den ena ändpunkten på

ett visst intervall och indexet i det andra fallet utgö

res av den andra ändpunkten på samma intervall. En gene

rell notation, som används i det följande, är att indi

cera med hela intervallet (jfr avsnitt 9.2).
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Exempel: Antag att [O/ 0.5] har bedömts minst lika tro

ligt som [0.5, 0.75J. Med intervallindex skrivs detta

PO,O.S ~ PO.5,O. 75 och då kan avses antingen att Po ~ PO.5

eller PO.5 ~ PO.75 (om teorin kring detta se Kapitel 8).

Vad som gäller i ett konkret fall kommer att framgå av

sarrunanhanget.

Ett komplett datorprogram för metoden är som sagt

ännu ej utvecklat. Däremot finns Algoritm l upprogram

merad på ett Prime 40Q-system, vilket har utnyttjats för

de största dominansanalysproblemen. Jag har därför starkt

begränsats av att det huvudsakliga räknearbetet har måst

ske för hand.

För att underlätta de manuella beräkningarna har jag

genom att utnyttja normen L p. = l skrivit om de ur-
j J

sprungliga problemen något. Exempel: Antag ett treva-

riabeIfall så att PI + Pz +3 = l. Vi kan då skriva

P3 = l - PI - P z som substitueras in i målfunktionen en

ligt Plu l + PZu Z + (1-P l -P Z)u 3 = PI (u l -u 3 ) + pz(u Z-u 3 ) + u 3
vilken blir den nya målfunktionen i det reducerade proble

met. Normen i detta reducerade problem framställs då på

formen PI + Pz ~ l.

Al.3 GENERERING AV NYA RANGORDNINGAR

I Kapitel 7 diskuterades hur man kan utnyttja dualpriser

na associerade till de olika rangordningarna i en itera

tion för att generera ytterligare rangordningar. Detta

har utnyttjats i experimenten på följande sätt:

Först identifieras sålunda den rangordning till vil

ken högst dualpris är associerat. Antag att denna rang

ordning är följande nyttodifferens l )

l) För att undvika alltför "snårig" indicering bortser jag från
index avseende experimentnummer. Vilket experiment som av
ses kommer att framgå av sitt sammanhang.
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(Al .. 3)

(c. är ett fraktionsindex r andelen y-värden som represen
J

terar en lägre nytta än YC' är c j ) som alltså är bindande

i den optimala lösningen iiråga.

Därefter delas den största av de två differenserna

i (Al.3), dvs u - u upp i två nya differenser,
c

2
c

l
u - u och u - u , där C s (c

l
+c 2)/2 ("split half") .

c 2 C s C s c
l

Dessa differenser jämförs sedan med alla differenser som

finns från den tidigare iterationen.

För varje jämförelse av nyttodifferenser finns en

jämförelse av motsvarande sannolikheter. Tillsammans

med (Al.3) finns sålunda en jämförelse mellan de två dif

ferenserna F(y ) - F(y ) och F(y ) - F(y ), där F står
c 2 c l c 4 c 3

för den kumulerade sannolikheten.

Samtidigt med delningen av den genom dualpriset val

da nyttodifferensen sker en delning av motsvarande sanno

likhetsdifferens. I vårt exempel delas alltså F(y ) 
c

2
F(y ) upp i F(y ) - F(y ) och F(y ) - F(y ), som

c
l

c
2

C s C s c
2

jämförs med alla de sannolikheter som finns från tidiga

re iterationer. Nytto- och sannolikhetsbedömningen sker

alltså på principiellt samma sätt. Båda metoderna gene

rerar om-data.

Är högst dualpris associerat till någon jämförelse

av sannolikhetsdifferenser låter jag givetvis denna vara

bestämmande för hur delningen skall gå till. Förfaran

det vid delningen sker på samma sätt som redovisats ovan.

Givetvis kan också inträffa att samma dualpris är

associerat till flera rangordningar. I dessa fall har

jag i första hand valt den differens som är definierad

på det största intervallet. Är även intervallen lika

långa har valet skett helt slumpmässigt (bland de diffe

renser som har lika högt dualpris och lika långa inter-
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vall). Exempel: Antag att dualpriset associerat till

(Al.3) är detsamma som dualpriset associerat till

(Al. 4) F (y ) - F (y )
c g ('8

D& delas y c - y c om y c - y c > y c - y c och Yc - y c
2 l -2 -I 7 6 7 6

om Yc - Yc < Yc - Yc· Myntkast avgör om y - y
2 -I -7 fl c 2 ('l

Yl' - yl' •
7 6

Al.4 REDOGÖRELSE FÖR DE TRE FÖRSTA ITERATIONERNA:

EXPERIMENT l

Med kapitel 8, de inledande avsnitten i detta appendix

samt valda delar ur bilagorna Al.l och Al.2 ~r det nu

möjligt att tillämpa den föreslagna interaktiva proces

sen. Ambitionerna med detta avsnitt är uteslutande peda

gogiska och jag har därför valt att redogöra för de tre

första iterationerna i Experiment l, vilka är av överskåd

lig storlek.

I 'I' I',/Hit 'I' lON l (I- = I )

Den första iterationen innebär alltid med metoden ovan

att intervallet [O, l] delas mitt itu. Detta innebär två

sannolikhetsdifferenser och två nyttodifferenser och följ

aktligen en nytto- och en sannolikhetsrangordning:

lP: F (0.5) - F(O) ~ F (l) - F(0.5)

IU: u O. 5
- U o > u I

- u O. 5-

p (l) utgör d~irför

po,o.S - PO. 5, I ~ O

PO,O.5 + PO. 5,1
l (Norm)

U(l) utgör
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U o . s
- U o > Ut - U O. s-

U O. s
- U o > O

}-
(Monotonicitet)

u
l

- u O. S > O-

U o O

} (Normer)
u

l
l

Primallösningarna blir

(Al. 5) Eo . S 0.5
~o.S 0.5

===> ~(l) 0.25

Eo.o 0.5
~O.o 0.0

PO.S 0.0 u O. S l
===> v(l) 1.00

p] . O 1.0 u l . O l

Dualen av minimeringsproblemet med avseende på u och p

blir identiska, nämligen

(Al.6) Max O.5n

n < 0.5

så att n (l) = n (l) = 0.5. n (l) = 0.5 är associerad
p u P

till [0.5, l] och n (l) = 0.5 är associerad till [O, 0.5].
u

Båda intervallen är-också lika långa. Sålunda fick ett

myntkast avgöra att [0.5, l] skulle delas.

Observera att n-(l) = O och n-(l) = O för alla
p u

restriktioner utom för de som direkt eller indirekt via

monotonicitetskraven är associerade till normer. Därför

är maximeringsproblemet "ointressantU när det gäller att

bilda nya intervall. Dualpriserna associerade till nor

merna har, som tidiqare sagts, inget med konvergensen att

göra.
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ITERATION 2 (t=2 )

Vi får nu tre nya nytto- och sannolikhetsdifferenser, en-

ligt

2P : l. F(0.5) - F (O) ~ F (l) - F(0 .. 75)

(2. F (0.5) - F (O) ~ F(0.75) - F(O.5) )
3. F (l) - F(0.75) ~ F (0.75) - F(0.5)

2u : (L u O. S - U o ~ u 1 - U O. 7S )

2. u O. S - U o > u O. 7S - u O. S-
3 • u 1 - u O. 7S ~ u O. 7S - u O. S

Parentes innebär att rangordningen domineras av nå

gon annan rangordning eller flera andra rangordningar

tillsammans. 2 i 2P domineras sålunda av l och 3 till

sammans. Dominerade rangordningar beaktas inte i det

följande.

Efter eliminering av P O. 7S ,1 (se Al.2 och 9.1) kan

P(2) skrivas

(Al.7) l. PO,O.S :; 0.5 (från lP)

2. 2P O, O. S + PO.S,O.7S ~ l

J (från 2P )
3 • P O,O.5 + 2p ~0.5,0.75

(4. P O,O.5 + P O. 5 ,O.75 ~ l) (norm)

Observera här att 4 (normen) domineras av 2.

Icke-dominerade restriktioner i U(2) utgör (där

normerna U o = O och u 1 = l substituerats in i alla re

striktioner) :
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(Al.8) l. u O. S > 0.5 (från l u)-
2. -uO. S + 2u O. 7S ~ l (från 2u )

3. u O. 7S < :}- (monotonicitet)
4. -u O. 5 + u O. 7S >-

PO.7S,1 har alltså eliminerats vilket innebär EO.7S i mi

nimeringsproblemet och P
1

i maximeringsproblemet. Mål-

funktionen i minimeringsproblemet blir sålunda

(Al.9)

u ses bli

(Al.10) ~ = (~O oS ~O o7S) = (O. 5 O· 75)

Två möjliga E finns, nämligen extrempunkterna

(Al. Il)

och

(Al.12)

(PO POoS POo7S) = (1/6 2/3 1/6)

(PO PO.S POo7S) = (1/3 1/3 1/3)

Direkt uträkning visar att (Al.12) sammanfaller med E.
Vi får sålunda att

(Al.13) ~(2) = 5/12

Det inses att v(2) = l eftersom ingen restriktion i

U(2) hindrar att man sätter lic l för alla e, c ~ O. Det

ta i sin tur implicerar att alla dualpriser associerade

till ran90rdningarna av nyttodifferenser i U(2J samtliga

är noll. Intervall för ny delning bestäms alltså från

minimeringsproblemet.

Dualen av minimeringsproblemet med avseende på p

är (indiceringen av variablerna refererar till restrik

tionsnumren i (Al.7)):
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Max -TI 2 + TI 3 + 0.75

-nI - 2TI 2 + TI 3 ~ -0.75

TT -
l

med lösningen n (2) = (O 5/12 1/12) e

-p

Dualen av samma problem med avseende på u blir (in

diceringen refererar till (Al.S)):

(Al.1S) Max 0.5IT
l

+ TI 2

TT -
l

med lösningen ~u(2) = (1/2 1/6).

Av (Al.14) och (Al.lS) följer att u o. S ~ 1/2, dvs

att u
l

- u O. S ~ u O. S - U o har störst lokal betydelse för

~(2) = 5/12. Nästa delning blir därför intervallet

[O, 0.5].

ITERATION 3 (t=3)

I kapitel 9 diskuterades "bruttolistor fl av nya jämförel

ser som bildas genom den successiva delningen. Det kon

staterades där att flertalet av dessa jämförelser normalt

inte behöver göras, bl a därför att de följer av andra

rangordningar. Ett exempel på detta är bruttolistan i

iteration 3.

Delningen av [O, 0.5] ökar antalet nytto- och sanno

likhetsdifferenser till 4+3+2=9, så att bruttolislorna i

de tre första iterationerna består av 9x8/2=36 jämförel

ser. Därav bortgår l jämförelse från första iterationen

och 15 från den andra. Kvar står att maximalt 20 nytto

och sannolikhetsrangordningar måste göras iteration 3

enligt bruttolistan.

Det förefaller inte sannolikt att man i en praktisk

situation skulle behöva göra så många bedömningar. Det
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minimala antalet sannolikhetsrangordningar som erfordras

den tredje iterationen är endast två, nämligen

3P : l. F(0.5) - F(0.25) ~ F(0.25) - F(O)

2. F(0.5) - F(0.25) ::: F(l) - F(0.75)

Övriga 18 rangordningar följer (dominans) av dessa två

plus tidigare gjorda rangordningar.

på motsvarande sätt uppgår antalet minimalt erfor

derliga nyttorangordningar till tre, nämligen

3u : u O. 5 - u O. 25 < u O. 25 - u o-
u O. 5 - u O. 25 ~ u 1 - u O. 5

u O. 25 - u o > u 1 - u O. 25-

Sålunda kan P(3) skrivas (med, som tidigare, PO.75,1

eliminerad) :

(Al.16 ) l. PO,0.25 + P - PO. 5 ,0.75 ::: O0.25,0.5

2. 2Po,0.25 + 2PO.25,0.5 + PO. 5 ,0.75 ::: l (från 2P)

3. PO,0.25 + PO.25,0.5 + 2p ~ l0.5,0.75

4. -PO,O.25 + PO. 25 ,0.5 > :)}-
(från 3P)(5. PO,0.25 + 2p + PO.5,0.75 ~0.25,0.5

Observera att tidigare rangordningar gjordes utan

hänsyn till delningen av [O, 0.5]. Därför måste de korri

geras med avseende på detta: P O,0.5 i tidigare iteratio

ner ersätts med P O,0.25 + P O. 25 ,O.5 osv. Observera att

den nya rangordningen 5 domineras av den gamla rangord-

ningen 2.

U (3) utgör
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(Al.17) l. u O. s ::: 0.5 } 2u )(från
2 .. u O. s + 2uO. 7s ~ l

3 .. 2uO. 2s
- u O. s ::: O

4. -uO. 2s + 2uo. s ?:: l (från 3u
)

5. 2uO. 2s ~ l

6. u O. 7s ~ l

7. u O. s + u O. 7s ::: O (monotoni-

8. + u ~ O citet)
-u

0.25 0.5

9. u O. 2s ~ O

Lösningarna på minimeringsproblemet blir

(Al.18) ~(3)

respektive

~.2s(3) ~.s(3) ~.7s(3») = (0.5 0.75 0.875)

Eo.s(3)

1/3)

(Al.19) eEO ( 3 ) Eo . 2 5 (3)

(1/6 1/6 1/3

Eo . 7 5 (3) )

med ~(3) = 0.625. Fortfarande måste gälla att v(3) l

med saWJa motivering som tidigare.

Jag avslutar denna detaljerade beskrivning av Experi

ment l genom att undersöka nästa intervall för delning.

Målfunktionen, givet ~(3) och med PO.7s eliminerad, blir

(Al.20) - pO 0.875 - PO.2s 0.375 - PO.s 0 .. 125 + 0.875

Dualen av minimeringsproblemet med avseende på p blir

därför (indiceringen refererar till (Al.16):

(Al. 21) Max TT 2 + TT 3 + 0.875

-TT
I - 2TT

2 + TT
3

- TT 4 ::: -7/8

-TT
I

- 2TT 2 + TT 3 + TT 4 ~ -3/8

TT 
l ~ -1/3
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med lösningen

(Al.22) 11 (3) = (O 3/8 1/8 2/8)
.E.

Dualen av samma problem med avseende på u blir:

(Indiceringen refererar till (Al.17)).

(Al.23) Max 11 2 + 11 4 + 11 5

11
4

+ 211 5 ::: 1/6

med lösningen

~ 1/3

::: 1/3

(Al.24) (1/6 1/4 5/24)

2. i (Al.16) är alltså mest marginellt restriktiv, vil

ket innebär rangordningen F(O.5) - F(O.25) < l - F(O.75).

Enligt "dualkriteriet" väljs därför [0.75, 1.00J för del

ning.

Al.5 KOMMENTARER TILL DE NUMERISKA RESULTATEN

Syftet med det här avsnittet är att mer översiktligt kom

mentera resultaten av experimenten. Först diskuteras kon

vergensförloppen. Därefter visas med hjälp av numeriska

data från experimenten att man generellt inte kan tolka

~(t) och u(t) respektive ~(t) och F(t) som undre och övre

gränser på u och F (de "sanna" bedömningarna). Som sista

punkt diskuteras, med hjälp av data från experimenten, me

todens krav på bedömarna när det gäller antal erforderliga

jämförelser samt krav på perceptionsförmåga i samband med

detta.

Konvergensförloppen för de två experimenten kan sam

manfattas som i Figur Al.l respektive Al.2. Konvergens-

förloppen i de två experimenten skiljer sig åt i ett prin

cipiellt avseende. v(t) och ~(t) i Experiment l konver-
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gerar snabbt i början medan konvergensen i Experiment 2

sker snabbast under de senare iterationerna. Detta är i

enlighet med den tidigare givna hypotesen. Ju klarare

preferenser för ett handlingsalternativ, desto färre rang

ordningar förefaller erfordras för att identifiera detta.

I Experiment l sker konvergensen relativt snabbt

mellan den första och den tredje iterationen. Detta be

ror på att man tidigt kan lokalisera en stor del av san

nolikhetsmassan till höga y-värden och på att nyttorang

ordningarna implicerar riskaversion. Konvergensförlop

pet mellan iterationerna 2 och 3 beror i huvudsak på den

nya information om riskattityden som erhålls iteration 3.

l. O rr--------------------------- ~ (t)

0.75
0.712
0.625

0.417

0.25

v( t)

-------'-------------------~----t
2 3 4 5

Figu~ ~1.]: Konvergensförloppet Experiment l
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0.833
0.75

0.5

0.3125 - - - - - - - - - - - - -
0.25 - - - - - ... - .....

l 2 3 4 5

Figur Al.2: Konvergensförloppet Experiment 2

Figur Al.3 illustrerar ~(t) för Experiment l varvid för

tydlighetens skull kurvorna har intrapolerats mellan

punkterna. De på detta sätt erhållna kurvorna samman

faller för ~(l) och ~(2) respektive ~(3), u(4) och

~ (5) •

~(t)

1.0

0.5

0.750.50.25

1&It:: +- ~~__-_-~------__.y

l

Figur Al.3: ~(t), Experiment l
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Det kan vara av intresse att diskutera varför den

övre gränsen i Experiment l inte påverkas under de fem

iterationerna. Skälet är, vilket påpekades tidigare, att

de egentliga nyttorangordningar som görs i de fem itera

tionerna endast begränsar nyttofunktionen nedåt. Detta

i sin tur beror på att den extrema riskaversionen för

varje hittills gjord delning resulterat i rangordningar

av typen

(Al .. 23) U 1 - U
c

~ U
c

c = (0.25 0.5 0.75 0.875 0.9375)

(Al.23) möjliggör som synes alltid u (t) = l vilket i sin
c

tur implicerar v(t) = l. Emellertid, en delning av

[0, 0 .. 25] skulle resultera i (se bilaga Al.l)

vilket generellt inte endast begränsar u O. 125 utan också,

via övriga restriktioner, de övriga nyttovärdena.

Figurerna Al.4a-4c återger ~(t) från Experiment l.

Av figurerna framgår klart att ~(t) inte kan betraktas

som en övre gräns på F (den Ilsanna" kumulerande sanno

likhetsfunktionen) " !(l) domineras av!(2) som domine

ras av f(3) som domineras av f(4) som inte domineras av

!(5)}) i(5) dominerar i sjäIV~ verket endast !(I). !(5)

domineras ej heller av den exakta sannolikhetsfunktionen

(Bilaga Al .. l) " Det förhållandet att !(5) inte dominerar

!(4) i kombination med att ~(4) = ~(5), förklarar den re

lativt långsamma konvergensen mellan den fjärde och femte

iterationen ..

Ej heller kan ~(t) och u(t) ses som undre respektive

övre gränser på u. Detta framkommer i Experiment 2.

I Figur Al.S illustreras sålunda u(5) och ~(4) i detta

experiment, varvid kurvorna åter har erhållits genom att

intrapolera mellan de givna punkterna.

1) Jfr "stokastisk dominans av första ordningen", Appendix A2.
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l
F
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0.5 0.5

1/3

Y Y

0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75

Figur Al.4 a Figur Al.4 b

F
3 F4

..--,
I

0.8

2/3
0.6

0.5 o.

1/3

1/6 O.
0.1

y Y
0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75

Figur Al .4 c Figur Al.4 d

F
5

0.5

0.25 0.5 0.75
y

Figur Al.4e
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4 -5
u ,u

= ~(4)

------- = ~(5)

0.5

1/3

1/6

0.125 0.25 0.5 0.75 1.0
y

Figur Al.5: ~(4) och u(5), Experiment 2

Vi ser här att ~(4) och u(5) korsar varandra och att

~(4) och ~(5) "sammanfaller" för Y, Y ~ 0.5, trots att vi

vet att "sanna" u uppvisar strikt global riskaversion och

sålunda ligger över denna del av kurvan.

Siffermaterialet kastar möjligen visst ljus över frå

gan om metodens krav på bedömarna. Figur Al.6 anger så

lunda det minsta antalet rangordningar som krävs för att

åstadkomma P(5) och U(5) för de två experimenten (jfr Bi

laga Al.3). Obse~vera att detta antal är större än vad

som framgår av Bilaga Al.3. Detta beror på att Figur

Al.6 återger minsta antal rangordningar för att åstadkom

ma en komplett bruttolista för varje iteration medan bila

gan endast ser till den kompletta bruttolistan efter sista

iterationen. Där har alltså tidigare rangordningar som

senare visat sig domineras av senare rangordningar ej med
räknats.
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Experiment 1

t Antal sannolik-
hetsbedömningar

l l

2 2

3 2

4 3

5 5

13

Antal nyttobe
dömningar*

1

1

3

4

2

11

Experiment 2

l

2

3

4

5

1

2

4

5

4

16

1

1

3

4

5

14

* Exklusive monotonicitetskrav

Figur Al.6: Minsta antal erforderliga nytto- och sanno
likhetsrangordningar för uppnående av "kom
pletta. bruttolistor" , Experiment l och 2

Ett annat mått på kravet på bedömarna är ett mått

på den svårighet de upplever att göra en viss rangord

ning. Ju större krav på bedömarnas perceptionsförmåga

desto svårare är det att svara på ett konsistent sätt.

Figur Al.7 återger antalet bedömningar av de som åter

finns i Bilaga Al.3 och som kräver att bedömarna skall

kunna skilja nytto- och sannolikhetsskillnader på a el-

ler mindre.

< < < < <
a 0-:-05 0-:-04 0-:-03 0-:-02 0~01

Experiment l, Sannolikheter 2 2 2 2 O

Experiment l, Nyttar 3 3 3 3 2

Experiment 2, Sannolikheter 3 3 2 2 2

Experiment 2, Nyttar 7 6 5 3 O

Figur Al.?: Antal rangordningar som ställer "höga krav"
på bedömarnas perceptionsförmåga. För för
klaring se text
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Vi noterar att kravet på nyttobedömaren i Experiment

2 är relativt högre än i de tre andra fallen. Inte mind

re än 7 (av 14) bedömningar kräver en förmåga att diskri

minera mellan nyttoskillnader på 0.05 eller mindre. 6 av

dessa 7 utgör dock specificeringen av konkavitet. Kan

riskaversion sålunda identifieras med någon global metod

typ Keeney & Raiffa (1976) kan dessa bedömningar helt und

vikas. I Experiment l följer samtliga tre rangordningar

av global riskaversion.

A1.6 SAMMANFATTNING - SLUTSATSER

Appendixet har redogjort för en tillämpning av den inter

aktiva beslutsanalytiska metoden. Två hypotetiska hand

lingsalternativ värderades. Det ena alternativet (Experi

ment l) representerade ett "mycket bra" handlingsalterna

tiv medan det andra (Experiment 2) representerade ett "me

delmåttigt" alternativ. De tre första iterationerna av

seende Experiment l följdes explicit.

Precisionen i värderingen i de två experimenten var

ungefär lika stor efter fem iterationer. I Experiment l

var konvergensen snabbast för de första iterationerna. I

Experiment 2 var konvergensen snabbast de sista iteratio

nerna. Antalet rangordningar måste sägas vara hanterbart
. bOd . l)l a a experlmenten.

Det är inte möjligt att på basis av de genomförda

experimenten göra några mer allmänna uttalanden om meto

dens tillämpbarhet. Det förefaller dock rimligt att med

avseende på antalet rangordningar anta att metoden åtmin

stone är användbar som en "sållningsmetod". "Riktigt bra"

och "riktigt dåliga" handlingsalternativ borde kunna iden

tifieras med ett fåtal rangordningar.

l) Om-skalans konvergensförlopp har också studerats i samband med
flerdimensionell skalering, som är en statistisk metod för pre
ferensmätning. Dessa undersökningar tyder också på en förhållan
devis snabb konvergens av om-skalan (jfr Shepard (1966), Green &
Wind (1973, 52)).
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En annan slutsats som kan dras av de numeriska experi

menten är att sannolikheterna F(t) och F(t) samt nyttorna

~(t) och u(t) inte kan tolkas som undre och övre gränser

på några "sanna" sannolikhets- och nyttobedömningar .. Des

sa lösningar har därför inget direkt värde i sig själva.
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BiZaga Al.l

Fraktiler Beta-fördelning, n=lO, O~y:::l

y F(Y) , Experiment l F(Y) , Experiment 2
(r=7) (r=4)

0.025 0.0000 0.0000
0.05 0.0000 0.0006
0.075 0.0000 0.0029
0.10 0.0000 0.0083
0.125 0.0000 0.0183
0.15 0.0000 0.0339
0.175 0.0001 0.0562
0.20 0.0003 0.0856
0.225 0.0007 0.1222
0.25 0.0013 0.1657
0.275 0.0025 0.2154
0.30 0.0043 0.2703
0.325 0.0071 0.3293
0.35 0 .. 0112 0.3911
0.375 0.0170 0.4542
0.40 0.0250 0.5174
0.425 0.0358 0.5792
0.45 0.0498 0.6386
0.475 0.0676 0.6945
0.50 0.0898 0.7461
0.525 0.1170 0.7928
0.55 0.1495 0.8342
0.575 0.1877 0.8701
0.60 0.2318 0.9006
0.625 0.2817 0.9260
0.65 0.3373 0.9464
0 .. 675 0.3979 0.9625
0.70 0.4628 0.9747
0.725 0.5309 0.9837
0.75 0.6007 0.9900
0.775 0.6704 0.9942
0.80 0.7382 0.9969
0.825 0.8018 0.9985
0.85 0.8591 0.9994
C.875 0.9081 1.0000 - nil
0.90 0.9470
0.925 0.9749
0.9375 0.9846 ••
0.95 0.9916
0.975 0.9988 ..
1.000 1.0000 ..
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r.J

Y

0.025
0.05
0.075
0.10
0.125
0.15
0.175
0.20
0.225
0.25
0.275
0.30
0.325
0.35
0.375
0.40
0.425
0.45
0.475
0.50
0.525
0.55
0.575
0.60
0.625
0.65
0.675
0.70
0.725
0.75
0.775
0.80
0.825
0.85
0.875
0.90
0.925
0.9375
0.95
0.975
1.000

Experiment l (a=3)

0.0735
0.1418
0.2052
0.2642
0.3189
0.3698
0.4172
0.4611
0.5020
0.5401
0.5755
0.6084
0.6390
0.6675
0.6940
0.7187
0.7417
0.7632
0.7831
0.8018
0.8191
0.8353
0.8505
0.8646
0.8778
0 .. 8901
0.9016
0.9124
0.9225
0.9319
0.9408
0.9491
0.9569
0.9642
0.9711
0.9776
0.9837
0.9866
0.9895
0.9949
1.0000

Experiment 2 (a=l)

0.0339
0.0672
0.0998
0.1320
0.1635
0.1945
0.2249
0.2548
0.2843
0.3132
0.3416
0.3695
0.3970
0.4241
0.4507
0.4768
0.5026
0.5279
0.5529
0.5774
0.6016
0.6254
0.6488
0.6719
0.6947
0.7171
0.7392
0.7609
0.7824
0.8035
0 .. 8244
0.8450
0.8653
0.8853
0.9050
0.9245
0.9438

0.9f>27
0.9815
1.0000
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Bilaga Al.3

P(5), Experiment l (PO.75,0.875 eliminerad)

< O

< O

> l

p - P0.25,0.5 0.5,0.75

P + 2p0.25,0.5 0.5,0.75

PO. 25 ,0.5

l .. PO,0.25 +

2 .. PO,0.25 +

3 .. P -0,0.25

4 .. -p -0,0.25 PO. 25 ,0.5 + PO. 875 ,O.9375 > O

5. - PO.875,O.9375 + PO.9375,1 ~ °
6. -PO,0.25 + PO.9375,1 ~ O

7. PO,O.25 + PO. 25 ,O.5 + PO. 5 ,O.75 + 2PO. 875 ,O.9375 + PO.9375,1 ~ l

8. - PO.5,O.75 + PO. 875 ,0.9375 < °
9. - P0.25,0.5 + PO.875,0.9375 < O

PO,0.25 ' PO. 25 ,O.5 ' PO. 5 ,O.75 ' PO.875,0.9375 ' PO.9375,1 ~ O
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Bilaga Al.3

P(5), Experiment 2 (PO.75,1 eliminerad)

l. - PO.25,0.375 + PO.375,0.5 > °
2 .. PO,0.125 + P + 2p + POe375,0.5 > l0.125,0.25 0.25,0.375

3 .. PO,0.125 + P + 2p < l0.125,0.25 0.25,0.375

4 .. -p - PO.125,0.25 + PO.25,0.375 > O0,0.125

5 .. -PO,0.125 + PO.125,0.25 > O

6. PO,0.125 + 2PO. 125 ,0.25 + PO.25,0.375 + PO.375,0.5 < l

7. - PO. 125 ,0.25 + PO. 5 ,0.75?:: °
8. - PO. 125 ,0.25 + P + PO.375,0.5 > O0.25,0.375

9. 2PO,0.125 + PO.125,0.25 + PO. 25 ,0.375 + PO. 375 ,0.5 + PO. 5 ,0.75?:: l

10. PO,0.125 + P - P - PO. 375 ,0.5 < O0.125,0.25 0.25,0.375

11. PO,0.125 + PO.125,0.25 - PO. 5 ,0.75 ~ °
12. PO,0.125 + P +2p +2p > l0.125,0.25 0.25,0.375 0.375,0.5 0.5,0.75 -

13 .. PO,0.125 + PO. 125 ,O.25 + PO. 25 ,0.375 + PO. 375 ,0.5 + 2PO. 5 ,O.75 ~ l

14 .. PO,0.125 + PO. 125 ,O.25 + PO. 25 ,0.375 + P - PO.5,0.75 ~ °0.375,0.5

15. PO,0.125 + PO.125,0.25 + PO. 25 ,0.375 + PO.375,O.5 + PO. 5 ,0.75 ::: l

PO,0.125
,

PO. 125 ,0.25
,

PO.25,0.375
,

PO. 375 ,0.5
,

PO. 5 ,0.75 ?:: O
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Bilaga Al.3

U (5) , Experiment l

l. uO. 5 > 1/2-
2. uO. 5 + 2uO. 75 > l-
3. 2uO. 25 - uO. 5 > O-
4. - uO. 25 + 2uO. 5 > l-
5. 2uO. 25 > l-
6. uO. 75 - 2uO. 875 > l-
7. uO. 5 + 2uO. 75 - uO. 875 > O-
8. - uO. 25 + uO. 5 + uO. 75 - uO. 875 > O-
9. uO. 25 + uO. 75 - uO. 875 > O-

la. uO. 875 + 2uO.9375 > l-
11. uO. 75 + 2uO. 875 - uO.9375 ~ o

12. - uO. 25 + uO. 5 ~ o

13. uO. 5 - uO. 75 ~ O

14. uO. 75 - uO. 875 ~ O

15. uO. 875 - uO.9375 ~ O
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Bilaga Al.3

U (5) , Experiment 2

l. uO. 2S + 2uO. 37s - uO. S ~ O

2. u O. 2s + uO. 37s + u O. 7S ~ l

3. uO. 2S - uO. 37S - uO. s + uO. 7S > O-
4. - uO. 125 + 2uO. 2s - uO. 375 ~ O

5. uO. 12s + uO. 2s - uO. 375 > O-
6. -2uO. 12s + uO. 25 ~ O

7. uO. 125 + uO. 7S ~ l

8. uO. 125 + uO. S uO. 7S ~ O

9. uO. 125 + uO. 2S uO. S < O-
10. 2uO. 25 uO. S ~ O

Il. 2uO. 2S uO. 7S < O-
12. uO. 25 + uO. S < l-
13. 2uO. S ~ l

14. uOos + 2uO. 7s ~ l

15. uO. 12s - uO. 2s ~ O

16. uO. 2s - uO. 37s ~ O

17. uO. 37s - liO. S ~ O

18. uO. S uO. 7s ~ O

uO. 12s
, uO. 2s

, uO. 37s , uO. s uO. 7s > O-
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Som konstateras i huvudtexten är vaghet och "osäkerhet" i

nytto- och sannolikhetsbedömningar ett välkänt fenomen vid

tillämpning av beslutsanalys. Som emellertid också kon

stateras där så har intresset för en utveckling av den

beslutsanalytiska metodiken för att explicit ta hänsyn

till vagheten varit tämligen begränsad från traditionellt

beslutsanalytiskt håll. Syftet med detta appendix är att

redogöra för de formella metoder som jag vid en littera

turgenomgång har funnit relevanta i sammanhanget.

Appendixet består av fyra huvudavsnitt med tyngdpunk

ten på det andra och det tredje avsnittet. l det första

avsnittet sker en klassificering av de olika metoderna,

varvid också en ny skala, BlM-skalan, presenteras. l

det andra avsnittet diskuteras metoder när nyttobedömning

arna är vaga och i det tredje metoder när sannolikhetsbe

dömningarna är vaga. Jag har valt denna uppdelning trots

att den kan ge ett falskt intryck av att det saknas meto

der som behandlar samtidig vaghet i sannolikhets- och nyt

tobedömningarna. Men de existerande metoder som möjliggör

detta utgör nämligen en tämligen trivial utvidgning av de

enklare metoderna. (Jag återkommer nedan till detta.) l

det sista avsnittet dras vissa slutsatser av den gjorda

litteraturgenomgången.
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A2.l EN KLASSIFICERING AV METODER

Med vaghet menas i detta appendix helt enkelt att bedömar

na finner det svårt att avge entydiga numeriska nytto- och

sannolikhetsbedömningar. I detta läge kan man göra endera

av två saker. Man kan dels be bedömarna göra en "bästa"

bedömning och använda denna som utgångspunkt för en käns

lighetsanaZys av resultatet. Känslighetsanalysen kan an

tingen avse "det optimala" beslutet i sig eller dess för

väntade värde i förhållande till något annat besluts för

väntade värde. Vissa sådana metoder för känslighetsana

lys i samband med vaga sannolikhetsbedömningar kommer att

diskuteras nedan.

En alternativ ansats, som jag har argumenterat för i

huvudtexten, är att minska på kraven på bedömarna, i syn

nerhet vad gäller valet av skalnivå. Nytto- och sannolik

hetsbedömningar på lägre nivå än intervallskala medger i

och för sig inte, generellt, entydigt beslut. Däremot kan

man beräkna övre och undre gränser på det förväntade vär

det av de olika alternativen, vilket gör det möjligt att

förkasta vissa alternativ, nämligen de vars övre gräns är

lägre än något annat alternativs undre gräns. Vi kallar

detta dominansanalys. De formella förutsättningarna för

dorninansanalys med Bernoullis princip diskuteras i huvud

texten.

såväl känslighetsanalysen som dominansanalysen utgör

endast ett moment i den interaktiva beslutsprocessen (jfr

Kapitel 7). ytterligare ett moment är att bestämma sig

för vad man skall göra om man finner att ett beslut är

"för känsligt" eller om man tycker att antalet icke-domi

nerade handlingsalternativ är "för stort" etc. Formella

kriterier, som kan hjälpa bedömarna med detta, saknas så

gott som fullständigt i litteraturen. Endast ett krite

rium redovisas sålunda nedan.

De metoder för dominansanalys som föreslagits i lit

teraturen utnyttjar i stor utsträckning "the Bounded
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Interval Measure", vilket jag i det följande refererar

till som BIM-skalan. BIM-skalan implicerar existensen av

övre och undre gränser på nyttorna och sannolikheterna.

BIM-skalerad nytta exempelvis förutsätter att bedömaren

för varje j kan ange ett tal cx. och ett tal S. sådana att
J J

han är "säker" på att cx. < u. < e., där u. är bedömarens
J - J - J J

"sanna" värdering. BIM-skalan förutsätter all°t.så nume-

riska bedömningar.

A2.2 VAG NYTTOBEDÖMNING

Metoder med hänsyn till vaga nyttobedömningar har jag

endast funnit av "dominansanalystyp". Genomgången av

dessa sker nedan i stigande ordning vad gäller skalnivå.

Först diskuteras dominans, givet första, andra, respektive

tredje ordningens metriska nyttoskala (innebörden av detta

preciseras nedan). I det därpå följande avsnittet disku

teras en metod för dominansanalys med hom-skalerade nyt

tor. Slutligen redogörs för några metoder som förutsät

ter BIM-skalerade nyttor.

A2.2.l Dominansanalys: r:e ordningens metriska nytto

skalor, r=l,2,3

En första ordningens metriska skala är helt enkelt en

(fullständig) ordinal skala, dvs

(A2.l)

där vi alltså antar att nyttan växer i tillståndsindex.

En andra ordningens metriska skala erhålls genom att rang

ordna samtliga differenser som erhålls genom att subtrahe

ra u. från u. l för alla j i (A2.l). Antas att tillstån-
J J +

den är ekvidistanta (vi antar ett reellvärt tillstånd) så

implicerar (A2.l) tillsammans med

(A2 .2)

att U är konkav. Tredje ordningens metriska skala erhålls
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genom att på motsvarande sätt rangordna samtliga differen

ser som erhålls genom att subtrahera de näraliggande dif

ferenserna i (A2.2) från varandra, t ex att

(A2.3) u 2 - u l - (u 3-u 2 ) < u 3 - u 2 - (u
4
-u

3
) ~

o •• ~ u n - l - u n - 2 - (un-un - l )

(A2.3) implicerar att marginalnyttan avtar i avta

gande takt, dvs att marginalnyttan är en konvex funktion

av tillståndet. Det kan visas att (A2.l) och (A2.2) till

sammans irnplicerar global riskaversion och att (A2 01) ,

(A2.2) och (A2.3) tillsammans implicerar globalt avtagande

absolut riskaversion. Detta anses vara tämligen generella

egenskaper vad gäller nyttofunktioner av pengar (för en

mer detaljerad diskussion av detta hänvisas till Pratt

(1964) och Arrow (1971)). När tillståndet är kontinuer

ligt och nyttofunktionen deriverbar ersätts (A2.l), (A2.2)

och (A2. 3) normal t med D' (y) .::: O, U" (y) ~ O respektive

Din (y) .::: o.

Är det möjligt att a priori (jfr Keeney & Raiffa

(1976)) klassificera nyttofunktionen som monotont växan

de, monotont växande och konkav respektive monotont växan

de, konkav med icke-negativ tredjederivata kan kriterierna

för stokastisk dominans av första, andra respektive tredje

ordningarna tillämpas. (Förkortas FSD, SSD respektive

TSD. )

Om vi låter f och g stå för två kontinuerliga sanno

likhetsfunktioner l ) och F och G för dessas respektive för

delnings funktioner kan stokastisk dominans definieras på

följande sätt (y antas här uppåt och nedåt begränsad så

a.tt a ~ y ~ b) .

l) Analoga definitioner existerar i det diskreta fallet för FSD och
SSD.
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(A2.4b)

(A2.4c)
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g dominerar f av första qraden (g(FSD)f) om

G(y) ~ F(y) för varje y och G(y) < F(y) för

något y.

g dominerar f av andra graden (g(SSD)f) om

f
y t"J Y t"J

G(y)dy < f F(y)dy för varje y och
a a

f
y t"J fY t"J

G(y)dy < F(y)dy för något y.
a a

g dominerar f av ~redje graden (g(TSD)f) om
Y y yy

f f G(t)dtdy ~ ffF(t)dtdy för varje Y och
a a aa

b b Y Y Y Y
f G(y)dy ~ f F(y)dy och f f G(t)dtdy < f f F(t)dtdy
a a a a a a

för något y.

Till dessa definitioner kopplas följande tre teorem

(för bevis hänvisas till t ex Quirk & Saposnik (1962),

Hadar & Russell (1969, 1971, 1974), Whitmore (1970) samt

Hanoch & Levy (1969)) .. E är väntevärdeoperatorn. l )

(A2.5a) g(FSD)f=>E U (y) ~ E U (y) om U I (y) ~ O
g f

(A2.5b) g(SSD)f=>E U(y) ?: E U(y) om U I (y) ::: O, U n (y) < O
g f -

(A2.5c) g(TSD)f=>E U(y) ~ E U (y) on1
g f

U I (y) ~ O, U n (y) ~ O, U'" (y) > O-

Dessa teorem kan, åtmins·tone delvis, intuitivt förklaras

på följande sätt.

(A2.4a) innebär att g har en större sannolikhetsmas

sa för höga y-värden i jämförelse med f, vilket Figur

A2:la illustrerar. Det verkar därför klart att vi före

drar g framför f om vår nyttobedömning är sådan att vi

föredrar mer y framför mindre.

l) Analoga resultat finns i det diskreta fallet.
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F,G

y
a b

Figur A2:1a: g(FSD)f, för förklaring se text.

(A2.4b) tillåter att F och G korsar varandra. I

Figur A2:1b antas att G och F korsar varandra en gång,

men ett godtyckligt antal är möjligt. Definitionen

(A2.4b), applicerad på Figur A2:1b, innebär att området

markerat med A skall vara minst lika stort som området

markerat med B. Ett studium av Figur A2:1b ger vid han

den att f har en större sannolikhetsmassa för extrema

värden i jämförelse med g. Det förefaller då rimligt

att g föredras aven riskavert person.

F,G

/
/

FG~/ ~
~ A G(y)

/

I,
f

I

I
f

a b
y

Figur A2:1b: g(SSD)f, A > B, för förklaring se text
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Ett specialfall av SSD är "ökande risk". I detta
b b

fall gäller f G(y)dy = f F(y)dy vilket implicerar att
a a

g och f har samma medelvärde (Rotschild & Stieglitz

(1970)) .

TSD är svårare att åskådliggöra med hjälp av F och

G. Emellertid har TSD med sannolikhetsfunktionens skev

het att göra. Med hjälp av vissa teorem i Radar &

Russell (1971) är det tämligen enkelt att visa att om f

och g har samma medelvärde och varians så har g en stör

re positiv skevhet i jämförelse med f, givet (A2.lc)

(Elvestedt (1977a)). Detta kan ofta tolkas så att g har

en mindre sannolikhet för riktigt stora förluster och en

större sannolikhet för riktigt stora vinster i jämförel

se med f (jfr Arditti (1967)).

Fishburn (1964) har utvecklat varianter av FSD och

SSD för det generella fallet där y är nominalskalerad

(med hjälp av Abels identitet). Detta arbete förefal

ler ha skett helt oberoende av annan forskning inom detta

område.

Applicerandet av stokastisk dominans förutsätter så

lunda viss strukturell kunskap om U. Att U är monotont

växande i y kan ibland vara enkelt att undersöka. Att

visa på förekomsten av global riskaversion och i synner

het globalt avtagande riskaversion förefaller avsevärt

kinkigare. För en diskussion av olika förfaringssätt hän

visas till Keeney & Raiffa (1976).

Stokastisk dominans har främst tillämpats inom port

följvalsteorin (t ex Aharony & Loeb (1977), Whitmore &

Findlay (1978)).

A2.2.2 Dominans~nalys: Rom-nyttoskalor

Fishburn (1964, 207 ff) har utvecklat en metod för domi

nansanalys med hom-skalerad nytta, kallad "the method of

equating coefficients". För en detaljerad genomgång av



154

denna metod hänvisas till nämnda arbete. I stort funge

rar metoden på följande sätt:

Vi antar att det gäller att etablera dominans mellan

två handlingsalternativ, xl och x 2 ' att konsekvenserna är

desamma för de två alternativen och sålunda att dessa en

dast skiljer sig åt vad gäller sannolikheterna. l ) Definie

ras Dj = P1j - P2j kan därför skillnaden i förväntat värde

mellan xl och x 2 skrivas

(A2.6)
n
L D.u.

j = l J J

Dominans föreligger om (A2.6) är "säkert" icke-negativ el

ler "säkert" icke-positiv.

Horn-data utnyttjas nu på följande sätt. Först ordnas

de R = n(n-l)/2 nyttodifferenserna i avtagande ordning, där
I

vi låter u k stå för den k:e största differensen, dvs

(A2.7)

Därefter skriver vi ut alla successiva differenser

u~ - u~+l' k=l, ... ,R med u~+l = O, vilka samtliga uppen

barligen är icke-negativa. Vissa av dessa differenser kan

vara lika stora och vi låter u", 5=1, ... ,8 stå för de olika
s

differenserna, 8 ~ R. Vi kan nu skriva

(A2.8)
S
L b u

s=l s s

Från (A2.6) har vi då att

(A2.9)
S
L b u

s=l s s

n
L D.u.

j = l J J

l) Generellt kan alla beslutsanalytiska problem formuleras på detta
sätt (jfr Kapitel 2).
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så att vi får n ekvationer som relaterar D., j=l, ... ,n,
J

till b , s=1, ... ,8. Kan vi då visa att det existerar en
s

lösning med enbart icke-negativa eller enbart icke-posi-

tiva b har vi också visat att dominans föreligger (Teor~m
s

6.5, Fishburn (1964, 208»). Följande exempel (ibid, 209-

210) kan användas för att demonstrera metoden.

Antag föijande horn-skala:

(A2.10) (u
l
-u

6
) ~ (ul-us) ~ (uZ-u6)

> (u
4
-u

6
) ~ (u

l
-u

4
) ~ (u

l
-u

3
)-

~ (ul-uZ) > (uZ-u
4

) > (u
Z
-u

3
)

Vi skriver sedan ut (A2.8)

Us - u 6 u l - u 6 - (ul-us »)

~ (uz-uS) ~ (u
3
-u

6
) ~

~ (u
3
-u

S
) > (u

4
-u

S
) ~-

> (u
S
-u

6
) > (u

3
-u

4
) > O- - -

enligt (exempel:

(A2.11) vI - V
z

= bl (uS-u6) + b z (U
l
-U

Z
-US+U

6
) + b

3
(UZ-U

3
-US+U6) +

+ b
4

(u
3
-u

4
) + b

S
(-u

l
+2u

4
-u

6
) + b

6
(u

l
-2u

3
+u

S
) +

+ b7(-ul+uZ+u4-uS) + bs (ul -2uz+u4) + b9(-u3+u4+uS-u6)

Antag sedan att (A2.6) utgör

(A2.12) vI - V
z

= 0.12u
l

- 0.08u
Z

- 0.10u
3

+ 0.09u
S

- 0.03u6

så att

(A2.13) b Z - b
S

+ b6
- b

7
+ b g 0.12

- b 2 + b J + b
7

- 2b
S -0.08

- b J + b
4

- 2b
6 - bg -0.10

- b
4

+ 2b
S + b

7
+ b S + b g O

bl - b Z - b J + b
6

- b
7

+ b g 0.09

- bl + b Z + b J - bS - bg -0 .. 03

En av ekvationerna i (A2.13) är dock redundant. Vi

kan välja fem av dem godtyckligt varvid erhålls (efter

multiplikation av högerleden i (A2.13) med 100)
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(A2 .. 14) bl 7 b S - b 7 - b g

b Z 6 b g

b 3 -2 - b 7 + b g

b 4 2b S + b 7 + b g + b g

b 6 6 + b S + b
7

Vi önskar sålunda finna b S ' b 7 , b g , b g ~ O sådana att

(A2.15) 7 - b S - b 7 - b g ~ O dvs bl ~ O

6 - b g ~ O b Z ?: O

- 2 - b 7 + b g ?: O b
J ?: O

2b S
+ b

7 + b g + b g ?: O b 4 ~ O

6 + b S + b 7 ?: O b 6 ?: O

och vi ser att (bS ' b 7 , bg , b g ) (O, O, 6, O) är en sådan

lösning. Detta är tillräckligt för att konstatera att

vI ~ v z"

A2.2.3 BIM-nyttoskalor

Modeller med BIM-skalerad nytta har utvecklats av Fishburn

(1964) och Sarin (1977a), (1977b). Teorin för BIM-skale

rad nytta ges av Vedder (1973). Fishburn begränsade sig

till den endimensionella beslutsmodellen.

Dominansanalys med samtidig vaghet i nytto- och san

nolikhetsbedömningar är en tämligen t~ivial utvidgning av

den enkla metoden med vaghet endast avseende nytto- eller

sannolikhetsbedömningen. Antag t ex att o. < u. < ~. och
J - J - J

y. < p. < 6. för alla j, där u. och p. refererar till be-
J - J - J J J

dömarnas "sanna" bedömningar. Då erhålls' de övre och undre

gränserna på v = L p.u. direkt som l
)

j J J

l) Notera att generellt L a. < l, L e. > l, vilket implicerar en under-
j J j J --

skattning av den undre gränsen och en överskattning av den övre grän
sen. En algoritm som garanterar att sannolikheterna summerar till l
diskuteras i nästa avsnitt.
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5 v :5 ~ 13 j Öj
J

Denna metodik har utvecklats av Sarin (1977b) till den

additiva flerdimensionella nyttomodellen. Att metodiken

också går att tillämpa på den multiplikativa modellen vi

sas i Elvestedt (1977b).

I inledningen till detta appendix konstaterades att

några formella kriterier som kan hjälpa bedömaren att väl

ja konsekvenser och händelser för bedömning i stort sett

saknas. Ett undantag är Sarins (1977a) numeriska studie

av tre olika sökkriterier i anslutning till den additiva

flerdimensionella modellen. Modellen är dock determinis

tisk och förutsätter dessutom att "vikterna" som uttrycker

de olika attributens relativa betydelse är kända.

Algoritmen initieras genom att alla nyttogränser

sätts till O eller l. Sökkriterierna väljer sedan succes

sivt ut attributvärden för bedömning av övre och undre

nyttovärden. Processen upprepas tills det att modellop

timum identifierats eller ytterligare data saknas. Föl

jande kriterier testas:

Regel 1: (w t står här för det t:e attributets relativa

betydelse.) Det attribut med högst wt-värde

undersöks fullständigt för samtliga handlings

alternativ. Därefter väljs det attribut med

näst högst wt etc.

Regel 2: Det attributvärde Yt för vilket den vägda

skillnaden wt(ati-S~i) är störst väljs först

(i är handlingsalternativets index).

Regel 3: Denna regel är något mer komplicerad. Dess in

nebörd är att man i det fortsatta sökandet kon

centrerar sig på handlingsalternativ som "nästan"

domineras av något annat alternativ.
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Sarin testade dessa regler i ett stimuleringsexperi

ment och applicerade diverse statistiska tests på den

procentuella skillnaden i antal bedömningar som erfordras

för att identifiera modelloptimalt beslut i jämförelse

med det antal bedömningar som hade erfordrats för en full

ständig värdering av samtliga möjliga attributvärden. Re

gel 2 befanns här vara signifikant bättre än de övriga

reglerna.

A2.3 VAG SANNOLIKHETSBEDÖMNING

Metoder med hänsyn till vaga sannolikheter finns såväl av

dominans-, analys- som känslighetsanalystyp. De känslig

hetsanalyserande metoderna förutsätter dock ofta BIM-ska

lerade sannolikheter. Det finns också en tredje grupp me

toder vid vag sannolikhetsbedömning, nämligen de som ut

nyttjar högre ordningens sannolikheter. Dessa diskuteras

i det tredje avsnittet.

A2.3.l Dominansanalys: Rangordningsdata

Flera av de dominansmodeller som diskuterades i A2.2.l och

A2.2.2 kan också utnyttjas på vaga sannolikheter (givet en

tydiga nyttor) . Fishburn (1964) har t ex härlett ett do

minansvillkor vid svagt ordnade sannolikheter som är en

direkt analog till den "ordinala versionen" av FSD. An

tag då att problemet är definierat så att sannolikheterna

är desamma för handlingsalternativen. Antag vidare att

PI> P2 > ••• > p > O. Om vi skriver u . och Ut' som
- - - il - SJ J

nyttan av handlingsalternativ s respektive t, givet att

tillstånd j inträffar, gäller att s dominerar t om
.*
J ..' . * .*L (u . -u .) > O for var] e ] , ] =1, ... , n.
j=1 SJ tJ -

Likaså kan "the method of equating coefficients" ut

nyttjas på hom-skalerade sannolikheter genom en lämplig

omdefinition av de i A2.2.2 använda storheterna. Någon
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förnyad diskussion av dessa metoder torde därför inte er

fordras.

A2.3.2 Dominansanalys: BIM-skalerade sannolikheter

Ett problem i samband med dominansanalys med BIM-skalera

de sannolikheter är att de övre och undre gränserna inte

summerar till l ..

För att lösa detta problem utnyttjar Fishburn (1965)

linjär programmering. I hans "statistiska modell" kan

detta formuleras på följande sätt:

(A2.l7) Min L p.(u .-u .)
j J sJ tJ

Y j ~ Pj ~ Oj

Lp. = l
J

j=l, .... ,n

Som påpekas i Sarin (1978) kan (A2.l7) lösas skäli

gen enkelt utan att utnyttja simplexalgoritmen.. Följande

algoritm löser (A2.l7)

l. Sätt p. = y. för alla j
J J

2. Kvarvarande "vikt", l - Lp., allokeras successivt till
J

den minsta skillnaden u . - u ., därefter till den
SJ tJ

näst största osv. Detta är en variant av "kappsäcks-

problemet" eftersom högst endast ett p. kommer att
J

anta ett värde som ligger mellan sin övre och undre

gräns.

A2.3.3 Känslighetsanalys: BIM-skalerade sannolikheter

En metod för att analysera ett beslutsproblems känslighet

(med avseende på dess värde) är Schenkermanns (1977).. Mo

dellen förutsätter beslutsberoende tillståndssannolikhe

ter vilka antas BIM-skalerade. Mängden av möjliga sanno

likhetsfunktioner Pi så definierade kan skrivas Pi. Me

toden fungerar på följande sätt:
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Med matematisk programmering identifieras för varje

handlingsalternativ i och k en sannolikhetsfunktion

P~ E Pi och en sannolikhetsfunktion P~ E Pk som gör

(A2.l8) k i
I: p .. u .. - L PkJoUkJ'
j lJ lJ j

så liten som möjligt. (A2.l8) är normalt icke-positiv.

Om den är positiv dominerar i över k. Målfunktionens vär

de skrivs vik. Observera att generellt vik ~ v ki . För

varje i definieras v. = Min v' k som det i:e altern2tivets
l k l

"worst case robustness". Slutligen, "the least sensitive

act" (LSA) definieras som lösningen på Max v ..
. l
l

Schenkermann anger inte några kriterier etc för hur

avvägningen mellan robustheten i LSA och något annat be

slut med möjligen högre förväntat värde skall gå till.

Uppenbarligen är LSA ett konservativt beslut. Schenker

manns kriterium påminner om Minimax-regret kriteriet.

A2.3.4 Känslighetsanalys: Punktestimat

En annan typ av känslighetsanalyserande metod är Fishburns

et al (1968) som är en vidareutveckling av Isaacs (1963)

modell. Modellen förutsätter en punktskattning av sanno

likheterna, här symboliserad med p, p = (Pl,P2, ... ,Pn).

Givet denna punktskattning identifieras optimalt beslut,

säg det s:e alternativet. Modellen identifierar sedan

den sannolikhetsfunktion q som ligger så "nära" p som möj

ligt och som gör att det s:e alternativet inte längre en

samt är bäst beslut. Det Euklidiska avståndet

((P 1- q l)2

rium.

(
Å. 2) 1/2 .. d h'· . d k' t+ .•. + Pn-qn J ' anvan s arVl som rl. e-

För vart och ett av de ffi beslutsalternativen,

i=l, ... ,m, beräknas



(A2.19) Min
q.

J

n
2:

j = l
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A 2
(p.-q. )

J J

2: q.u ..
j J :1 J

2: q. l
j J

q. > O
J -

med respektive lösning qi

lösningen på

2: p.u .
j J s J

j==l, ... ,n

i i(ql, ... ,qn). q utgör därför

(A2.20) Min
i

n . 2
2: (p.-q~) i==l, ... ,m

j = l J J

A2.3.5 Andra ordningens sannolikheter

Ytterligare en möjlighet som ibland har föreslagits att

beakta vaghet i sannolikhetsbedömningarna skulle vara att

man tilldelar dessa ett "vaghetsindex" eller "andra ord

ningens sannolikhet". Givet ett entydigt sådant index kan

den förväntade första ordningens sannolikhetsfunktion lätt

beräknas, vilken i sin tur kan utnyttjas på traditionellt

sätt.

Charnetskis (1977) modell är exempel på tillämpning

av denna princip. Som vaghetsindex utnyttjas en rektangu

lär sannolikhetsfunktion över alla möjliga Pi i Pi med

hänvisning till "the principle of insufficient reason".

Tanis (1978) metod är en annan tillämpning av andra ord

ningens sannolikheter.

Charnetskis, Tanis och andra liknande metoder löser

dock i princip inga fundamentala problem. Först kan det

argumenteras att en sannolikhetsbedömare förmodligen har

minst lika svårt att ange andra ordningens sannolikheter

som första ordningens. (En rektangulärfördelad andra ord

ningens sannolikhet implicerar t ex att bedömaren är säker

på att ingen sannolikhetsfunktion i P är troligare än nå-
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gon annan.) Att fortsätta med tredje ordningens sannolik

heter osv ger bara upphov till en oändlig kedja av vaga och

allt mer obegripliga sannolikhetsbedörnningar (jfr Savage,

1954, kap. 4). Ett centralt teoretiskt problem i samman

hanget är att andra ordningens sannolikheter överhuvud ta

get inte är definierade enligt den besluts inriktade tolk

ningen av subjektiv sannolikhet (jfr Marschak m fl (1966)).

A2.4 SLUTSATSER

I detta appendix har jag redogjort för några beslutsana

lytiska metoder som explicit tar hänsyn till att nytto

och sannolikhetsbedömningar är vaga. Två slutsatser kan

dras: Samtliga metoder utom en är uteslutande modeller

för känslighetsanalys respektive dominansanalys. Några

kriterier, metoder etc för hur man skall förfara om do

minans inte föreligger anges ej. Undantaget är Sarins

(1977a) sökkriterier vilka emellertid endast är använd

bara i deterministiska modeller.

Dominansmodeller finns utvecklade för flera olika ty

per av skalor. Jag har dock inte funnit någon metod där

vaghet i nytto- och sannolikhetsbedömning kan analyseras

samtidigt med lägre krav än BIM-skalerade nyttor och san

nolikheter.
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APPENDIX 3. BESLUTSANALYS MED MÅNGA
HANDLINGSALTE ATIV

I huvudtexten har vi implicit utgått från en beslutssitua

tion med relativt få handlingsalternativ, eftersom vi för

utsätter det möjligt att värdera ett handlingsalternativ

åt gången ..

Många beslut, i synnerhet repetitiva sådana, känne

tecknas dock av reellvärda beslutsvariabler som kan anta

ett stort antal möjliga värden (t ex hur många enheter av

produkt X, Y, Z skall vi lagra, tillverka, sälja nästa

vecka, månad, år etc).. Värdering av ett sådant alternativ

i taget är då praktiskt inte möjligt.. Dessutom kan det

vara svårt för bedömarna att identifiera någon skillnad i

nytta och sannolikhet mellan handlingsalternativ som skil

jer sig lite åt med avseende på handlingsparametrarna. Båda

dessa skäl talar sålunda för en alternativ ansats.. Syftet

med detta appe~dix är att skissa på en dylik för ett spe

ciellt "endimensionellt" fall ..

Vi antar sålunda ett beslut vars konsekvens, Z, beror

på beslutet, X, och naturtillståndet, Y, dvs vi har

(A3 .. l) Z = Z(X,Y)

där X och Y är reellvärda, endimensionella, variabler.

Jag antar vidare att Z är två gånger deriverbar. Värde

ringen av Z sker som vanligt via nyttofunktionen U så att

(A3 .. 2) U = U(Z) = u(Z(X,y)) = u*(X,y)

där U* sålunda uttrycker hur X och Y direkt påverkar nyt-
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tan U. Även U och U* förutsätts vara två gånger deriver

bara.

Låt oss först anta att såväl sannolikhetsfunktionen p

som nyttofunktionen U är kända. Optimum erhålls då genom

att derivera (A3.2) med avseende på X, bilda förväntan

över den så erhållna derivatan samt identifiera det x-vär

de, symboliserat med xo pt , för vilket (E är väntevärde-
p

operatorn med p)

(A3 .. 3)
au*(x,y)

E ax
p

o

Om U* är konkav i X är (A3.3) också tillräckligt för opti

mum. Låt oss, för enkelhetens skull, anta att detta är

fallet.

Av skäl som diskuteras i huvudtexten är sällan U eller

p helt kända i praktiken. Låt oss anta att U är känd, men

att sannolikhetsbedömaren endast kan ange en konvex mängd,

P, av "möjliga" sannolikhetsfunktioner. Vi kan då beräkna

ett intervall [~,xJ som är sådant att modelloptimalt be

slut, symboliserat med xo pt , ligger inom detta intervall.

Den övre gränsen (givet att den existerar), X, er

hålls då urI)

(A3.4) Max X
X
E [au*(x,y)] O
p ax
pEP

och den undre, ~, ur

(A3 .. 5) Min X
X

E [au*~~,y)] O
p

pEP

l) Notera att (A3.4) och (A3.S) generellt är icke-linjära.
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på basis av [~,x] eventuellt tillsammans med en kalkyl av

övre och undre gränser på förväntat värde givet ~ respek

tive x får då ligga till grund för beslut om ytterligare

information om sannolikheter skall skaffas, osv.

U* är generellt en sammansatt funktion och det kan

sålunda vara svårt att, a priori, avgöra om U* är konkav

i X eller inte Antag t ex att U är växande och konkav i

Z (vilket ofta gäller om Z är pengar, antal sålda enheter

aven viss produkt etc). Derivatan av U* med avseende på

X kan skrivas

(A3. 6)
au*
ax

au az
äZ ax

som efter ytterligare en derivering kan skrivas

(A3 .7)

Vi ser då att vänsterledet är säkert icke-positivt om

a2z;!ax2 ~ O, speciellt om Z är linjär i x.

Ovanstående borde kunna utvecklas till att även omfat

ta vaghet i U, flerdimensionalitet i X, Y och Z etc. Jag

överlåter dock allt detta på framtida forskning.
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APPENDIX 4. SYMBOLLISTA

Nedanstående symbollista avser de mest använda symbolerna

i huvudtexten samt i Appendix l.

SYMBOL

x

y

z

y

x.
~

Y.
~

Z.
~

y.
J

c.
J

Yc.
J

BETYDELSE

Mängden av tillgängliga handlingsalternativ

Mängden av alla möjliga naturtillstånd

Mängden av alla möjliga konsekvenser

Reell (vektorvärd) tillståndsvariabel

Ett element i X, dvs xi E X, i=l, ... ,m

Mängden av möjliga naturtillstånd, givet be
slutet x.

~

Mängden av möjliga konsekvenser, givet beslu
tet x.

~

Ett element i Y, dvs y. E Y, j=l, ... ,m, givet
ändlig Y J

En fraktion, dvs O < c. ~ l
J

Ett element i Y, dvs Yc. E Y, j=1,2, ... , givet
J

oändlig Y. Yc. är sådan att lOOc. % av alla
J J

möjliga y-värden är mindre än Yc.
J

z ..
~J

Ett element i Z, dvs z .. E Z,
~J

sen av handlingsalternativ i,

ståndet Yj (Yc.) inträffar
J

z .. är konsekven
~J

givet att till-



SYMBOL

t

P (t)

P(t)

P i (t)

l? . (t) ,P. (t)
---l ~

u(t)

U (t)

u . (t)
~
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BETYDELSE

Iterationsindex

Sannolikhetsfunktion med definitionsmängden
Y, iteration t

Sannolikhetsfunktion med definitionsmängden
Yi , iteration t

En mängd av "möjliga" p(t), dvs p(t) E P(t),

P(t) ~ Rn

En mängd av "möjliga" Pi (t), dvs Pi (t) E Pi (t),

P. (t) c Rn
~ -

Delmängder av Pi (t)

Intervallskalerad nyttofunktion med defini
tionsmängd Z, iteration t

Intervallskalerad nyttofunktion med defini
tionsmängd Zi' iteration t

En mängd av "möjliga" u(t), dvs u(t) E U(t) I

U(t) ~ Rffixn

En mängd av "möjliga" u i (t), dvs u i (t) E Ui (t),

U . (t) c Rll

~ -
n. (t) ,U. (t)
.&:.~ -~

P (t),U (t)

v. (t)
-~

v. (t)
~

Lösningen på

Min
Pi (t) ,u i (t)

Lösningen på

Max
Pi (t) ,u i (t)

p. (t)u. (t)
-~ -~

p. (t)u. (t)
~ ~

Pi (t) u i (t)

Pi (t) E Pi (t)

u. (t) E U. (t)
~ ~

Pi (t) u i (t)

Pi (t) E Pi (t)

u
i

(t) E U
i

(t)
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SUMMARY IN ENGLISH

DECISlON ANALYSIS - AN INTERACTlVE
APPROACH

l. BACKGROUND , PURPOSE AND OUTLINE OF SUMMARY

Most decisions in firms, official authorities and other

organizations must be carried out in a setting of in

cornplete information. Subjective values and judgments

are of central importance as information inputs when

making such decisions, i.e. decisions under uncertainty.

Man is however not a perfect information generator.

Therefore, to prevent inconsistency, forgetfulness,

wishfull thoughts, to be able to compare judgments of

different people etc. it is often of value to use formal

decision methods to aid in the decision making process.

Such a formal method for decision making under uncertain

ty is decision analysis, a concept introduced by Raiffa

(1970) .

Decision analysis, as it is known from standard texts

on the subject is of so called "traditional" type (for a

discussion of traditional decision methods see Churchman

(1961) and Fishburn (1964)).

In the traditional approach, the three elements of

decision making, i.e. problem definition, data collec

tion, and choice, are supposed to be carried out in

three separate steps. In the first step (the " s tructural

analysis", Keeney & Raiffa (1976)) all relevant decision

alternatives, states of nature and consequences are
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identified and listed. In the second step all relevant

data is collected and probability and utility assessments

are made. Based on these assessments and on the Bernoulli

principle a decision is made. That is: let p .. be the
1J

probability that state j,j=l, ,n occurs given that

decisian alternative i, i=l, ,m, is chosen and let

u .. be the utility of the consequence under the same
1J

circumstances. A choice which is consistent with the

Bernoulli principle is the choice which makes the

Bernoulli index (expected value)

(l)
n
L

j=l
p .. u ..
- l J l J

as large as possible.

It is argued in this book (Chapters 3-5) that there

are same fundamental shortcomings of the traditional

decisian analysis approach, which makes it inapplicable

to many real decisian problems. Three such shortcomings

seem to be:

The traditional approach necessitates numerical

assessments of probability and utility. This is

often an unrealistic demand as to the assessors'

capabilities or the decision making process. Many

people, of ten, just find no meaning in numerical

assessments. Further, in many situations it is

impossible to quantitatively assess probability

and utility because the decision problem is not

well defined (i.e. fuzziness).

Traditional decision analysis is based on the funda

mental assumption that a choice must be made immed

iately. In many situations, however, the decisian

maker has the option to seek for more information.

The traditional approach does not aid the decisian

maker in such situations.
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In traditional decision analysis, assessors are

assumed to be able to make firm assessments hefore

they know what impact their assessments will have

on the final choice. This is not very realistic.

Due to vagueness in assessments, manyassessors

want feedback as to this impact before cornmitting

themselves to any assessments.

The purpose of this summary is to outline the main

characteristics of an interactive approach to decision

analysis, which is treated rnore completely in Chapters

6-8 in the main text.

The surnmary consists of five further sections. In

the next, 3, some fundamentals of the proposed method

are discussed. In this I define the interactive approach

as a three-step procedure. These steps are discussed in

Sections 4, 5, and 6; in 4 the Assessment Step, in 5 the

Analysis of Dominance Step and in 6 the Information Seek

ing Step. I conclude with some suggestions for future

research.

2. THE PARADIGM OF INTERACTIVE DECISION ANALYSIS

As pointed out by Simon (1957) and others, rational de

cision making in reality is sequential. This is so

because the decision maker has only "fuzzy" knowledge of

available decision alternatives, consequences and states

of nature. The real decision problem of "the bounded

rational man" is not to choose, per se, but to decide

how much information to collect before the choice is

made. Traditional theory and methods are of no help to

the bounded rationai man in this respect. Traditional

theory tells us how to use information, not how to

choose information.

Interactive decision methods are better adapted to

sequential decision behavior. It is not possible to

discuss all aspects of the philosophy of interactive
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methods here (see Yntema & Torgerson (1962) and Little

(1970)). The main idea, however, is that the decision

model is seen as a decision aid to the decision maker,

not as a decision genepatop, as is the underlying assump

tion of the traditional approach.

Interactive methods have primarily been used within

the area of multiple criteria decision making (see

Hemming (1978) and Näslund (1974) for references). To my

knowledge, no interactive method for decision making under

uncertainty has been developed before. Some computer

based, real-time assessment methods which are relevant to

decision analysis, like the PIP-system (Edwards (1962))

and the MUFCAP system (Keeney & Sicherman (1976)), have

been developed over the years. But these systems are not

really decision methods. Besides, these assessment

methods are traditional in the sense that assessors are

supposed to be able to assess utilities and probabilities

numerically.

The interactive approach proposed here is seen as a

three-step procedure (Figure l). The procedure is init

iated by getting some (new) data which is relevant for

the decison problem at hand. (What information to get

is discussed in 5 below.) We call this the Information

Seeking Step. In the Assessment Step probabi1ities are

assessed by panking different sets of nature in pairwise

comparisons. Utilities are assessed by ranking differences

in utility (see next nection) between consequences in the

consequence set, also by means of pairwise comparisons.

The result of the Assessment Step will be a set of pro

bability functions and a set of interval scaled utility

functions which are consistent with the rankings made.

These sets, in turn, constitute the input to the Analysis

of Dominance Step. In this step we investigate whether

the known information of the probabilities and the utili

ties is sufficient to identify decision alternatives that
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( START )

T
'V

INFORMATION
SEEKING

ASSESSMENT

OPTIMUM OR
NEAR-OPTIMUM?

NO

IS
THERE MORE

DATA?

YES

~ Y_E_S__~( STOP)

___N_O_----1~ ( STOP )

Figure 1: Interactive Decision Ana1ysis as a Three Step

Procedure
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are worse than some other alternative. l) As the reader

might understand, mathematical programming is central to

the Analysis of Dominance Step.

Generally, the outcome of the Analysis of Dominance

Step will be that two or rnore decision alternatives are

candidates for final choice. Further discrimination

capabilities require additional rankings, i.e. the pro

cess is repeated until a) the Analysis of Dominance will

result in one non-dominated decisian alternative only,

b) there is no more data at reasonable cost.

The three steps of interactive decision analysis are

discussed below. However, since the Information Seeking

Step presupposes certain knowledge of the Analysis of

Dominance Step, the former will be discussed after the

latter.

3. THE ASSESSMENT STEP

In traditional decision analysis utility is assumed to

be interval-scaled and probability numerically unique.

Utility is normally measured with indirect so called

"lottery-questions" (e.g. Keeney & Raiffa (1976)). Pro

bability is also of ten measured with indirect methods

("reference lotteries", see e.g. Spetzler & Stael von

Holstein (1972)) a1though direct methods (e.g. Huber

(1974)) also are used.

Method of measurement (direct vs indirect) is but

one aspect of the assessment procedure (cf Torgerson

(1958, 21)). Another aspect is the 1evel of scale on

which utility and probability is measured. The higher

l) The Bernoulli principle is used in the Analysis of Dominance
Step. This principle, in turn, assumes Savagels (1954) "Sure
Thing PrincipIe" to be valid. For a discussion of the empirical
and normative validity of the Sure Thing Principle, see Ellsberg
(1961), Fellner (1961), Raiffa (1961), Ellsberg (1963), Fe1lner
(1963), Brewer (1963), Roberts (1963), Brewer & Fellner (1964),
Raiffa (1970) and Sherman (1974).
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the level of scale the more difficult it should be to

assess the entities involved. For example, we have

already concluded that it is more difficult to assess

numerical utilities (interval scale) than to rank uti

lities (ordinal scale) .

The interactive approach of decision analysis makes

use of two utility scales which are not very known in

traditional decision analysis (Fishburn (1964) is an

exception), namely the ordered metric (abbreviation om

scale) and the higher ordered metric (abbreviated hom

scale) .

An om-scale is a weak order of elements with a

transitive order relation on at least some pairs of in

tervals between the elements (Coombs (1964, 82)J. The

existence of an om-scaled utility function therefore pre

supposes the utility assessor being able to rank all

possible consequences and sorne pairs of utility diffe-

rences.

A hom-scale is a cornplete ordered metric, i.e. it

has an order relation on all possible intervals (here:

utility differences) between the elements (cf Shepard

(1966, 291), Fishburn (1964, 120 ff)). Note that the

om-scale as well as the hom-scale implies the existence

of an ordinal scale. It is therefore evident that the

om-scale is more demanding than the ordinal scale and

that the hom-scale is more demanding than the om-scale.

However, both scales involve rankings by the assessor

only.

There are several rnethods, direct as well as in

direct, to generate rankings of utility differences.

Two direct rnethods and one indirect rnethod involving

50/50 lotteries are presented in Suppes & Winet (1955).

One indirect rnethod is discussed in Fishburn (1964).

See also the literature on applied rnu1tidimensional

sca1ing, e.g. Green & Carrnone (1970).



176

Probability assessment in the interactive approach

consists of pairwise comparisons of some of the elements

(events) of the Boolean field (Fishburn (1964, 132)) Y:,
1.

associated to Y., the set of all possible states of nature,

f h d . . 1. lt t . . . l l) hor eac eC1S1on a erna 1ve l, 1= , ••• ,m. Tus,

utility assessors are assumed to be able to rank some

utility differences and probability assessors are assumed

to be able to rank some probabilities. Which utility

differences and probabilities to rank is settled in the

Information Seeking step (see 5 below) .

4. THE ANALYSIS OF DOMINANCE STEP

In the assessment step assessors rank utility differences

and probabilities in pairwise comparisons. Now we use

these rankings to form sets of interval scaled utility

functions and probability functions which are consistent

with these rankings. The set of all such probability

functions for decision alternative i at iteration t is

written Pi (t). We will assume that the probability

rankings are consistent with each other. Therefore,

Pi (t) is a convex polyhedron (a convex set spanned by

linear inequalities). A generic element of Pi (t) is

written Pi (t), which is a row vector.

Now let Z be the set of all possible consequences.

Let Di (t) be the set of all possible cardinal (in the

von Neumann & Morgenstern sense) utility functions at

iteration t, decision alternative i, formed by l) the

assumed existent ordinal utility function on Z and 2)

the pairwise comparisons of utility differences of the

elements in Z. We will also assume that these rankings

are consistent with each other. Therefore, Di (t) is a

l) y: is the set of all subsets of Yi , i.e. if Y
i

consists of Yl'

Y2 and Y3' then yr consists of Yl' Y2 , Y3 , y l UY 2 , y 1UY 3 , y2UY 3 ,

y 1Uy 2UY 3 and ~ (the null-event).
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convex polyhedron also. A generic element of Di (t) is

written u i (t), which is a column vector.

Now, the Analysis of Dominance consists of calculat-

ing

(2) Min
p.(t),u.(t)

~ ~

p. (t) u. (t)
- ~ ~

Pi (t) E Pi (t)

u. (t) E D. (t)
~ ~

with solution ~i (t) = Ei (t)~i (t) and

( 3) Max
p.(t),u.(t)

~ ~

p. (t) u. (t)
~ ~

Pi (t) E Pi (t)

u. (t) E D. (t)
~ ~

with solution v. (t) = p. (t)u. (t), respectively, for all
~ ~ ~

alternatives i=l, ... ,m. Decision alternative i is then

said to dominate alternative k at information level t if

~i (t) > vk(t) and therefore alternative k can often be

excluded from further investigation.

Let us make the assumption that Pi (t+l) c Pi (t) and

that Di (t+l) c Di (t) for all t. It can then be proved

that the analysis of dominance converges, i.e. that

lim [v. (t) - v. (t) J = O. This is so because u. (t) and
t-KlO ~ -~ -~

u. (t) converge and n. (t) and p-o (t) converge separately.
~ ..b:.~.~

Since all values of Pi (t) and u i (t) are bounded the pro-

duct terms p. (t)u. (t) and E. (t)u. (t) also must converge
~ ~ ~-~

(Zangwill (1969)).

In the next two subsections two algorithms for the

solution of (2) and (3) will be presented. They are

called Algorithm I and Algorithm II respectively. As the

reader could verify, Algorithm I is a special case of

Algorithm II, so, strictly, Algorithm I is not necessary.

However, I think that Algorithm I is needed for pedagogical
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reasons. l )

4.1 Algorithm I

(2) and (3) are, generally, quadratic programs. There are

many algorithms for the solution of quadratic programs

(see e.g. van de Panne (1975)). The special structure of

(2) and (3) however will probably make such general

algorithms rather inefficient. The following algorithm

solves (2) and (3) in a series of linear programs.

Algorithm I: For each i carry out the following calcula

tions at iteration t (for the sake of simplicity iteration

index t has been ignored):

Solve (s is iteration number of the algorithm)

(4 ) Min
p.

l

sp.u.
l-l

with solution E~ and

( 5) Max -s
p.U.
- l l

p.
l E P.p.

l l

-swith solution Pi.

chosen.

For s=l some arbitrary u~ and u~ can be
-l l

Solve

(6 ) Min
u.

l

s
E·U.

l l

u. E U.
l l

with solution u~+l and
-l

l) Same other models for analysis of dominance have been proposed
in the literature. (They are penetrated in Appendix 2.) How
ever, these models are in one respect or the other less general
than the model proposed here.



( 7) Max
u.

l

-sp.u.
l l

u. E U.
l l
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with solution u~+l.
l

I . . -s+l -s s+l s
~t~p_3 lOEt~m~l~ty !e~tl: If u i = u i and ~i = ~i for

every i the solution of (2) and (3) has been identified
s -s s+l -s+l

and Ei = Ei' Pi = Pi' ~i = ~i ' u i = u i

It is shown in the main text that this algorithm is

optimal and that it converges monotonically in a finite

number of steps.

4.2 Algorithm II

The number of variables in (2) and (3) is twice the number

of states of nature. In many decision problems the number

of possible states of nature is very large, which will

make these problems computationally intractable.

It follows from fundamental theorems of linear pro

gramrning that the optimum number of variables (here:

probabilities and utilities) at most is equal to the number

of restrictions (here: rankings of probabilities, utilities,

and utility differences). Thus if it is possible to, a

priori, identify those variables which can not be members

of the optimal solution we will reduce the amount of

necessary computations. This is exactly what will be done

here. The result motivates some minor modifications of

Algorithm I and this modificated algorithm is called

Algorithm II.

First, for each i all z .. , j=l,oo.,n are arranqed inlJ -
increasing preference order. For sake of simplicity (we

avoid a double index) let us assume that this is already

the case, i.e. z .. l> z .. for all i=l, ... ,m, and alllJ+ ~ lJ
j=l, ... ,n-lo The conditional utilitYr i.e. the utility

given a certain decision, is therefore a monotonic func-
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tion of the state index j.l) lt should be pointed out

that there is no loss of generality with this arrange

ment. But it necessarily imp1ies that the probability

assessments is carried out for one decision alternative

at a time. This is not necessary in Algorithm I.

Probability assessment, given decision alternative

i, consists of pairwise comparisons of elements of the

Boolean field Y~. Each such element can be regarded as
1

a union of sequences of states of nature y .. , y .. E Y.,
1 J 1 J 1

such that the utility is monotonically increasing within

each such sequence. 2 ) Example: Let us imagine a decision

which can result in a profit anywhere between 1,000 and

5,000 dollars. Let us further assume that the decision

maker prefers more money to less. An example of a sequence

of states of nature with the monotonicity property there

fore is 1,200, 1,201, 1,202, ... , 1,250 or 3,479, 3,480,

3,481, ... , 3,495 and the like. The elements of y: in
1

The first state in a sequence is obviously the least

desired of all states in the sequence. The set of all

these "first-states" of all sequences which are involved

in at least some probability comparison at iteration t

is written ~i (t) o The last state in a sequence is the

most desired of all states in the sequence. The set of

all "las t-states" of all sequences that are involved in at

least some probability comparison at iteration t is written

y. (t).
1

Now let us define ~i(t) as the set of all probability

functions such that P. (t) c P. (t) and such that p .. = O
-1 - l 1J

for all y .. ~ Y. (t). P .(t) is ana10gously defined as the
1J -1 1

l)

2)

Strictly, each alternative should have its own state index ji. By

assurning monotonicity for all alternatives we avoid such double
indices.

Strictly, the proof of Algorithm II presupposes finite sequences
and therefore finite y~. It should however not be very difficult

1

to prove the validity of Algorithm II in the infinite case. For
this proof we use intervals not sequences.
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set of all probability functions such that ~i(t) c Pi(t)

and such that p .. = O for all y .. E Y.. (t).
~J ~J ~J

It is proved in the main text that P. (t) and P. (t)
-~ ~

always exist if Pi (t) exists, and that Ei (t) E ~i (t) and

p. (t) E ~. (t) for all i=l, ... ,m.
~ ~

Example: With the purpose to clarify the above let

us discuss an example. Let us assume a probability asses

ment regarding the sale of a certain product. Further le

us assume that the assessor feels sure that the sales wil

be in the interval [1.000, 2.500J units. We further assu

that the decision maker globally prefers many sold units

few sold units.

Defining p b as the probability that the sale will
a,

fall in the interval between a and b units we can write

some (entirely hypothetical) probability rankings as

(8) Pl.OOO,1.199 + Pl.SOO,1.S99 ~ Pl.300,1.399 + Pl.4S0,1.499

Pl.OOO,1.199 ~ Pl.300,1.799

Pl.200,1.399 ~ Pl.300,1.699

The ~i (t) generated from (8) is then defined by

(9) Pl.OOO + Pl . SOO ~ Pl.300 + Pl . 4SO

Pl.OOO ~ Pl.300

Pl . 200 ::: P l . 300

and P. (t) by
~

(10) Pl.199 + Pl.S99 ~ Pl.399 + Pl.499

Pl.199 ::: P l . 799

Pl . 399 ~ Pl.699

The necessary modification of Algorithm I is as follows:
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AZgorithm II: For each i carry out the following calcul

ations at iteration number t (for the sake of simplicity

the iteration index has been suppressed) .

II
~t~p_l_: Solve (s is iteration number of the algorithm)

(11) Min
p .•

~

sp.u.
- ~-~

with solution E~ and
~

(12) Max -8p.u.
~ ~o.

.... ~

E P.p.
~ ~

-8 IIwith solution Pi. Step 2 and the optimality test

Step 3I1 are identical to 21 and 3 I respectively.

5. THE INFORMATION SEEKING STEP

In a "regular" decision problem there are many possible

rankings of utility differences and probabilities. The

main purpose of the Information Seeking Step therefore

is to decide what new rankings of probability and utility

differences to make at each iteration.

Each new ranking involves information and decision

costs, e.g. assessors' time and efforts. Therefore we

want to choose new rankings in such away that the

analysis of dominance converges as fast as possible.

A rule that aids the assessors making this choice is

discussed in Chapter 9 of the main text. The rule is

somewhat tricky and cannot be described in detail here.

Principally, however, the rule can be described shortly

as follows.

The rule is based on the solutions of the duals

associated to (2) and (3). There are two duals associated

to (2) and two to (3). The rule first identifies that
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decision alternative and that pairwise comparison of

probability or utility differences in P. (t), P. (t) or
-l l

Di (t) to which is associated the highest dual price. We

can call this comparison Comparison A. Next~ the largest

probability (if Comparison A is in P. (t) or P. (t)) or
-l l

utility difference (if Comparison A is in u. (t)) of
l

Comparison A is identified. Call this probabilityj

utility difference Element A. Third, the sequence of

states (see 4 above) on which Element A is defined is

split into two sub-sequences of equal length. Fourth~

new probabilities and utility differences are defined

on these sub-sequences which are used to construct new

pairwise comparisons.

It can be made probable that the proposed seeking

rule will lead to a relatively fast convergence in at

least a long run sense, i.e. calculated as a mean for a

large number of runs for many different kind of utility

and probability functions.

6. DISCDSSION - FUTURE RESEARCH

Chapter 10 of the main text is devoted to a comparison

of applicability of the proposed interactive and the

traditional approach to decision analyses. Further,

some suggestions for further research are given there.

Two dimensions of applicability of formal decisions

methods are suggested: the decision rnakers' confidence
-

in the method, and the method's demands for organizational

resources. The confidence in the method, in turn, is

assurned to be a function of the confidence in input data

and the properties of the underlying decision model. The

method(s demands for resources comprises such things as

how rnuch it costs to lise the method, how much time for

assessment that is needed etc.

The hypothesis is suggested that the interactive

approach is "better" than the traditional approach as to
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the confidence dimension but "worse" as to the demands for

resources dimension. As to further research a number of

numerical and behavioural experiments seem to be needed.

First, I think it should be of value to investigate

the convergence properties of the suggested seeking rule

in comparison to some other feasible rules. The hypothesis

is that the proposed rule will give fast convergence "in

the long run" , i.e. calculated as an average for a large

number of runs with different forms of utility and pro

bability functions.

Second, the number of comparisons, necessary to

establish dominance between decision alternatives is also

a function of in what order the comparisons are made. I

think it would be of value to further investigate this

problem and see if there are "assessment schemes" which

are more or less efficient than other schemes.

Third, the robustness (= insensitivity to errors in

assessments) should be investigated.

Fourth, according to the suggested procedure one

decision alternative should be evaluated at a time. For

decision problems with many decision alternatives this is

very impractical. For these one should therefore attempt

to incorporate the decision variable explicitly in the

calculus. I think the method can be generalized to these

kinds of decision problems (discussed in Appendix 4) .

The above-mentioned suggestions for further research

are all "logical" and can be executed by means of numerical

experiments. What also seems to be needed is a comparative

study of interactive and traditional decision analysis of a

behavioral character. Do decision makers find the inter

active approach more or less usable than the traditional

approach? Do they find any formal decision method usable?

Under what circumstances? etc.
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