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1. Sammanfattning 
 
Målet med denna rapport är framförallt att den skall ge en introduktion till området 
beslutsstödssystem och att lyfta fram en del av de kunskaper och insikter som ryms inom detta 
område och samtidigt relatera dessa till det arbete som utförs i våra trafikledningscentraler, 
med tonvikt på själva tågstyrningen.  
 
Utgångspunkten är att de arbetsuppgifter som utförs i en trafikledningscentral troligen skulle 
kunna utföras effektivare och med högre slutkvalitet om lämpliga metoder och tekniker vilka 
ryms inom området beslutsstödssystem (DSS) användes i större utsträckning än vad som är 
fallet idag. I grova drag är detta vad denna rapport behandlar och försöker föra en diskussion 
omkring. Rapporten avslutas också med en diskussion kring några av de DSS-områden där 
det fortfarande finns en del kunskapsbrister, sett utifrån en tågstyrningssynvinkel.  

2. Inledning 
 
Vetenskapsområdet Beslutsstödssystem (eng. Decision Support Systems, DSS) är i Sverige 
fortfarande inte särskilt utvecklat och tillämpat. Sammantaget finns några enstaka kurser vid 
våra universitet. I USA däremot har utvecklingen nått längre, det finns såväl ett antal 
läroböcker som en mängd universitetskurser på detta och närliggande områden. Man försöker 
där att inom ramen för DSS täcka alla datoriserade system vilka har som uppgift att ge en, i 
vid mening, ”beslutsfattare” stöd i själva beslutsfattandet. Tyvärr präglas dock det 
amerikanska synsättet på DSS av att en beslutsfattare är en (hög) chef för en större (privat) 
organisation. Vissa begrepp inom området är färgade av detta och kan därför vara 
missledande och skapa förvirring. 
 
En viktig del av ett DSS är användargränssnittet. En bra utformning av detta är av central 
betydelse för hur det kommer att tas emot och användas. Som vetenskapsområde är också 
Beslutsstödssystem ett viktigt delområde inom området människa-maskininteraktionen 
(MMI).   
 
Punktligheten för de tåg som trafikerar den svenska järnvägen har från och till under de 
senaste decennierna varit uppmärksammad. Det är många faktorer som påverkar 
punktligheten, bland andra brister i planering och underhåll av såväl trafik som anläggningar. 
Vad som orsakar förseningar kommer inte att behandlas vidare här, utan vi nöjer oss med att 
konstatera; dels att en bra tågtrafikstyrning är en förutsättning för en bra punktlighet och dels 
att en bra trafikstyrning ger minskade följdverkningar av störningar av olika slag. Det finns 
också en förbättringspotential för ökad punktlighet som härrör till det trafikstyrningsarbete 
som utförs av tågledarna i trafikledningscentralerna, se [Hellström, 1998]. Ingen vet exakt hur 
stor den är, men den är tillräcklig stor för att det skall vara intressant att utnyttja den. Det 
finns också skäl att tro att en ökad användning av lämpliga tekniker och metoder vilka finns 
inom DSS-området till stora delar skulle kunna utnyttja denna potential. 
 
Syftet med denna rapport är dels att ge en översikt av DSS-området som en del av 
kunskapsuppbyggnadsprocessen och dels att diskutera och (försöka) påvisa att DSS-området 
ger en struktur och innehåller många tekniker och metoder vilka – om de tillämpades i 
trafikstyrningsarbetet – skulle ge en i slutänden bättre punktlighet. Det måste dock påpekas att 
det är fråga om en långsiktig, kunskapsuppbyggande process som, om den skall lyckas, 
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förutsätter att man arbetar uthålligt och med en tydlig inriktning och uppföljning. ”Just as the 
machine did not replace the human, the DSS does not replace the human.” 

3. Bakgrund 
 
I Sverige har under senare delen av 1990-talet forskning bedrivits inom områden med 
anknytning till det trafikstyrningsarbete som utförs av tågledarna vid landets 
trafikledningscentraler. Det började vid Högskolan Dalarna med forskning kring system för 
datorstödd tågledning, med fokus på algoritmer för omplanering av tidtabellen vid 
trafikstörningar. Parallellt bedrevs ett större projekt vid avdelningen för Människa-
datorinteraktion vid Uppsala Universitet med inriktning mot gränssnittsutformning och 
arbetsformer i samband med tågtrafikstyrning. En, av flera slutsatser och lärdomar som utföll 
ur dessa projekt var att det finns ett behov av en miljö i vilken såväl nya gränssnitt som nya 
stödsystem och algoritmer kan testas. Det är svårt och mycket kostsamt att göra det i ”skarp” 
miljö.  
 
Detta behov i kombination med andra önskemål om förbättringar för att på sikt öka 
flexibiliteten och kvaliteten i tågtrafikstyrningen medförde att projektet  TopSim (Train traffic 
Operation and Planning SIMulator) startades under 1999 som ett samarbetsprojekt mellan 
Banverket, Uppsala Universitet, Högskolan Dalarna och ÅF-Industriteknik. 
Huvudmålsättningen med detta projekt är att skapa en tågtrafikstyrningssimulator, som skall 
utgöra en av grundpelarna i kommande arbete med utveckling av nya tågstyrnings- och 
beslutsstödssystem. 
 
Den nya simulatorn TopSim/TTS är en interaktiv, ”realtids”-simulator. Den har en modulär 
arkitektur för att göra det möjligt att relativt enkelt ansluta externa styr- eller presentations-
system. Systemet baseras på kärnan i det tidigare utvecklade simuleringssystemet 
SIMON/TTS, vilket sedan många år används av Banverket i planeringen av infrastruktur-
investeringar och tidtabellsutvärderingar. Med SIMON/TTS, som har en enkel inbyggd 
”trafikledare” kan man simulera tågtrafiken för en viss bana under en viss tidsperiod, och 
detta kan endast göras i form av ”batch”-simuleringar.  
 
Målet med simulatorsystemet är på kort sikt att skapa en ”laboratoriemiljö” där det är möjligt 
att experimentera med och utvärdera nya metoder och tekniker inom områdena Människa-
maskininteraktion (MMI) och Beslutsstödssystem (DSS). På längre sikt skall arbetet också 
leda fram till en simulatormiljö där tågledare eller motsvarande operatörer kan utbildas och 
tränas. Den kan t ex användas för att ge grundläggande träning för oerfarna tågledare eller för 
vidareutbildning av mer erfarna tågledare. Ett annat tänkbart användningsområde är 
utvärdering av alternativa strategier för tågstyrningsarbetet. Detta inkluderar tester av såväl 
alternativa strategier för dagens trafiksystem, som fullständigt nya styrfilosofier och –
organisationer, vilka noggrant måste testas och utvärderas innan de kan bli aktuella för 
implementation och integration med övrig infrastruktur.  
 
Inom ramen för TopSim-projektet har under hösten 2000 en första analys och beskrivning av 
möjliga och aktuella beslutsstödsfunktioner för tågtrafikstyrning gjorts. Arbetet med att skapa, 
implementera och integrera dessa i TopSim-systemet kommer under 2001 att fortsätta inom 
projektet ”CATD” (Computer-Aided Train Dispatching), vilket också täcker utveckling, 
implementation och test av nya användargränssnittsprototyper. Fortsättningen av TopSim-
projektet kommer att fokusera på fortsatt utveckling av simulatorn TopSim/TTS utifrån de 
krav som CATD-projektet ställer. 
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Eftersom målet är att utveckla praktiskt fungerande beslutsstödsprototyper kommer i första 
hand ”enkla” beslutsstödsfunktioner att beaktas. Med ”enkla” avses här att de skall kunna 
implementeras till en rimlig kostnad vad avser tid och pengar, att dess stödfunktioner skall 
vara lätta att förstå och använda för en tågledare utan en lång introducerande utbildning och 
träning, samt att de på förhand bedöms kunna bli praktiskt användbara. Fokus skall i första 
hand vara på det som är praktiskt tillämpbart i operativ trafikledning. 
Parallellt med ovanstående process måste också en kunskapsuppbyggnad inom området 
beslutsstödssystem göras. Denna rapport, som är både en avslutning av projektet Datorstödd 
tågledning och en inledning av nämnda CATD-projekt, är ett led i detta arbete. 
 

4. DSS, en översikt 
 
I detta kapitel ges en översikt av DSS-området. Denna baseras huvudsakligen på följande tre 
källor: [Sauter, 1997], [Turban et al, 1998] och [XXX, 199X] . Vad avser använda begrepp, 
systemstrukturfrågor och områdesindelningar är det framförallt Sauter’s bok som varit 
styrande, dock inte alltid. Att notera är att detta kapitel inte i någon större utsträckning 
försöker diskutera eller kritisera de nämnda skrifternas beskrivning av DSS-området, därtill är 
författarens kunskaper ännu alltför tunna. Syftet är i stället att med denna kortfattade översikt 
att ge grundläggande kunskaper om DSS-området. Samtidigt som de olika delarna av DSS-
området gås igenom försöker jag relatera dessa till närliggande eller motsvarande företeelser i 
trafikledningscentralen (tlc). Detta kan bli väl fantasifullt ibland och skall inte alltid ses som 
påståenden eller bestämda åsikter. 
 
4.1 Introduktion 
 
Hur går en beslutsfattare tillväga när han skall fatta ett beslut? Idealbilden säger att 
beslutsfattare utgår ifrån en fullständig information om läget, väger samman för- och 
nackdelar på ett sådant sätt att det optimala beslutet fattas. Tyvärr är verkligheten en annan. 
Människan har en begränsad förmåga att uppfatta och lösa komplexa problem, och 
konstruerar därför förenklade mentala modeller av de verkliga situationerna. Även om dessa 
förenklade modeller sedan används på ett rationellt sätt, leder förenklingarna till att mindre 
bra beslut fattas.  
 
För att fatta bra beslut måste man förutom att ha tillgång till bra modeller också vara 
informerad samt ha relevant och väl vald information att basera sina val på. Att skapa 
modeller är en viktig del av beslutsprocessen, då dessa möjliggör för beslutsfattarna att förstå 
följderna av de olika alternativa vägar som finns att gå vidare på. Modellerna sträcker sig i 
detta sammanhang från enkla, informella och implicita representationer till komplexa 
matematiska samband, explicit representerade t ex i form av ett datorprogram.  
 
I tlc innebär detta t ex att vissa enkla beslut, som att låta ett tåg invänta ett annat, ibland 
baseras på historiska fakta. I detta fall att det ankommande tåget alltid har en stor mängd 
passagerare som skall med det inväntande tåget. Ibland måste dock tågledaren samla in 
speciella data och analysera dessa innan beslut tas, som t ex beräkna eller uppskatta hur 
mycket två likvärda mötande tåg fördröjs beroende på vid vilken station mötet förläggs. 
Modellen kan i detta fall vara enkel: Välj den mötesstation som ger den minsta totala 
fördröjningen. Andra beslut kräver dock mer omfattande informationsinsamling och 
modellstöd. Ett exempel är att en omfattande störning medför att en omplanering av gällande 
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tidtabell måste göras. Det skulle då kunna göras med hjälp av en programmerad matematisk 
modell som ger en, i någon mening, ny optimal plan. 
 
Vid tidpunkten för ett beslut gäller att beslutskvalitén är beroende på om den tillgängliga 
informationen är tillräcklig och av nödvändig kvalité. Antal möjliga alternativ och hur 
anpassade de tillgängliga modellerna är påverkar också i stor utsträckning. Som bekant är inte 
det viktiga att ha tillgång till så mycket information som möjligt, utan att ha tillgång till 
tillräcklig mängd med ”rätt” information. Det viktiga om man vill förbättra beslutsprocessen 
är att framförallt öka informationsinnehållet i använda data och att underlätta själva 
analysprocessen.  
 
Ett sätt att nå detta mål är att använda DSS. DSS är, i stora drag, datorbaserade, interaktiva 
system som samlar ihop information från olika typer av källor, assisterar i organisationen och 
analysen av informationen och eventuellt också möjliggör att beslutsalternativen kan 
utvärderas med olika specifika modeller, med utgångspunkt från det aktuella 
beslutsproblemet. 
 
Ett andra kännetecken på DSS är att de tillåter beslutsfattarna att få tillgång till relevanta data 
oberoende av var dessa hör hemma inom organisationen, att enkelt kunna analysera de data 
som genererats av andra interna informationssystem eller andra –källor, samt ger tillgång till 
nödvändig extern information. Det kan vara av vikt att påpeka att med ”tillgång till” menas 
här en i princip omedelbar tillgänglighet. Enligt [Turban, 1998] existerar ingen universellt 
accepterad definition av DSS. DSS används t ex ibland som en paraplyterm för att beskriva 
vilket datoriserat systen som helst som stödjer beslutsfattande i en organisation.   
 
4.2 Beslutsprocessen, beslutsfattarna och besluten 
 
Vad skiljer bra beslut från ett turligt beslut? Ett bra beslut karakteriseras av att det gjorts efter 
det att all tillgänglig information noggrant har beaktats och de möjliga utfallen har vägts 
relativt de aktuella målen. Det är ofta svårt att fatta bra beslut. Både företagsledare och 
politiker kämpar naturligtvis hela tiden med sina beslut, men det gäller lika väl för 
processoperatörer och tågledare, även om de senares beslut inte får lika vittgående 
konsekvenser. 
 
[Clement, 1995] anger ett antal faktorer som bestämmande för svårigheterna med att fatta 
beslut. Först och främst är oftast komplexiteten avgörande. Det är nästan omöjligt för en 
människa att hantera alla faktauppgifter i huvudet och samtidigt väga dem mot varandra. T ex 
skall en tågledare hålla reda på ett antal tåg som rör sig på en kuperad bana och som 
eventuellt påverkas av ett antal olika signaler och hastighetstavlor. För det andra finns oftast 
en inbyggd osäkerhet i situationen. T ex finns för tågledaren bl a en osäkerhet om hur fort en 
viss lokförare kör sitt tåg, hur tågets aktuella vikt påverkar körtiderna eller hur den aktuella 
adhesionen, d v s friktionen mellan bana och räl, just för dagen påverkar tågens framförande. I 
många beslutssituationer är det just osäkerheten som är det centrala i frågeställningen. 
 
En tredje faktor är att beslutsfattaren ofta måste försöka ta hänsyn till att verksamheten har 
flera olika (oklara) målsättningar samtidigt. I vissa situationer måste man kompromissa 
mellan dessa. Ett exempel är att ett järnvägsföretag kan låta försena ett resandetåg till förmån 
för ett godståg och på så sätt gör att godståget kommer fram i tid och företaget slipper betala 
böter. Effekten kan dock bli att de som sitter i persontåget upptäcker detta, blir förgrymmade 
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och kanske tar bilen eller flyget nästa gång de skall resa, vilket i så fall kanske resulterar i att 
företaget i slutänden förlorar mer pengar än den ursprungliga bötessumman. 
 
En fjärde faktor är att olika perspektiv kan leda till olika slutsatser. Det är speciellt märkbart 
när flera personer är inblandade i ett beslut. Olika personer kan t ex vara oeniga om hur de 
osäkra faktorerna skall värderas i analysen eller hur olika utfall skall värderas. 
I resten av detta avsnitt presenteras kortfattat några viktiga aspekter på beslutsfattande och på 
faktorer som påverkar hur man designar stöd för detta. 
 
En beslutsfattares förhållningssätt till själva beslutsfattandet kan indelas i tre kategorier, den 
rationella, den förhandlande eller den legala, se [Olsen et al, 1998]. Det är oftast den 
rationella formen, vilken är den som vi i detta sammanhang intresserar oss för, som uppträder 
i mer teoretiska diskussioner om beslutsfattande. Ett rationellt beslut förutsätter att 
information om alternativen existerar och kännetecknas av att det kan härledas genom ett 
logiskt fört resonemang. I den rationella beslutsmodellen är nyttobegreppet centralt. Förenklat 
kan man säga att ett beslut skall ge största möjliga nytta enligt de mål och kriterier som gäller, 
samt utifrån någon prognos om framtida förhållanden. 
 
Rationella beslut är åtminstone delvis baserade på ekonomiska faktorer eller förhållanden. Att 
fatta rationella beslut innebär i normalfallet t ex att optimera avkastningen på investerade 
pengar, att minimera förseningskostnaderna för de inblandade tågen, maximera vinsten eller 
liknande. Vad som karakteriserar rationella beslut kan utvecklas vidare. Enligt [Sauter, 1997] 
finns normalt sex olika former av rationalitet associerade med en förnuftsbaserad 
beslutsprocess. De är ekonomisk, teknisk, rättslig, social, procedurell resp. politisk 
rationalitet. 
 
Teknisk rationalitet försäkrar att alternativ som inte är tekniskt genomförbara exkluderas från 
urvalsprocessen. Ett enkelt exempel är att man inte låter ett tåg gå in på sidospår på en station 
om tåget är för långt för att rymmas på spåret. D v s alternativen som skall undersökas måste 
vara konsistenta med uppnåendet av målen. Innan vi tittar på den ekonomiska nyttan av 
alternativet, måste vi försäkra oss om att lösningen faktiskt löser problemet och möter det 
behov som beslutsfattarna har. Så ett DSS måste inkludera data och modeller för att kunna 
utvärdera de tekniska aspekterna på valen. För att relatera till tågstyrning: Om målet är att 
beslutsfattare med stor precision skall kunna simulera ett tågs gångtid från en viss position på 
banan till en annan, måste aktuella fordons- och tågparametrar inkluderas i en gångtidsmodell, 
annars kanske det skulle räcka med gångtider beräknade i förväg. 
 
Formell (rättslig) rationalitet är den tredje formen och den föreskriver att innan ett alternativ 
accepteras, bör beslutsfattaren försäkra sig om att agerandet är ”inom lagens råmärken” eller 
inom organisationens råmärken. Rationalitet implicerar att beslutsfattaren åtminstone skall 
vara medveten om riskerna och implikationerna av att bryta mot reglerna. 
I tågstyrningsfallet innebär detta att ett DSS inte skall tillåta att lösningar som på något sätt är 
i närheten av att vara säkerhetskritiska, t ex i hanteringen av banarbeten eller när det gäller att 
medvetet låta tåg köra mot röd signal. Ett DSS som verkligen stödjer beslutsfattaren ger 
access till data och modeller genom vilka lagligheten hos de olika aktuella alternativen kan 
kontrolleras. 
 
Social rationalitet innebär att den etiska dimensionen hos ett alternativ värderas såväl ur 
samhällets som arbetsgruppens perspektiv. Ett DSS bör också hantera denna fråga. Det är 
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dock svårt att direkt se hur denna form av rationalitet kommer till uttryck i tågstyrningen, 
annat än i samarbetet mellan de olika individerna. 
 
Procedurell rationalitet, den femte typen av rationalitet är däremot i högsta grad aktuell i 
samband med tågstyrning. Den säger att även om det är ekonomiskt önskvärt, tekniskt möjligt 
och fullt legalt att välja ett alternativ, så är det inte rationellt att göra det om olika procedurella 
hinder omöjliggör en implementation. Med andra ord, rätt personer och utrustning måste 
finnas på plats, logistiken måste fungera, och andra nödvändiga faciliteter måste också kunna 
arrangeras. Ett DSS måste kunna stödja även denna form av rationalitet. T ex kan man inte 
planera att låta ett banarbetslag få åka ut till ett banavsnitt om den utrustning de skall använda 
ej kommer att finnas på plats, därför att den finns hos ett annat arbetslag som av någon 
anledning har blivit försenade. 
 
Den sista typen av rationalitet – den politiska – är svårare att föreställa sig inom ett DSS eller 
inom tågstyrningen. Den politiska rationaliteten kräver att beslutsfattaren är medveten om 
relationer mellan individer, avdelningar och kanske t o m mellan organisationer (BV, 
Tågtrafikledning, SJ etc) när beslut skall fattas. Om DSS skulle stödja även denna form av 
rationalitet så skulle det inkludera data om andra individer (enheter) som är involverade i den 
aktuella beslutsprocessen, den politiska agendan eller strategier hos dessa grupper, hur dessa 
grupper skulle påverkas och strategier för att arbeta med dessa grupper. 
 
Enligt såväl [Walske,1986], som [Sauter,1997] har nobelpristagaren Simon utfört 
grundläggande arbeten på det beslutsteoretiska området. Simon beskrev beslutsfattandet som 
en process i tre steg: 
 
1. Intelligence Den sökprocess som görs i beslutssituationen för att identifiera villkoren. 
 
2. Design Inventering, utvärdering och analys av möjliga handlingsalternativ. 
 
3. Choice Den utvärderingsprocess där ett av de möjliga alternativen väljs och  

                     implementeras. 
 
Simon hävdar också att beslutsfattare i normalfallet inte optimerar sina beslut. Detta innebär 
att de försöker finna en lösning som är tillräckligt bra. Han använder begreppet ”satisfice” för 
detta. Den orsak han fann var att det fanns begränsningar i såväl data, processförmåga och 
metoder, som i beslutsfattarnas intelligens och han argumenterade för att beslutsfattare i och 
för sig fattar rationella beslut, men att de är bundna av dessa begränsningar. Begreppet 
begränsad rationalitet (”bounded rationality”) introducerades för att beskriva detta. Denna 
mänskliga begränsning medför att en beslutsfattare måste konstruera förenklade mentala 
modeller av den verkliga situationen att basera sina beslut på. Simon argumenterade också för 
att kostnaderna associerade med att komma över dessa begränsningar är större än de fördelar 
som uppnås i form av bättre beslut. 
Andra har lagt till att rationella val även kräver vissa prediktioner om konsekvenserna av de 
olika alternativen samt olika former av projektioner av framtida preferenser. Därför kommer 
det alltid att finnas en osäkerhet i systemet i alla fall. 
 
[Sauter,1997] anger ytterligare ett, i detta samanhang, viktigt begrepp – ”muddling through” – 
vilket utgör en beskrivning av beslutsfattares ovillighet att genom sina beslut introducera 
förändringar. Vad som karakteriserar de flesta beslutsfattare är att de föredrar flera, mindre 
omfattande beslut, jämfört med enstaka, övergripande beslut som orsakar stora förändringar. 
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Beslutsfattare styr ogärna iväg från den gällande långsiktiga strategiska planeringen eftersom 
det ofta kräver stora ändringar i policies och åtgärder. 
 
Det finns även en del andra kunskaper om själve beslutsfattaren som, trots en viss doft av 
direktionsrum, är av intresse. Bland annat så gäller enligt [Mintzberger, 1990] att 
beslutsfattare opererar och beslutar på många olika sätt. De vill gärna arbeta på sitt 
individuella sätt och bör få göra det. De flesta beslutsfattare på hög nivå ogillar reflekterande 
aktiviteter, vill inte ha stora mängder aggregerade data och använder ej lång tid för att 
analysera respektive beslutsalternativ. Ytterligare några kännetecken är att beslutsfattare: 
 
• föredrar verbal kommunikation (möten, telefonsamtal) framför skriven. 
 
• föredrar informalitet och effektivitet i erhållandet av information. 
 
• inte alltid tänker och arbetar på ett rättframt och rätlinjigt sätt. 
 
• vill känna till källorna för de fakta som används. 
 
• gärna vill ha någon form av sammanställning av den aktuella informationen. 
 
• värderar högt att de inblandade får göra sin röst hörd. 
 
Som tidigare sagts tror många att beslutsfattare bara är intresserade av att finna det absolut 
bästa alternativet, vilket är fel. Undersökningar visar att beslutsfattare oftast nöjer sig med att 
finna ett bra beslut och inte eftersträvar det absolut bästa. I de flesta fall är det heller inte ens 
teoretiskt möjligt. I många av de övriga fallen skulle det kräva enorma mängder data och 
komplicerade modeller. Det är alltså av vikt att denna ”tro” inte blir styrande. 
 
Piaget hävdar att människor utvecklas i sina informationsprocessbehov som en funktion av sin 
mognad, erfarenhet, utbildning och självreglering. Han anser att oerfarna beslutsfattare söker 
mer konkret information än de mer erfarna och ofta använder t ex direkta orsakssambands-
resonemang eller följer de regler som specificerats under deras utbildning. Mer erfarna 
beslutsfattare reflekterar mer på given information och söker möjligheter som de inte har 
beaktat tidigare, vilket resulterar i en mer öppen attityd till beslutsfattandet. 
 
Vilka slutsatser kan då dras för designen av DSS utifrån ovanstående? 
Vid design av DSS är en grundläggande förståelse av vilken information som beslutsfattare 
behöver av stor vikt. För att kunna bestämma detta måste vi också förstå hur beslutsfattaren 
kommer att använda den information som ges. Ett DSS behöver som sagt inte nödvändigtvis 
tillhandahålla tekniker och data för att till varje pris finna det absolut bästa alternativet. Det är 
ofta bättre att i stället snabbt kunna finna en hyfsat bra lösning.  
 
För att stödja beslutsfattaren är det viktigt att de som designar ett DSS känna till t ex hur 
beslutsfattarna arbetar, de olika typerna av rationalitet och hur rationalitet kan implementeras i 
beslutsprocessen. De skall inte sträva efter att tillgängliggöra all information eller alla 
modeller som är tänkbara och möjliga. Beslutsfattaren kanske ändå använder endast en 
begränsad del av den tillgängliga informationen. Att inte all information används behöver inte 
nödvändigtvis vara dåligt, men indikerar ändå ofta existensen av någon slags 
”informationsskevheter” eller icke-informerat beslutsfattande. Helt klart är 
”informationsskevheter” (speciellt om de är oavsiktliga), liksom frånvaron av viktiga 
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dimensioner hos ett problem ett problem. Klargör!!!!!!!!!!!!!! DSS måste hjälpa 
beslutsfattaren inte bara att använda systemet på ett bra sätt, utan också att använda data och 
modeller på ett korrekt sätt. Beslutshjälpmedel måste designas så att de skyddar mot 
”informationsskevheter”. DSS måste också vara utformade så att de är flexibla nog att passa 
olika typer av användare. Ett exempel är att de numera också böra vara integrerade med 
organisationens Email-system. 
 
 
4.3 DSS och beslutsprocessen 
 
Målet med DSS är att hjälpa beslutsfattaren att separera det viktiga från det irrelevanta och att 
bättre förstå hur saker och ting hänger ihop. För att nå detta mål måste beslutsfattaren erhålla 
information från systemet på ett meningsfullt sätt. Enligt [YYY, 19XX] består 
förvärvandeprocessen av tre unika faser: 
 
1. Sensation Användaren blir medveten om att information existerar. 
 
2. Attention Informationen fångar användarnas koncentration. 
 
3. Perception Användaren börjar tolka meningen hos informationen, processa den och 

                     lagra den i sitt minne. Därmed är informationen klar att användas. 
 
För att se hur ett DSS kan förändra sättet på vilket beslut tas, betrakta följande ”fiktiva” 
exempel från en tlc. 
 
 

Telefon 
 

Email 
 

Stationsbild 
 

Försenings-
info 
 

Skärm 1 
 

Ursprunglig / 
Aktuell tdt 
 

Prognos-
simulering 
 

Optimerande 
tdt-omplanering
. 
 

 Planerade 
arbeten 

Skärm 2 
 

 
 
Vi utgår i detta exempel från att en tågledare i sitt arbete har tillgång till två datorskärmar och 
en panel. Via de båda skärmarna kan tågledaren använda ett antal olika delsystem, se figur 
ovan. Skärm 1 är uppdelad i 4 olika fönster, vart och ett gränssnitt mot var sitt delsystem. Via 
det övre vänstra fönstret kan tågledaren ringa upp aktuella aktörer i trafiksystemet, som t ex 
lokförare eller tågmästare på de tåg som finns inom området, närliggande tlc, transportledare 
eller larmtjänsten. Via det övre högra fönstret kan tågledaren skicka skriftliga meddelanden 
till vissa av aktörer i trafiksystemet, bl a standardiserade meddelanden till lokförarna, som de 
får upp på en bildskärm i loket. I det nedre vänstra fönstret är det möjligt för tågledaren att se 
en förstorad bild av en station på spårplanen och i det nedre högra fönstret finns aktuell 
förseningsinformation. 
På den andra skärmen, skärm 2, har tågledaren tillgång till de stödsystem som är centrala för 
att planera själva trafikstyrningen. I det övre vänstra fönstret kan såväl den aktuella tidtabellen 
som det aktuella dygnets ursprungliga tidtabell studeras och modifieras. Via det övre högra 
fönstret kan tågledaren utföra prognossimuleringar i beslutsstödjande syfte. För båda dessa 
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fönster är den grafiska visningen av information av central betydelse. I det nedre vänstra 
fönstret finns det optimerande system med vars hjälp tågledaren kan göra bra omplaneringar 
av tidtabellen när det varit störningar. I det nedre högra fönstret finns det system som ger 
tågledaren adekvat stöd i hanteringen av planerade banarbeten. 
 
Detta exempel illustrerar några viktiga egenskaper hos ett DSS. Ett DSS måste hämta data 
från olika källor. I detta järnvägsexempel hämtar systemet data om exakt tågposition från 
manöversystemet eller motsvarande, tidtabellsdata från TIPS-Ajour och använder Gångtids-
programmet för att beräkna ny körtider mellan närliggande stationer. 
 
En andra egenskap hos ett DSS är att det underlättar både utveckling och utvärdering av en 
modell av problemområdet. D v s DSS måste tillåta användarna att omvandla de stora 
mängderna ”data” till ”information” som hjälper dem att fatta bra beslut. Modellerna kan vara 
allt från enkla medelvärdesberäkningar, till sofistikerade matematiska modeller. I exemplet 
ovan används olika typer av modeller, en för gångtidsberäkningar, en annan för optimerande 
beräkningar. 
 
En framtida utveckling skulle kunna vara att låta systemet dynamiskt utvärdera aktuella 
ekonomiska parametrar utifrån dynamiska kostnadsparametrar för de inblandade tågen.  
 
Den tredje egenskapen som demonstreras av detta DSS är att ett bra användargränssnitt, 
genom vilka användaren lätt kan navigera och interagera är av största vikt. Det finns stora 
mängder rådata i detta system. Att ge access till rådata och summerad information på ett 
meningsfullt sätt är en utmaning. Bra användargränssnitt är viktiga för att användarna skall 
kunna skapa bra mentala modeller av den aktuella processen. 
 
Ett införande av ett DSS liknande det i exemplet ovan skulle innebära strategiska förändringar 
av det nuvarande arbetssättet och vad skulle motivera att man accepterar detta? [Sauter, 1997] 
anför att det finns fyra avgörande faktorer för att man i dagsläget lättare skall kunna motivera 
ett införande: 
 
• Den moderna distribuerade datorkraften i form av bordsdatorer sammankopplade i 

nätverk. 
 
• Moderna användarvänliga grafiska gränssnitt. 
 
• Färre ”datorängsliga” chefer och även andra medarbetare numera. 
 
• Kostnaden för att inte använda DSS är för hög, d v s av konkurrensskäl. 
 
Naturligtvis är det den fjärde och sista faktorn som är motorn i denna utveckling.  
 
 
4.4 DSS och övriga informationssystem 
 
I syfte att precisera DSS-begreppet har man i beslutslitteraturen delat in de aktuella 
informationssystemen ungefär enlig följande: 
 

• TPS, ”Transaction Processing systems“, traditionella ADB-system, ofta inriktade mot 
rutinbearbetningar av olika slag. De kännetecknas av regelbundenhet, standardmässig-
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het, exakthet och effektivitet. Exempel är de vanliga ekonomi- och personaladmini-
strativa systemen. 

 
• MIS, ”Management Information Systems“, Resultatrapporteringssystem ofta byggda 

ovanpå TPS. Står ofta för regelbundna summeringar och sammanställningar av olika 
slag av ledningsinformation.  

 
• DSS, “Decision Support Systems”, datorbaserade system som ger beslutsfattaren stöd 

vid val av lösningsalternativ genom att assistera i organiserandet av informationen och 
i hanterandet av olika slags analysmodeller. 

 
• EIS, “Executive Information Systems”, system speciellt utvecklade för “top 

executives”. Karakteriserade av ”easy access”. De tillhandahåller rätt data och 
information samt verktyg för att på ett enkelt sätt analysera, presentera och 
kommunicera denna information.  

 
• ES, “Expert Systems”, system som löser problem som normalt löses av mänskliga 

”experter”.  
 
Ovan nämnda informationssystemen kan delas in på en skala enligt nedanstående figur. 
Längst till vänster hamnar de enklaste informationssystemen, de som inte är beslutsstödjande 
utan hanterar informationen på ett mer rutinmässigt sätt. Längst till höger hamnar mer 
avancerade system som t ex Expertsystem (ES) som inom något område försöker reproducera 
mänsklig expertkunskap. 
 

• reg elbu ndn a s tanda rdrap porte r  
• rep etit iva, ej bes lutss töd 

• spec iella  rapp orte r/transak tio ner  
• sy stem et bes lutar s jäl v 

M IS  TP S  DS S  EIS  ES   
 
Ett ES består i princip av tre komponenter. Dialogstrukturen, genom vilken användaren kan 
accessa systemet. De flesta har också en förklaringsmekanism inbyggd, med hjälp av denna 
lämnar systemet logiska kedjor som förklarar de beslut som fattats. Inferensmaskinen är det 
delprogram som kan härleda fakta ur den information som finns lagrad i Kunskapsbasen. 
Grovt sett fungerar ES så att de processar en serie heuristiker vilka efterliknar en människas 
logiska resonemang. De fungerar bra som beslutsstöd, men hittilldags oftast bara inom det 
snäva område (domän) för vilka de programmerats. 
 
De mellanliggande systemen DSS och EIS är utformade för att hjälpa beslutsfattare att lösa 
mer vagt formulerade och ostrukturerade problem. De ger beslutsfattaren möjlighet att 
identifiera, hämta och använda den enligt beslutsfattaren själv nödvändiga informationen, för 
att därefter tillhandahålla verktyg och modeller som gör det möjligt att analysera problemet 
och finna lösningar. 
En viktig egenskap hos DSS är att de oftast ger beslutsfattaren möjlighet till såväl ”what-if”-
analyser som rena känslighetsanalyser. 
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4.5 DSS-komponenter 
 
Man är allmänt överens om att när ett DSS delas upp i sina beståndsdelar så urskiljs i första 
hand tre olika komponenter, nämligen: 
 

• DBMS, ”Database Management System”, som ger användaren tillgång till data och till 
de program som hämtar, anpassar och bearbetar data. 

 
• MBMS, ”Model-base Management System”, som hanterar modellerna i systemet, d v 

s kontrollerar att korrekta data finns tillgängliga och övervakar körningarna av de olika 
modellerna. 

 
• UI, ”User Interface”, som för många användare är själva DSS, eftersom det är vad de 

ser och interagerar med. All data från användaren in till systemet och från systemet ut 
till användaren går via detta gränssnitt. 

 
[Sauter, 1997] nämner också en fjärde, ny och nödvändig komponent, nämligen MMS, ”Mail 
Management System”. Denna har E-mailfunktionen som ytterligare en bas för data- och 
modellhanteringen, samt naturligtvis också för en förbättrad kommunikation mellan de 
inblandade människorna.  
 
Att använda ett DSS innebär inte att programmera eller att mata in data. Ett DSS 
tillhandahåller ett ramverk inom vilket en beslutsfattare kan erhålla nödvändig hjälp i 
beslutsfattandet via en användarvänlig meny eller annat kommandosystem. Generellt kan man 
säga att ett DSS i en beslutssituation hjälper till med alternativutformning, hämta och anpassa 
format hos data, utveckla och tillhandahålla modeller, tolka modellresultat, analys av olika 
alternativ och slutligen i val av alternativ. 
 
 
4.6 Varför använda DSS? 
 
Runt om i världen finns det i dag många DSS i drift inom såväl den privata som den offentliga 
sektorn. Applikationsområdena sträcker sig från strategisk planering och företagsstyrning till 
stöd i den operativa driften.  
 
Enligt en studie utförd av Udo och Guimares, [Udo et al, 1994], så är de noterade fördelarna 
med DSS framförallt bättre beslutskvalitet, förbättrad kommunikation, kostnadsreduktioner, 
ökad produktivitet, tidsvinster, nöjdare kunder etc. Som en av grundförutsättningarna för att 
uppnå dessa fördelar anger de vikten av användarvänliga gränssnitt hos DSS.   
 
DSS anses vara som mest användbara när det inte är självklart exakt vilken information som 
behövs, vilka modeller som skall tillämpas, eller t o m vilka kriteria som är de mest lämpliga. 
Med en mindre omtolkning av [LaPlante, 19XX] syn på när DSS är som mest användbara 
skulle man kunna säga att det är när  
 

• beslutsfattaren annars måste ägna mycket tid åt att analysera data. 
 
• de inblandade medarbetarna ofta ifrågasätter tillgängliga datas kvalitet. 
 
• man ofta med facit i hand inser att mer eller mindre felaktiga beslut fattats. 
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• beslut alltför ofta baseras på enkla tumregler av mer eller mindre anekdotisk karaktär 

 
De problem som dessa punkter påvisar överensstämmer till stora delar med de man finner i 
tågstyrningsarbetet, se t ex [AndSand, 1998]  och [Hellström, 1998]. [Hogue et al, 1983] 
anger som huvudorsak till att företag introducerar DSS är att man vill kunna erhålla korrekt 
information vid rätt tidpunkt. Ytterligare en orsak kan vara att ny information behövs.  
 
Däremot införs DSS sällan för att direkt reducera kostnaderna. [Sauter,1997] preciserar 
resonemanget och anger ett antal punkter i beslutsprocessen som kan förbättras inom ramen 
för DSS-tekniken:  
 
- För beslutsfattaren finns möjlighet att   

• kunna att reagera snabbare i vissa situationer. 
• kunna se ett beslut från olika sidor. 
• bättre eliminera tunnelseende. 
• få nya ingångar i lösningen av ett problem. 

 
- Vad avser de aktuella beslutsalternativen kan förbättringar nås genom att  

• bättre beslutsalternativ kan genereras. 
• fler beslutsalternativ kan beaktas. 
• mer komplexa problem kan lösas. 

 
- För modellerna gäller att 

• de kan utnyttjas bättre. 
• möjligheter till multipla analyser kan utnyttjas. 
• ”what-if”-analyser kan göras. 

 
- När det gäller data så kan den 

• hanteras i större mängd. 
• lättare anpassas för olika ändamål. 

 
 
4.7 Datakomponenter 
 
Data och hanteringen av data utgör själva grunden för beslutsfattandet i en organisation. Data 
kommer från olika källor, huvudsakligen de interna, men ibland även från externa. Med data 
menar man allmänt fakta och/eller uppgifter från vilka slutsatser kan dras. En beslutsfattare 
baserar sina beslut på såväl ”hårda objektiva” data, som mer subjektiva som t ex kollegors 
åsikter och bedömningar. Vanligen blandas dessa åsikter med kvantitativa resultat som olika 
modeller ger. Det är ofta så att modellerna ensamma inte ger absolut pålitliga långsiktiga 
prognoser eller svar, helt enkelt därför att de är modeller, d v s de klara inte att avbilda alla 
aspekter av verkligheten. Det är av stor vikt att beslutsfattaren kan representera aspekter som 
inte ryms inom modellerna, eftersom de annars skulle saknas. Eftersom avsikten med ett DSS 
är att ge stöd i urvalsprocessen, är det av godo om det också kan härbärgera subjektiva data 
och åsikter och tillhandahålla effektiva verktyg för att söka och använda dessa. 
 
Data i ett DSS är allt som matas in i modeller och används av beslutsfattaren för att utvärdera 
de olika handlingsalternativen, oberoende av om det är numeriska tal, ord, bilder, videos, eller 
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ljud. Mängden information som en beslutsfattare behöver har ökat allt eftersom tillvaron har 
blivit mer komplex och allt går mycket fortare. Lyckligtvis har dock också datorerna blivit 
snabbare och effektivare. I tidiga DSS var utmaningen att ge beslutsfattaren tillgång till en 
tillräcklig mängd information för att kunna fatta beslut. Numera är utmaningen att ge tillgång 
till användbara data utan att missleda eller dränka beslutsfattaren i information. Till skillnad 
mot tidigare finns idag också betydligt större datamängder tillgängliga i ”datorformat” och 
kan enkelt processas och användas i ett DSS. Faran är dock att även icke användbara data görs 
tillgängliga och därmed påverkar besluten. 
 
När det gäller dataunderstödet så är ”7+-2-regeln” viktig, den omnämns också i såväl 
[Andersson et al, 1998] som i [Hellström et al, 1998]. Den anger att en normal person klarar 
att hantera ca 7 uppgifter samtidigt i närminnet. Det är viktigt att hänsyn tas till detta i 
samband med gränssnittsutformningen. 
 
Alla DSS använder data, information och kunskap. Innebörden i termerna varierar dock i 
olika skrifter. [Sauter,1997] som utvecklat ett sätt att analysera den information som är aktuell 
i DSS, säger att data representerar saker som är kända eller antagna, medan information 
betyder förvärvad kunskap. D v s man kan allmänt säga att rena faktauppgifter representerar 
data och processade faktauppgifter representerar information, där data som inte är eller kan 
omvandlas till information ej skall inkluderas i databasen. Det är 12 olika karakteristika hos 
information som skall användas som bör utvärderas. Denna utvärdering definieras för var och 
en av dessa i termer av beslutssammanhang, beslutsfattande och aktuell beslutsomgivning.  
 
Nedan följer, i tur och ordning, en kort beskrivning av dessa tolv karakteristika. 
 
- Rättidighet (Timeliness) 
Kommer informationen fram i tid till beslutsfattaren? En händelse inträffar och efter en viss 
tid uppdateras data och efter ytterligare en tid (databasen skall uppdateras) är data tillgängliga 
för beslutsfattaren. Den tid det tar från det att en händelse inträffar till dess att beslutsfattaren 
får reda på det är viktig. Det är naturligtvis frestande att försöka förse alla med ögonblicklig 
information, men det är också faror förknippade med det. Eventuellt måste någon snabbt mata 
in data, vilket är resurskrävande. Om data ändras ofta måste modeller ofta köras om vilket i 
sin tur tar tid från beslutsfattandet. DSS-designers måste väga fördelar med snabbhet mot 
kostnader från beslutsfattarens perspektiv. 
 
- Tillräcklighet (Sufficiency) 
Är data aktuella på så sätt att de stödjer det aktuella beslutet? Det kan vara fråga om 
tillräckligt stor sampelstorlek eller tillräckligt lång tidshorisont. Beslutsfattarens möjligheter 
att dra slutsatser utifrån data kan påverkas av ”dataunderlaget”. En designer måste bevaka att 
både uttalade och mer implicita önskemål från beslutsfattaren tillfredsställs. Systemet bör 
larma om otillräckliga data riskerar användas.  
 
- Detaljeringsnivå (Level of detail) 
Aggregationsnivån för data är också en viktig faktor för att bestämma hur användbar 
informationen är i ett DSS. DSS designmål är att tillhandahålla data på rätt aggregationsnivå 
för den aktuella beslutsprocessen. Det innebär normalt att man bäst lagrar data på lägsta 
aggregationsnivå och tillåter beslutsfattaren eller aktuellt delsystem att aggregera efter behov.  
 
- Förståelighet (Understandability)  
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Om beslutsfattarna inte kan förstå vad som finns i databasen, kan de ej använda informationen 
effektivt. Nyckeln är att förenkla representationen i databasen utan att förlora meningen hos 
data. 
 
- Icke-snedvridna data (freedom from bias) 
Kan orsakas av ett flertal olika problem med data. T ex att data inte är representativa med 
hänsyn till tidshorisont, variabler, jämförbarhet eller samplingsprocedurer. Avvikelser i data 
påverkar tre av aspekterna på information: relevans, jämförbarhet och pålitlighet. 
 
- Beslutsrelevans (decision relevance) 
Är informationen i databasen relevant för de aktuella valen. DSS-designers är frestade att 
datorisera allting som är tillgängligt eftersom det någon dag kan bli användbart, vilket kan 
leda till ineffektivitet i lagring och användning av data. Största risken är att användaren 
använder data oberoende av om de är relevanta eller inte.  
 
- Jämförbarhet (comparability) 
När man skall besluta om data är värdefulla, behöver man bedöma om de kan jämföras med 
andra relevanta data. Jämförbarhet betyder att ”mätförhållandena” på viktiga sätt har hållits 
konstanta. T ex skall data ha samma tidshorisont eller representeras av samma måttenhet. 
 
- Pålitlighet (Reliability) 
Beslutsfattarna kommer att anta att data är korrekta om de är inkluderade i databasen. 
Designers behöver därför veta att de kommer att vara korrekta och hur man skall bedöma om 
de inte är det. 
 
- Redundans (redundance) 
I den perfekta världen lagrar vi så lite information som möjligt för att spara in på 
användningen av lagringsutrymme. I många vardagssituationer är det däremot värdefullt med 
redundans. Man vill t ex kunna återuppbygga en förstörd databas vilket är möjligt om samma 
information finns i en annan. Data behöver också lagras på olika ställen för att det skall vara 
möjligt att skapa relationer mellan olika data på olika sätt. Det sker också förändringar över 
tiden för vad man vill ha ut av lagrade data. Om inte dessa förändringar har förutsetts, kan 
existerande normaliserade databas ej klara dessa behov. 
 
- Kostnadseffektivitet (cost-efficiency) 
Intäkterna som ett förbättrat beslutsfattande ger måste överväga de tilläggskostnader som det 
medför. Data är bara kostnadseffektiva i en databas om det finns ett positivt värde i förändrat 
beslutsbeteende associerat med att data ifråga används. Man måste alltid ekonomiskt 
utvärdera de förbättringar av beslutsfattandet som ett tillägg av data ger.  
 
- Kvantifierbarhet (quantifiability) 
Data skall vara kvantifierbara på ”rätt” nivå och bara rätt operationer skall kunna genomföras 
på dem. Kvantifieringsnivån, skalan, bestämmer vilka matematiska operationer som kan 
genomföras på dem. Skalorna är nominal (label), ordinal (ordningsbara), interval (mät-, 
graderbara) respektive ratio (kvot). 
 
- ”Rätt format” (appropriateness of format) 
Data måste kunna visas på rätt sätt, t ex vad gäller: 

• presentationsmedium (skärm, papper). 
• ordningen i vilken data presenteras (bestäms av beslutsfattaren). 



 17

• grafik (för att se trender). 
 
Många företag och organisationer började i slutet av det förra seklet se värdet av att ha data 
som en gemensam resurs i den aktuella verksamheten. De förbättrade därför snabbt 
processerna för insamlande och underhåll av data. Den korporativa databasen (”corporate 
database”) skapades. Dessa databaser utgör samlingar av relaterade data och utgör grunden 
för ett datadrivet beslutsfattande. Målet med databaskonceptet är att lagra data tillsammans på 
ett format oberoende av DSS och övriga administrativa system. Eftersom datalagring och 
dataanvändning är oberoende, kan beslut avseende lagring göras oberoende av beslut 
avseende användning. Också olika DSS kan använda samma databas på olika sätt. Det är 
möjligt att styra så att en användare bara får tillgång till information som är relevant för deras 
beslutsprocess. Databastekniken ger både flexibilitet och konsistens, och använder ett 
minimum av lagringsutrymme. Dessa fördelar underlättar introduktionen och användningen 
av DSS. 
 
Den korporativa databasen utgör grunden för ett DSS. Den tillhandahåller data om stora delar 
av den aktuella verksamheten. Det kan vara allt från försäljning, inköp, personal till 
produktion, scheman, prognoser, kostnader o s v. Beroende på tillämpningsområde kan vissa 
också vara beroende av externa data från olika publikt tillgängliga källor. Många DSS tillåter 
också privata data. Många beslutsfattare använder tumregler som stöd i valet av lösning när 
det inte finns tillräckligt bra algoritmer. De kan också ha data om tidigare beslutsprocesser 
liggande tillgängliga i systemet. 
 
Databashanteringssystemet (”Database Management System”, DBMS) introducerades för att 
underlätta användningen av databaser. DBMS fungerar som en buffert mellan en applikations 
behov och den fysiska lagringen av data. Många anser att denna databasteknologi är 
nödvändig för att få den nödvändiga flexibiliteten i underhållet av ett DSS. 
 
Det finns idag fyra olika grundläggande databasstrukturer, var och en med sina för- och 
nackdelar. Dessa är den hierarkiska strukturen, nätverksstrukturen, relationsstrukturen och 
den objektorienterade strukturen. De två förstnämnda är av mindre betydelse numera och 
lämnas därhän här. Den i praktiken dominerande är relationsstrukturen, som är det ultimata i 
flexibilitet i databasdesign idag, och är den struktur som är idealisk för DSS-system. En 
relationsdatabas konstrueras m h a tabeller för att samla och lagra data. Genom användning av 
index knyts dessa tabeller logiskt samman för att representera vilken relation som helst mellan 
olika data.  
 
Objektorienterade databassystem bygger på principer från OOP (Objektorienterad 
programmering) och kombinerar karakteristika hos objektorienterade språk med mekanismer 
för dataaccess och –lagring. Det paradigmskifte som OOP har inneburit på 
systemutvecklingsområdet gör att intresset är mycket stort för den objektorienterade 
databastekniken och den torde med tiden få allt större utrymme. Det ser dock ut som att de 
stora investeringar som gjorts i relationsdatabaser gör att de åtminstone på kort sikt kan 
behålla sin dominerande ställning. 
 
Två varandra motverkande krafter påverkar, enligt [Turban et al, 1998], för närvarande en 
modern organisation. Dels finns ett behov av lokala, specialiserade hård- och mjukvaru-
lösningar och dels finns ett behov av att centralt samla och enhetliggöra de informations-
tillgångar som är utspridda i en organisation. En rad problem är förknippade med detta. Bl a 
har många organisationer en blandning av system av olika ålder och teknologier, vilket slår 
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igenom när det gäller möjligheterna att utforma ett DSS också. T ex kan transaktionsdata-
baserna i ett företag normalt bara ge information om nuläget i organisationen. Denna 
avsaknad av historiska data gör att de därför inte kan möta informationsbehovet hos ett DSS. 
De har heller inte den flexibla hantering och datastabilitet som troligen är nödvändig för de 
analyser som en beslutsfattare kräver. Dessutom tenderar data att finnas på olika 
databassystem med mycket olika databasorganisationer och -hanteringssystem. Det är de facto 
svårt att kombinera data från DB2 med data i databasen från Informix, vilket försvårar 
dataanalyserna. De generella databassystemen är heller inte direkt anpassade för DSS. Det 
alternativ som börjar bli populärt är därför att låta ett datalager (”Data Warehouse”) stödja 
DSS behov. 
 

intern db 
1 

intern db 
2 

intern db 
3 

Data 
Warehouse 

DAqS 
-överföring 
-skrubbning 
-laddning 
-optimering 
av data 

DSS 

Externa data 
 

 
 
Ett datalager är ett DBMS som existerar separerat från övriga databassystem och som 
kombinerar olika datakällor till en enda, se figur ovan. Data anpassas på olika sätt, med 
skrubbning, filtrering etc., innan de placeras i datalager. För övrigt är ett datalager tidsbero-
ende och integrerat p s s som övriga system. En skillnad är dock att datalager är icke-flyktiga 
och därför på ett konsistent sätt kan skilja olika analyser. 
 
I allmänhet är dessa databasarkiv för aktuella operationella data som har valts ut för att stödja 
beslutsfattandet och är optimerade för att interagera med DSS hos en organisation. 
Normalt inkluderar ett datalager information som är av intresse för beslutsfattare på medel 
eller hög nivå och innehåller stora mängder data. Ett datalager skapas i en process som den i 
figuren! Data tas från olika källor (andra databaser i organisationen, men även externt). 
Därefter skrubbas dessa data, d v s det kontrolleras om data är meningsfulla, konsistenta och 
korrekta, varefter de laddas in i databastabeller och kan stödja många olika slags analyser. De 
optimeras för de som förekommer mest frekvent! 
 
Utvecklingen av datalager är en svår, tidskonsumerande och därmed dyr process. Det är inte 
att flytta och optimera data som är svårt, utan det är processen att identifiera relevanta data, 
blanda dem, och försäkra sig om att de ”skrubbas” på rätt sätt som är det svåra. Man måste t 
ex identifiera nyckelfält på vilka data indexeras och ett format för indexering som gör 
dataanvändningen så effektiv som möjligt. 
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Datalager i all ära. Mindre erfarna beslutsfattare kan behöva ett verktyg som gör det möjligt 
att automatiskt gräva fram kunskap av olika slag ur den information som är tillgänglig i sitt 
datalager. Ett sådant verktyg kan hjälpa användare att finna den sortens data som ser ut att 
bäst diskriminera mellan olika alternativ, identifiera fall som möter något kriterium etc. 
Intelligenta agenter är mjukvarudelar som fullgör specifika, repetitiva uppgifter åt 
användaren. De är ingenting nytt i samband med datorer, det finns sådana som bevakar CPU-
belastningen eller utnyttjandet av kapaciteten hos periferienheter. Andra intelligenta agenter 
är de som finns i  E-mailsystemen, där de hjälper människor att sortera och prioritera e-mail 
via sändare eller ämne. Deras nya användning är att söka igenom relationsdatabas för att hitta 
relevanta data för beslutsfattaren. Användaren kan schemalägga intelligenta agenter att 
exekvera på engångsbasis, periodiskt eller baserat på vissa händelser. 
 
 
4.8 Modellkomponenter 
 
Modellering är förenklingen av något fenomen i syfte att förstå dess beteende. Om modellen 
är tillräcklig eller inte beror på beslutsfattarens behov. Det är alltid syftet med den tänkta 
användningen av en modell som är bestämmande för hur den utformas. Modeller och 
modellering är samtidigt både centrala element i ett DSS och centrala begrepp i 
beslutsstödssammanhang. För olika beslutsproblem använder man förenklade modeller av 
verkligheten som ett stöd för att finna den bästa eller åtminstone en tillräckligt bra lösning. 
Modellerna är ofta förprogrammerade delkomponenter i DSS och ligger där färdiga för 
användning. Men modellerna kan också vara, mer eller mindre, implicita mentala modeller 
hos användaren. Numera börjar det också bli vanligt med standardmodeller av något slag som 
”fysiskt” finns utanför DSS, men som är tillgängliga via DSS. Några exempel på modelltyper 
av det mer konkreta slaget ofta förekommande i DSS är  
 

• statistiska modeller, t ex en regressionsanalysmodell som kan användas för att finna 
relationer mellan olika variabler. 

 
• optimeringsmodeller, t ex en linjärprogrammeringsmodell som kan användas för att 

beräkna vilket alternativ som är det bästa. 
 

• finansiella modeller, som t ex gör prognoser över framtida utfall för någon parameter. 
 
Modellerna är en viktig del av ett DSS. Med hjälp av en modell kan beslutsfattaren förenkla 
och tydliggöra beslutssituationen så att effekter och komplikationer av olika alternativ 
framstår i en tydligare dager. Modellerna gör det helt enkelt lättare för beslutsfattaren att 
filtrera bort irrelevanta faktorer. 
 
Användningen av modeller förbättras och förstärks om den görs inom ramen för DSS p g a 
dess inneboende flexibilitet, användarvänliga gränssnitt och inbyggda databas med ”fråge”-
möjligheter. Tidigare var beslutsfattaren beroende av andra för att utveckla och använda 
modellerna. I och med introduktionen av DSS får beslutsfattaren direktaccess till passande 
modeller och data och därmed också omedelbar access till modellresultaten. Det är denna 
användarvänliga access som gör DSS-baserade modeller så attraktiva. 
 
I samband med att ett DSS utvecklas är det mycket viktigt att ta reda på vilka modeller som 
skall inkluderas och hur de skall utformas för att bli värdefulla för användaren. Det är 
framförallt vissa modelltyper som är aktuella att inkludera i ett DSS. Vi skall kort beskriva 
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dessa nedan. Tyvärr är det även i detta fall en hel del begreppsförvirring och i vissa fall även 
okunskap. Här följs [Turban et al,1998] och den kategorisering av modeller som de gör och 
som verkar vara vederhäftig. Den överensstämmer också i stora drag med den som är 
dominerande inom det operationsanalytiska och systemtekniska området i Sverige. 
  
Turban et al delar in de aktuella DSS-modellerna i sju grupper enligt följande tabell. 
 
Kategori Process och mål Representativ teknik 
Optimering 
 (få alternativ) 

Bästa lösning 
få alternativ 

Beslutstabell, -träd 

Optimering 
 (algoritm) 

Bästa lösning 
(oändligt) många alternativ 

Linjär eller annan matematisk 
programmeringsmodell, 
nätverksmodell 

Optimering 
 (analytisk) 

Bästa lösning 
i ett steg m h a formel 

Vissa lagermodeller 

Simulering Finn en tillräckligt bra lösning 
genom att experimentera 

Olika typer av simulering 

Heuristiker Finn en tillräckligt bra lösning 
genom användning av regler 

Heuristisk programmering, 
Expertsystem 

Andra modeller ”what-if”-analys m h a formel Finansiella modeller 
Prediktiva modeller Förutsäga hur ett visst 

scenario utvecklas 
Prognosmodeller, 
Markovkedjor 

   
 
 
En annan viktig aspekt på modeller är tidsdimensionen. Beroende på hur systemet är 
uppbyggt och på påverkan från omgivningen uppvisar systemet ett visst beteende. Utifrån 
detta klassificeras system och modeller som antingen statiska eller dynamiska. Förenklat kan 
man säga att tidsdimensionen identifierar hur mycket av de dynamiska aktiviteterna i 
beslutsmiljön som beaktas.  
 
Statiska modeller representerar ett ”snapshot” i tiden av alla faktorer som påverkar 
beslutsomgivningen. Man antar att alla faktorer är oföränderliga under detta tidsintervall. 
Sådana modeller antar också att det inte finns något beroende mellan senare beslut och 
händelser och det alternativ som beaktas ”just nu”. 
 
Dynamiska modeller beaktar vad som händer i beslutsomgivningen över någon specifik 
tidsperiod, d v s de är tidsberoende. Att systemet är dynamiskt innebär här att systemets 
beteende inte bara beror av påverkan just nu utan även av hur systemet påverkats tidigare. Hur 
ett tågtrafiksystem utvecklas över den närmsta tiden beror således inte bara på hur man 
bestämmer sig för att påverka systemet just nu, utan även på vilka styråtgärder som satts in 
tidigare, vilka störningar som tidigare inträffat samt vilka störningar som kommer att inträffa. 
 
Ytterligare en aspekt på modeller är vad [Sauter,1997] kallar representation. Denna beskriver 
det slags data som behövs i en modell, och bestämmer därmed sättet att samla in och processa 
data. Man skiljer på modeller som förlitar sig på erfarenhetsmässiga data och de som förlitar 
sig på objektiva data. Skillnaden mellan dem baseras på den process i vilken modellerna 
genereras och inte på de svar som de ger. Erfarenhetsmässiga modeller förlitar sig på att data 
och information prepareras och processas av människor, individuellt eller i grupp. Dessa 
modeller kan inkludera bedömningar, expertåsikter eller andra subjektiva estimat. Objektiva 
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modeller å andra sidan förlitar sig på klart specificerade, utvalda data och en analys med känd 
teknik baserad på dessa. D v s slutresultatet från en modellkörning är oberoende av besluts-
fattarens erfarenheter och påverkan. 
 
Slutligen brukar modeller också klassificeras utifrån hur de hanterar osäker information och 
risker. Ett sätt är att dela in modellerna i stokastiska respektive deterministiska beroende på 
om slumpmässiga faktorer ingår eller ej.  
 
Normalt så tillhandahåller ett DSS mer än bara modellerna själva. Genom sitt MBMS 
(”Model-base Management system”) så ger DSS såväl enkel access till modellerna, som hjälp 
i användningen av dem. En viktig del av denna komponent är modellbiblioteket. Detta bör på 
ett enkelt sätt ge beslutsfattaren tillgång till de olika slags modeller, statistiska, finansiella, 
management science, etc. som är viktiga för det aktuella problemområdet. Att beslutsfattaren 
får enkel access till modellerna betyder att hon inte behöver veta exakt hur modellerna 
exekverar eller specifika formatregler för att styra modellerna. Denna aspekt på DSS-
modellerna är viktig. Den inkluderar en enkel och flexibel inmatning av data och att resultaten 
förmedlas till användaren på ett format som gör dem förståeliga. Resultatet och all övrig 
relevant information skall helst också klart skall visas i ett ”slutsatsformat”. Ett DSS bör 
också påvisa vilka antaganden och förutsättningar som gäller för ett resultat. En av 
uppgifterna för ett MBMS i ett DSS är att hjälpa beslutsfattaren att förstå implikationerna av 
användningen av en modell. Ett bra DSS hjälper användaren att förstå de antaganden som 
ligger till grund och att utreda om de är vettiga eller ej. Sammantaget innebär alla dessa krav 
att man vid en design av ett DSS får kompromissa mellan flexibilitet och kontroll. 
 
Användarens kunskaper i kombination med de i ett DSS ingående data- och modell-
komponenterna räcker ibland (egentligen ofta) inte till för att till fullo klara av den stipulerade 
uppgiften. En lösning kan då vara att tillföra artificiell intelligens i någon form. Vanligast är 
att införa ett expertsystem som ersättning för den saknade mänskliga kompetensen. 
Expertsystem är dock bara en av alla möjliga tekniker baserade på kunskap (”knowledge”) 
som är möjliga att introducera. Det samlande namnet för detta vetenskapsområde är Artificiell 
Intelligens (AI). Definitionerna av detta begrepp är lika många som för DSS, men vi väljer en 
av de ofta publicerade: ”Artificiell intelligens är ett beteende hos en maskin som, om det 
uppvisades av en människa, skulle kallas intelligent”. En i sammanhanget mer fruktbar 
beskrivning är den att AI baseras på två grundläggande idéer, dels studier av människans 
tankeprocesser i syfte att förstå vad intelligens är, och dels hur dessa processer skall 
representeras via maskiner som datorer och robotar [Turban et al, 1998].  
 
Fördelen med AI är att datorer inte är glömska, blir trötta eller kan distraheras som är fallet 
med mänskliga beslutsfattare. Som vetenskap har den dock inte lyckats uppfylla de stora 
förväntningar som skapades under 1960- och 1970-talen. Dock har AI-teknologin i form av 
Expertsystem etablerats något under 1980- och 90-talen. En nuvarande trend är att bädda in 
AI och expertsystem i DSS. I stället för att ersätta beslutsfattaren så byggs AI in i systemet för 
att hjälpa denna använda data och verktyg på ett meningsfullt sätt. Ett exempel är att AI, i 
form av inbäddade neurala nät som är tränade för att upptäcka mönster och förskjutningar, 
och statistisk analys används för s k ”data mining”. 
 
Över tiden kommer troligen de flesta DSS att inkludera något slags AI. För närvarande 
tenderar AI att associeras med vad som behöver expertisomdömen, men där experten inte är 
tillgänglig, där beslut måste fattas snabbt eller där beslutssituationen är alltför komplex och 
det är en hög kostnad för misstag som begås. AI är till hjälp framförallt när konsistens och 
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pålitlighet i bedömningen är viktiga mål. Däremot är de mindre användbara för dåligt 
strukturerade problem vilka kräver viss kreativitet i lösningsprocessen. Enligt [Sauter,1997] 
ligger nu det största löftet i hybridsystem som kombinerar expertsystem (mänsklig kunskap) 
och neurala nät (tränade att lära, kan hitta orsakssamband i stora mängder data). De kan 
tillsammans löpande ge support inom ett DSS. 
 
För att bygga in AI i ett system är det framförallt två primära faktorer som måste beaktas. 
Dels måste den mänskliga tankeprocessen, det logiska resonemanget kunna programmeras 
och dels måste man veta hur osäkerheter av olika slag skall hanteras. 
De resonerande processerna är hos människan implicita och automatiska. Resonemanget hos 
både människor och datorer måste antingen ske framlänges eller baklänges. Antingen börjar 
vi vid målet och försöker bevisa att det är sant utifrån tillgängliga fakta eller också börjar vi 
med tillgängliga fakta och försöker bevisa så mycket vi kan. Detta kallas ”backward 
reasoning” respektive ”foreward reasoning”. Hur ett sådant system klarar av att arbeta på 
något av dessa sätt, d v s i logiska steg eller inte, påverkar beslutsfattarens förtroende för 
systemet. Den term som används i detta sammanhang är ”face validity”. 
 
Existerande s k osäkra faktorer (”Certainty factors”) försvårar beslutsfattandet. Hur kommer t 
ex utomstående, icke kontrollerbara faktorer att ändra förhållandena? En annan viktig aspekt 
är att det ofta också finns osäkerhet i den information beslutsfattaren använder. Därmed finns 
också ofta en osäkerhet i validiteten av relationer de tror styr och reglerar beslutssituationen. 
Ofta måste beslutsfattaren därför interagera med s k ”fuzzy logic”. ”Fuzzy logic” kan 
beskrivas som en metod för att adressera data och relationer som är inexakta. 
 
Så om ett DSS skall omfatta någon form av intelligens som underlättar valprocessen, måste 
det också kunna hantera osäkerhet från flera olika perspektiv. Det finns enligt [Sauter,1997] 
huvudsakligen två vägar att gå för att hantera osäkerhet i intelligenta system. Dels den 
konventionella sannolikhetsteorin med bl a Bayes teorem och dels ”Säkerhetsteorin” 
(”certainty theory”) som baseras på användningen av säkerhetsfaktorer (”certainty factors”). I 
stället för att mäta rimligheten (sannolikheten) som en funktion, estimeras ett mått på ”belief” 
och oberoende av detta också ett mått på ”disbelief”. Nya bevis kan öka/minska 
belief/disbelief eller påverka båda lika mycket. Olika säkerhetsfaktorer kan sedan kombineras 
på olika sätt och användas i form av ett slags beslutsregler. 
 
Som [Sauter,1997] också konstaterar har AI framförallt två roller i ett DSS. För de första kan 
AI fungera som en modelltyp. Speciellt är det en heuristisk modellteknik som manipulerar 
symboler snarare än tal. Denna slags modellering härmar den mänskliga tanke- och 
resonerandeprocessen varför den är speciellt användbar i hanteringen av dåligt strukturerade 
problem eller problem för vilka data inte är fullständiga.  
 
Det andra användningsområdet för AI i ett DSS är att ge intelligent hjälp till användaren. 
Genom att använda AI kan designers bygga in modelleringsexpertis, möjligheter till 
alternativa utvärderingar eller efterbearbet-ningsanalyser i ett DSS och på så sätt öka 
kvaliteten på besluten för alla användare av systemet.  
 
 
4.9  Användargränssnittskomponenter 
 
Användargränssnittet är den mjuk- och hårdvara i ett datorsystem som finns för att underlätta 
kommunikation och interaktion mellan användaren och datorn. Som forskningsområde 
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betraktat är användargränssnitt ett delområde till området Människa-datorinteraktion, vilket 
ungefär är ”läran om” människor, datorer och hur dessa interagerar. En beslutsfattare sätter 
oftast likhetstecken mellan användargränssnittet och det aktuella DSS. Användargränssnittet 
inkluderar alla mekanismer genom vilka kommandon, förfrågningar och data ges till DSS, 
liksom alla de metoder genom vilka resultat och information ”sänds ut” från systemet. Det 
spelar ingen roll hur bra ett system fungerar. Om gränssnittet inte möter användarnas behov 
och förväntningar, så kommer det inte att användas. Om inte beslutsfattaren kan använda 
modeller och data och granska resultatet på ett enkelt sätt, så kan man inte säga att systemet 
ger beslutsstöd. 
 
Nyckeln till en bra gränssnittsdesign är att presentera information på så sätt att användaren 
kan begagna sig av systemets fulla potential. Det har under de senaste åren producerats en hel 
del litteratur om hur användargränssnitt skall utformas, se t ex [AndSand, 1998] . Framväxten 
av grafiska användargränssnitt, avancemang på databasområdet och client/server-tekniken har 
öppnat upp en stor mängd möjligheter att skapa mer användbara, användarvänliga och  
estetiskt tilltalande representationer av data, information och modeller.  
Man får dock inte glömma att det fortfarande existerar många system av äldre typ, med vilka 
DSS måste kunna integreras. Detta faktum kan inverka begränsande på utvecklingen av 
användargränssnitt. 
 
Användargränssnittet kan ses som en yta genom vilket data passerar fram och tillbaka. Se 
figur nedan. Viktiga element eller komponenter i denna kommunikation är interaktionsspråket 
(”action language”) ,  presentationsspråket (”presentation language”) och kunskapsbasen 
(”knowledge base”). 
 
Interaktionsspråket identifierar den form av input som beslutsfattaren använder sig av. T ex 
för att fråga efter information, ge nya data, köra modeller eller utföra känslighetsanalyser. 
 
Presentationsspråket är den information som visas för användaren via t ex bildskärm, skrivare 
eller högtalare.  
 
Kunskapsbasen är den information som en användare måste ha för att kommunicera med 
datorn. 
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Historiskt sett har fem typer av interaktionsspråk använts: 
 
Menyer, fråge/svar-format, kommandospråk, formulär-strukturerade format respektive  
naturligt språk. 
 
Menyer, vilka är den vanligaste formen, är användarvänliga, bra för oerfarna användare. De 
tenderar dock att inte vara optimala för erfarna användare. Den hierarkiska strukturen, med 
menyer och undermenyer, som normalt används upplevs som tidsödande och inverkar därför 
hämmande på den erfarne användaren. Faktorer som är viktiga när menyerna konstrueras är 
att menyalternativen namnges konsekvent och tydligt, och att alternativen listas i logisk 
sekvens. 
 
Kommandospråksformat tillåter användarkonstruerade satser valda från en fördefinierad 
mängd av kommandon. Kommandospråksformatet tillåter användaren att kontrollera 
systemets operationer direkt, och ger därmed större möjlighet att styra ordningen på det som 
skall utföras. Kommandospråksformatet ger användaren fullständig access till alla delar av 
systemet och är det format som ger användaren mest ”makt”. Kommandospråksformatet 
uppskattas av framförallt aktiva eller erfarna användare som vill utnyttja systemets fulla 
potential. Det är en mardröm för oerfarna användare. Normalt brukar DSS därför inte stödja 
enbart kommandospråksformatet.  
 
Det format som kallas naturligt språk finns idag endast i mindre utsträckning och då 
huvudsakligen via tangentbordet. Det är framförallt svårigheterna med att få datorn att förstå 
naturligt språk som är den avgörande begränsningen för detta format. 
 
Formulär-strukturerat format presenterar för användaren bilder som liknar en serie formulär,  
där vissa delar redan är ifyllda . Användaren kan flytta omkring i formuläret och lägga till, 
ändra och ta bort information i formuläret. Associeras främst med tidigare typer av system. Är 
numera ej det primära språket i ett DSS, utan används främst som ett komplement till andra 
format. Fråge/svar-format används endast i äldre system. 

 
 
Applikation 

Generera 
bild 

Tolka  
input 

Presentation 
language 

Action 
language 

Tolka bild 
 

Processa 
innehållet 

  
Planera 

och 
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Interaktionsspråk beskriver som sagt hur användaren kommunicerar till datorn och 
presentationsspråket beskriver hur datorn förmedlar information till användaren. 
Presentationsspråket måste förmedla information till användaren på ett för användaren 
meningsfullt sätt. Det gäller inte bara slutresultatet av en körning, utan också alla de 
mellanliggande faserna i beslutsfattandet. Presentationsspråket bör också förmedla en känsla 
av mänsklig kontroll av processen och resultatet. I moderna system sker detta oftast i någon 
form av Windows-miljö, med hjälp av s k grafiska användargränssnitt (GUI). De grafiska 
skärmbilder eller fönster som visas bör vara rena och lättlästa. Om det t ex i ett fönster visas 
resultatet av någon analys, så bör det vara enkelt att ändra indata och göra om analysen. 
Skärmbilder måste konstrueras så att de hjälper beslutsfattaren genom alla faserna i 
beslutsfattandet. Enligt Simons modell betyder detta att det måste finnas skärmbilder som 
hjälper användaren med  

• ”Intelligence phase”, d v s den fas i vilken beslutsfattaren söker problem och 
möjligheter. Systemet bör indikera om viktiga förhållanden har ändrats och därmed 
göra beslutsfattaren uppmärksam på detta. 

 
• ”Design phase”,  d v s den fas i vilken beslutsfattaren försöker utvärdera och analysera 

möjliga lösningsalternativ,  t ex genom att skapa och köra modeller, göra 
känslighetsanalyser etc. I detta fall måste skärmbilder skapas som hjälper användaren 
att generera olika alternativ. 

 
• ”Choice phase”,  d v s den fas i vilken beslutsfattaren måste välja hur han skall agera 

utifrån möjliga alternativ. Skärmbilderna måste vara vägledande. 
 
I alla dessa fall skall skärmbilderna ge information  till användaren på det mest naturliga och 
lättförståeliga sättet. 
 
I samband med användargränssnitt så inkluderar begreppet kunskapsbas all den information 
som en användare måste känna till om systemet för att kunna använda det effektivt. Speciellt 
viktigt är att systemet understödjer och kan förmedla hjälp vid modellanvändningen, då de 
flesta användarna inte är experter på detta område. Sammantaget kan användaren få denna 
kunskap på olika sätt, som t ex via utbildning på det aktuella systemet, via hjälpfunktioner av 
olika slag eller, vilket är populärt i DSS-sammanhang, via ”training by example”. Målet är att 
systemet i slutänden skall fungera för både erfarna och icke-erfarna användare. 
 
Historiskt har användare använt DSS i tre moder: 

 
• ”Subscription mode”, vilket innebär att beslutsfattaren erhåller rapporter och analyser 

på reguljär basis, utan specifikt efterfråga dem. 
 
• ”Chauffered (teknisk expert) mode”, där beslutsfattaren gör förfrågningar vi en 

assistent eller annan mellanhand. 
 

• ”Terminal mode”, där beslutsfattaren sitter vid datorn, efterfrågar data och analyser, 
samt tolkar resultat. 

 
Allteftersom tekniken utvecklas och användargränssnitten blir mer alltmer sofistikerade, så 
blir tydlighet och korrekthet i kommunikationen allt viktigare. [Sauter et al, 1997] 
uppmärksammar fyra basala kommunikationselement som används för att stödja detta: 
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• Mentala modeller, vilket refererar till organisationen och representation av data och 

funktioner. 
 
• Metaforer, vilka används dagligen för att representera grundläggande bilder och 

begrepp som är enkla att upptäcka, förstå och komma ihåg. Ett exempel är 
skrivbordsmetaforen. Det förenklar kommunikationen om alla är överens om 
betydelsen. 

 
• Navigation av en modell, vilket refererar till förflyttningen mellan de data och 

modeller som ingår och hur designen kan göras för att ge snabb access och underlätta 
förståelsen. 

 
• ”Look”. Refererar till hur systemet ”ser ut”, vilket intryck det ger. T ex hur gruppera 

modeller på olika sätt. 
 
 
4.10 E-Mail, internet, intranet och ”Group decision support systems” 
 
E-mail har snabbt blivit ett viktigt medium för kommunikation. Tidigare har DSS och 
mailsystemet byggts som oberoende applikationer, vilket fick till följd att beslutsfattaren inte 
på ett enkelt sätt kunde skicka dokument, bilder eller text från DSS eller enkelt mottaga 
liknande inom DSS. Att inte låta E-mailsystemet interagerar med DSS i dagens elektroniska 
miljö vore att införa en allvarlig begränsning. [Sauter,1997] ser t o m att E-mailsystemet skall 
ses som en delkomponent i ett DSS.  
 
E-mail hjälper beslutsfattaren framför allt med att kommunicera med kollegor för att klargöra 
information och analyser eller få ett gemensamt perspektiv på lösningarna. Ett gränssnitt mot 
E-mail-systemet ger beslutsfattaren access till diskussionsgrupper, internetdatabaser, eller 
andra elektroniska data och verktyg. Dessa resurser kan utvidga mängden av tillgänglig 
information och kan i vissa fall ge mer rättidiga data (”timely data”). Man skall heller inte 
glömma att E-mail ger en länk mellan inblandande personer som inte finns representerad i den 
typiska interaktionen. 
 
Framväxten av internet och intranet och en ökad fokusering på grupper och ”teamwork” har 
inneburit ett ökat intresse för beslutsstöd för grupper vars medlemmar befinner sig på olika 
platser. Andra faktorer som också bidragit är ökade rese- och transportkostnader och krav på 
snabbare beslut. Detta område går ofta under benämningen ”Group decision support systems” 
(GDSS). Ett GDSS kan definieras som ett interaktivt databassystem som underlättar för en 
grupp beslutsfattare att lösa ett ostrukturerat problem. Området är under utveckling vad avser 
metoder och tekniker och är av intresse för tågstyrningsområdet, speciellt om detta utvecklas i 
riktning mot mer kooperativ styrning i någon form.   
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5. Beslutsprocesser i tågtrafikstyrningen 
 
Enligt [Simon, 1972] så kan beslutsfattandeprocesserna beskrivas på en fallande skala från 
högt strukturerade (”programmed”) ner till mycket ostrukturerade beslut. 
Strukturerade processer omfattar rutinmässiga och ofta repetitiva problem för vilket 
standardlösningar existerar. Ostrukturerade processer kännetecknas av komplexa (”fuzzy”) 
problem för vilka inga färdiga lösningar finns. Simon beskrev också beslutsfattandeprocessen 
som indelad i de tre på varandra följande faserna ”intelligence”, ”design” och ”choice”. Se 
också avsnitt 4.9. 
Ostrukturerade problem karakteriseras av att ingen av dessa faser är strukturerad. Om någon 
av faserna är strukturerad anses problemet vara semi-strukturerat.  
 
För strukturerade problem är målen tydliga och den väg som man skall gå för att hitta en 
tillräckligt bra eller den bästa lösningen är känd. Ofta handlar det om att minimera kostnader 
och maximera vinster. 
 
Tågtrafikstyrningsarbetet kan kortfattat beskrivas som att tågledarna utifrån gällande 
planering, d v s aktuell tidtabell, omloppsplaner för lok, vagnar och personal etc., styr trafiken 
i real-tid. De erhåller nödvändig information via ett flertal olika ”informationssystem” och 
utför sina styrkommandon via det s k manöversystemet. Fylligare beskrivningar finns i 
framförallt [AndSand, 1998], men även i [Hellström, 1998].  
En i detta sammanhang intressant aspekt är hur ”strukturerat” problemlösandet i detta arbete 
är. Det är bestämmande för vilken typ av beslutsstöd som i första hand är aktuella. 
 
Det arbete som utförs av tågledarna i tågstyrningsprocessen kan nog beskrivas som semi-
strukturerat på gränsen till strukturerat. De givna målen för arbetet är (eller borde vara) 
relativt klara och entydiga. Tågledarna kan också i princip (och i mån av tid) använda sig av 
förhållandevis standardmässiga lösningsprocedurer, som t ex minimera förseningarna eller 
förseningskostnaderna. Mänskligt gjorda bedömningar måste dock till för att arbetet skall 
fungera. Det orsakas framförallt av de osäkerheter och t o m luckor som finns i existerande 
information samt av att de modeller, såväl mentala som andra, som tågledarna använder sig av 
inte fullt ut beskriver de situationer som uppkommer. Detta sammantaget gör att arbetet kan 
karakteriseras som semi-strukturerat.  
 
Tidsaspekten, d v s att arbetet är tidskritiskt och att tågtrafiksystemet är dynamiskt till sin 
natur är också mycket viktiga och centrala egenskaper hos tågstyrningsprocessen. De skrifter 
som behandlar DSS, av vilka några här har refererats, innehåller nästan ingenting om dessa 
faktorer, vilket får anses som en brist. Kompletterande kunskap måste sökas inom området 
”dynamiskt beslutsfattande”, men det ryms tyvärr inte inom ramen för detta arbete.  
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6. Tidigare forskning och utveckling – ett urval 
 
I Sverige har på senare tid tågtrafikstyrning studerats framförallt på institutionen för 
datateknik och informatik vid Högskolan Dalarna (HD) och på avdelningen för Människa-
datorinteraktion vid Uppsala universitet (UU). Vid HD har fokus legat på algoritmer för att i 
real-tid omplanera gällande tidtabell, medan forskningen vid UU främst har gällt 
utformningen av olika människa-maskingränssnitt för tågtrafikstyrning. Som ett resultat av 
dessa arbeten har ett intresse för mer generella och praktiskt användbara beslutsstöd vuxit 
fram. Det pågår därför arbete med att försöka öka kunskaperna på detta område. Denna skrift 
är ett led i detta arbete. 
 
DSS i samband med tågtrafikstyrning har tidigare studerats vetenskapligt endast i mindre 
utsträckning. I detta avsnitt redovisas några intressanta exempel på tidigare forskning inom 
DSS-området med tillämpning på tågtrafikstyrning. Därvid utelämnas den forskning som 
huvudsakligen är koncentrerad på algoritmer och system för att i real-tid omplanera gällande 
tidtabell, eftersom den redan givits en relativt heltäckande beskrivning i [Hellström, 1998].  
 
 
6.1 TRACE och CD/DS i Holland 
 
Vid den Holländska järnvägen ökar trafikmängderna och för närvarande hanteras ca 6000 tåg 
per dygn. Denna trafik styrs från 17 trafikledningscentraler, vilka var och en har mellan  
mellan 5 och 20 arbetsplatser för tågledning. Varje sådan arbetsplats är utrustad med 
tangentbord, mus och upp till 5 st 21”-bildskärmar. Detta är det mer ”fysiska” resultatet av att 
man vid den Holländska järnvägen under 1990-talet har utvecklat ett avancerat informations-
system för produktion av järnvägstransporter, TRACE (Traffic Control and Execution). Det är 
ett integrerat system bestående av tre subsystem. Ett för långsiktig planering, ett för löpande 
kortsiktig planering och ett för processtyrning och –övervakning. Detta arbete har beskrivits 
och presenterats vid flera olika konferenser under 1990- och 2000-talet. Se [Deerenberg, 
1996], [Renkema et al, 1996], [Stolk, 1998], [Makkinga et al, 1998], [Oppenhuis et al, 2000] 
och [Makkinga et al, 2000]. 
 
Syftet med detta system är att möjliggöra en snabb, flexibel och effektiv hantering av den 
ökande trafikeringen och den samtidiga tillväxten av infrastruktur. 
Man började med att beskriva processtyrningssystemet TRACE PSS vilket innefattar även 
beslutsstödsfunktioner. Detta skall möjliggöra en mer precis styrning och därmed reducera 
förseningarna, ge bättre kommunikationsmöjligheter, bättre passagerarinformation och färre 
missade anslutningar. TRACE PSS omfattar framförallt övervakning och styrning av 
tågtrafiken samt passagerarinformation. En elektronisk processplan är den viktigaste modulen 
i systemet. Den är ansluten till en automatisk ”rutt-läggare” (route setting function) och ett 
system för passagerarinformation. För att hela tiden hålla processplanen aktuell genom 
löpande uppdateringar finns mjukvara för att upptäcka inkonsistenser. De viktigaste delarna 
av systemet är: 
 

• RPP, ”Route Process Plan”, vilket används för att planera rutterna. En rutt består av 
avgångs- och ankomstspår inklusive aktuella tidpunkter. I RPP finns en databas 
innehållande alla aktuella rutter. 
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• TOG, ”Track Occupancy Graph”, är en del av RPP som grafiskt visar den aktuella 
ruttplaneringen och där ändringar kan göras. 

 
• ARS, ”Automatic Route Setting”, sätter automatiskt alla rutter som specificerats i 

RPP. Rutterna sätts automatiskt precis vid de specificerade tidpunkter om alla villkor 
är uppfyllda. 

 
Vad gäller den kortsiktiga operativa planeringen och styrningen har man funnit att det behövs 
både en tidig konfliktdetektering och ett avancerat beslutsstöd som stöd för tågledaren. Dessa 
ingår i form av två olika moduler i systemet. 
 
I systemet ingår en modul ”conflict detection” (CD) vars syfte är att ge stöd i arbetet med 
ruttplaneringen. CD påvisar konflikter och andra inkonsistenser i RPP, men överlåter till 
tågledaren att lösa dem. Exempel på konflikter är brutna förbindelser, korsande rutter, 
ockuperade plattformsspår och avstängda spår.  
 
Syftet med modulen ”decision support” (DS) är att hjälpa tågledaren att lösa de konflikter 
som upptäckts i CD. I DS används operationsanalytiska metoder, beslutsträd och en 
kostnadsfunktion baserad på förseningar, spårbyten, ändrad tågföljd och brutna passagerar- 
eller godsförbindelser, för att producera en ”optimal” plan. DS-modulen kan användas i två 
olika moder. I enkel mod är det tågledaren som i interaktion med DS själv löser konflikterna, 
medan det i avancerad mod är DS som på ”egen hand” försöker hitta lösningar, vilka graderas 
och presenteras för tågledaren som har det slutliga avgörandet. Exakt hur DS-algoritmerna 
fungerar framgår dock ej i det skrivna. Men dessa båda moduler CD/DS anses tillsammans 
nödvändiga för att snabbt upptäcka konflikter och därefter också kunna lösa dem. 
 
I kombination med ovanstående har också själva arbetet moderniserats. Den avgörande 
förändringen är att tågledaren med hjälp av CD/DS-systemet huvudsakligen planerar rutterna, 
medan ARS ser till att de exekveras vid de rätta tidpunkterna. För spårplansvisningen övergår 
man också från paneler till datorskärmar. Nedanstående figur beskriver CD/DS-arkitekturen. 
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RTC är en modul för prediktion av tågrörelser. Målsättningen är att prediktera tågrörelser upp 
till 10 minuter i förväg. Detta anses som en hög ambitionsnivå och mycket arbete har lagts 
ned på att kunna utföra dessa beräkningar på ett korrekt sätt i real-tid. 
Atm-modulen ger information om aktuella tågrörelser. RSS står för ”route setting scheme”. 
 
I och med introduktionen av TRACE har man också utvecklat ett nytt professionellt system, 
TRACE PROcess Supervisor Training System (PROSY), för träning och utbildning av 
tågledare. PROSY består av fyra oberoende subsystem, varav tre är identiska med de som 
finns i det operativa systemet. Det nya är den s k Träningssimulatorn. Den kan styras av en 
instruktör och har som huvuduppgift att imitera (simulera) uppträdandet hos signaler, växlar, 
ställverk, tåg etc., så att det är möjligt att träna tågstyrning på en simulerad trafik. Detta 
system kommer senare också att användas för att testa nya versioner av olika delsystem eller 
utarbetandet av nya arbetssätt. 
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7. Diskussion 
 
DSS-området är av en tvärvetenskaplig karaktär, det inbegriper i större eller mindre 
utsträckning en räcka av olika vetenskaper, från psykologi och företagsekonomi via 
systemanalys och MMI till datalogi, AI och Informatik. Syftet med denna rapport är 
framförallt att ge en översikt av DSS-området och mot bakgrund av denna diskutera 
beslutsstödstillämpningar för tågtrafikstyrningen vid våra tlc. Ett ökat intresse för enkla, 
generella och praktiskt användbara beslutsstöd är ett resultat av tidigare forskning inom 
tågtrafikstyrningsområdet, vilket också redovisats ovan. Den centrala frågeställningen är då i 
vilken utsträckning som vetenskapsområdet Beslutsstödssystem  (DSS) kan bidra till 
utvecklingen av bra beslutsstöd för tågtrafikstyrningen. Svaret blir här att vad 
vetenskapsområdet bidrar med är framförallt att ge en grundstruktur för hur ett DSS bör 
utformas och vilka delar som bör ingå. Det bidrar även med insikter i val av metoder och 
modeller. Slutligen ger det också en naturlig och nödvändig koppling till Informatikområdet 
och de kunskaper vad gäller verksamhets- och systemutveckling, informationssystem-
användning och –arkitektur som finns där och som saknas i tidigare forskning på 
tågtrafikstyrningsområdet.  
 
Det finns framförallt tre tydliga svagheter med DSS-området. Det är först och främst dess 
slagsida mot att se beslutsfattare som chefer, vilket skapar skevheter i begreppsapparaten och 
förmodligen också i prioriteringarna, men som kanske ger större forskningsbidrag.  
En andra är områdets bredd, att försöka täcka in alla typer av beslutsstöd och alla metoder och 
tekniker för detta inom alla möjliga områden. Det gör det hela oöverskådligt och det blir 
tungrott att försöka sätta sig in i. Det leder också till att hela kunskaps- och begreppsapparaten 
blir något urvattnad och därmed svårare att använda sig av. Sist och kanske viktigast i detta 
sammanhang är att DSS-området i så liten utsträckning täcker in beslutsstöd för styrning av 
tidskritiska, dynamiska system, vilket tågtrafikstyrningen är ett exempel på. För att täcka detta 
måste kunskap hämtas på annat håll. 
En viktig del av ett DSS är också användargränssnittet. Så en väl genomförd informations-
analys i kombination med rätt ”fysisk” utformning av detta är viktiga delar i det framtida 
arbetet med att ta fram beslutsstöd.   
 
Slutligen är det också viktigt att nämna den avsaknad av enhetlig struktur som gäller för 
tågledarnas informationssystemarkitektur vid trafikledningscentralerna. Den är också viktig 
för kvaliteten i arbetet och i slutänden för punktligheten. Om man tittar på de förhållanden 
som gäller för informationsanvändningen vid tlc i dagsläget så inser man också att det är en 
bit kvar till ett eventuellt införande av beslutsstöd i någon större omfattning. Kortsiktigt skulle 
man kanske kunna sammanfatta det hela med följande travestering: 
 ”Gärna ett DSS för tågtrafikstyrning i tlc, men först ett rejält informationssystem!” 
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