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Abstrakt
Syftet med denna uppsats är att utvärdera onlineversionen av programvaran
MakeItRational med avseende på metoden som används för att beräkna så kallade
vikter (weights) på basis av parvisa jämförelser. Studiens teoretiska del bygger på
T.L. Saatys analytic hierarchy process (AHP). Större vikt läggs på tillämpningen av
AHP-metoden med tonvikt på beräkning av vikter och hantering av parvisa
jämförelsematriser. Uppsatsen empiriska del bygger på två beslutsanalyser utförda
med hjälp av onlineversionen av MakeItRational och motsvarande egna beräkningar.
Studiens resultat indikerar att onlineversionen av MakeItRational använder
högeregenvektorsmetoden för att beräkna vikter.
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1 Inledning

Detta inledande kapitel börjar med en beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet
samt en problemdiskussion som utgör grunden för problemformuleringen. Därefter
följer en beskrivning av olika avgränsningar gällande uppsatsens omfattning och dess
innehåll. Slutligen presenteras en kortfattad disposition av uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Under de senaste tre årtiondena har området beslutsanalys haft ett allt större
genomslag på sättet hur beslutsfattare i privata och offentliga organisationer fattar
strategiska och taktiska beslut. Stora framsteg i teori, modelleringsverktyg och
beräkningstekniker har gjort beslutsanalys viktigare i både affärsmässiga och
offentliga beslut. Dessa tekniker används rutinmässigt av några av de största företagen
och bolagen och det finns en mängd olika tillämpningar från management till
produktutveckling, medicin och investeringar, för att nämna bara några.

Beslutsproblem är komplicerade när man måste ta hänsyn till flera kriterier.
Multikriteriebeslutsanalys kan användas för att välja ett alternativ, för att rangordna
alternativ eller för att klassificera alternativ i olika kategorier (Lootsma 1999 s.3).

Multikriteriebeslutsproblem klassificeras enligt Hwang och Yoon i två stora
kategorier, multiattribut- och multimålbeslutsproblem (1995 s.2).
Multimålbeslutsproblem handlar enligt författarna om planering och design medan
multiattributbeslutsproblem handlar om utvärdering och val.

Analytic hierarchy process (AHP) utvecklades av Thomas L. Saaty på 70-talet
och metoden bygger på parvisa jämförelser av alternativ och kriterier med avseende på
ett övergripande mål. AHP-metoden har även fuzzy varianter och en vidareutveckling
som kallas för analytic network process (ANP).

Användningen av olika multikriteriebeslutsmetoder i praktiska fall kräver oftast
specialiserade programvaror och genererar en avsevärd mängd beräkningar. Det gäller
inte minst tillämpningen av den analytiska hierarkiska processen (AHP) som använder
bl.a. egenvärden och egenvektorer för att beräkna vikter. Analytiska
beräkningsmetoder är svåra att använda i praktiska fall som innefattar mer än tre
kriterier på grund av stora mängder beräkningar och därför är det nästan utslutande
numeriska metoder som används för att lösa mer komplicerade
multikriteriebeslutsproblem med hjälp av AHP-metoden. Expert Choice är en av de
mest kända programvarorna som används för att lösa multikriteriebeslutsproblem med
hjälp av AHP-metoden. Expert Choice utvecklades av T. L. Saaty och E. Forman i
början av 80-talet. Det finns även andra liknande programvaror som hanterar
multikriteriebeslutsproblem med användning av AHP-metoden som till exempel
Decision Lens, AHP Decision eller MakeItRational.

1.2 Problemdiskussion

MakeItRational är en ganska ny aktör i området för kommersiell mjukvara som
hanterar multikriteriebeslutsproblem med användning av AHP-metoden och finns i två
versioner, nämligen en klassisk version som behöver installeras på egen dator och en
onlineversion. Programvaran kan användas antingen av en beslutsfattare eller en grupp
av beslutsfattare men det finns väldigt lite tekniska förklaringar på programvarans
hemsida och i medföljande teknisk dokumentation gällande viktiga teoretiska
aspekter, till exempel vilken metod som används för att beräkna vikter. Jag har inte
lyckats hitta några utvärderingar av onlineversionen av MakeItRational varken i
vetenskapligt litteratur eller tillgängliga på internet.
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Metoden som används för att beräkna vikter är avgörande eftersom olika metoder
kan leda till olika resultat (Saaty 2003). I vetenskaplig litteratur nämns flera
beräkningsmetoder som till exempel högeregenvektorsmetoden (Saaty 1990 och
2013), vänsteregenvektorsmetoden (Johnson et al. 1979), modifierad
egenvektorsmetoden (Cogger och Yu 1985), logaritmiska minstkvadratsmetoden
(Crawford och Williams 1985), minstkvadratsmetoden (Jensen 1984) och viktad
minstkvadratsmetoden (Chu et al. 1979 och Blankmeyer 1987).

AHP-metoden bygger på parvisa jämförelser av alternativ och kriterier som
används sedan för att sammanställa så kallade jämförelsematriser. Konsistensindex
(CI), slumpmässigt konsistensindex (RI) och konsistenskvot (CR) är viktiga begrepp i
detta sammanhang och infördes av Saaty för att avgöra om en jämförelsematris är
konsistent. En konsistent jämförelsematris i Saatys mening innebär att beslutsfattaren
är konsekvent i sina bedömningar av parvisa jämförelser (Saaty 2013).
Konsistenskvoten (CR) beräknas som en kvot mellan matrisens konsistensindex (CI)
och ett slumpmässigt konsistensindex (RI): CR = CI/RI. En jämförelsematris sägs vara
konsistent om konsistenskvoten (CR) är mindre än 0,1 (Saaty 2013 s.90). Endast
konsistenta jämförelsematriser i Saatys mening bör användas senare i beräkningen
eftersom inkonsistenta jämförelsematriser kan leda till felaktiga resultat (Saaty 1990
s.13 och 2013 s.90). Konsistenskravet och dess relaterade aspekter behandlas varken
på programvarans hemsida, i beräkningsprogrammets hjälpfiler eller medföljande
dokumentation.

1.3 Problemformulering

Med hänsyn till ovan diskuterade bakgrund och problemdiskussion konkretiseras
problemformuleringen:

Utvärdera onlineversionen av MakeItRational med avseende på metoden som
används för att beräkna vikter på basis av parvisa jämförelser.
Problemformuleringen kan brytas ned i följande delfrågeställningar:
1. Vilka metoder finns och vilken metod använder onlineversionen av MakeItRational
för att beräkna vikter på basis av parvisa jämförelser mellan objekten?
2. Vilket stöd får användaren när det gäller inkonsistenta jämförelsematriser?

1.4 Avgränsning

Ett antal avgränsningar görs i arbetet med denna uppsats. Syftet med dessa
avgränsningar är att begränsa såväl uppsatsens omfattning som dess innehåll. AHP är
en kontroversiell metod men i denna uppsats kommer kritiken mot AHP inte
diskuteras utan uppsatsen handlar om specifika metodiska frågor inom ramen för
AHP.

Inom det teoretiska fältet avgränsas området till multikriteriebeslutsanalys och
analytic hierarchy process (AHP). Stor vikt läggs på AHPs principer och axiomatiska
grunder, mätskala, beräkning av vikter och hantering av parvisa jämförelsematriser.
Den teoretiska referensramen avgränsas till Saatys böcker och artiklar om AHP-metod
samt vetenskapliga artiklar som behandlar samma ämne som till exempel artiklar
skrivna av Crawford, Jensen, Chu, Bhushan, Golany, Forman och Gass, Figueira,
Greco och Ehrgott. Den teoretiska referensramen avgränsas också av användningen av
endast ”crisp” tal d.v.s. av reella tal i detta sammanhang. Detta innebär att AHP-
versioner som använder fuzzy tal kommer inte att behandlas i denna uppsats. Den
teoretiska referensramen avgränsas ytterligare till beslutanalys som utförs av en
beslutsfattare. Teoretiska begrepp som rör beslutsfattandet i grupp kommer inte att
behandlas i denna uppsats. Teoribildningen för AHP är inte okontroversiell, till
exempel när det gäller mätningsteoretiska aspekter om användningen av kvotskala för
mätning av preferenser, men dessa frågeställningar kommer inte att behandlas i
uppsatsen.
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När det gäller den empiriska delen avgränsas undersökningen till en utvärdering
av onlineversionen av MakeItRational.

1.5 Disposition

Uppsatsen har delats in i fem kapitel:

Kapitel 1 – Inledning
Detta inledande kapitel börjar med en beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet
samt en problemdiskussion som utgör grunden för problemformuleringen. Därefter
följer en beskrivning av olika avgränsningar gällande uppsatsens omfattning och dess
innehåll. Slutligen presenteras en kortfattad disposition av uppsatsen.

Kapitel 2 – Metod
I metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet som används för att besvara uppsatsens
frågeställning.

Kapitel 3 – Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden. Kapitlet inleds med ett avsnitt
om beslutsanalys för att sedan fortsätta med en presentation av multikriterie- och
multimålbeslutsanalys. De fundamentala teoretiska begreppen inom AHP såsom
primära funktioner, axiomatiska grunder, mätskala, parvisa jämförelsematriser,
egenvektorer och egenvärde samt konsistenta jämförelsematriser behandlas i separata
underavsnitt. Den avslutande delen består av en sammanfattning av centrala teoretiska
begreppen.

Kapitel 4 – Empiri
I detta kapitel presenteras empiriska delen av uppsatsen. Kapitlet inleds med en
kortfattad presentation av onlineversionen av MakeItRational. Det empiriska
materialet bygger på två beslutsanalyser utförda med hjälp av onlineversionen av
MakeItRational och motsvarade egna beräkningar.

Kapitel 5 – Avslutande diskussion
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som arbetats fram med hjälp av den
teoretiska referensramen, beräkningar utförda med onlineversionen av MakeItRational
samt egna beräkningar. Slutsatserna är framställda för att ge svar på uppsatsens
problemformulering.

2 Metod

I metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet som användes för att besvara uppsatsens
frågeställning.

Följande arbetsmetodik användes för att besvara uppsatsens frågeställning:
- en omfattande litteraturstudie som täcker alla viktiga delar av teorin kring AHP-
metoden.
- hitta ett lämpligt exempel som behandlas i vetenskaplig litteratur.
- granska beräkningarna i exemplet genom att genomföra egna beräkningar med eller
utan stöd av beräkningsprogrammet Mathematica och kalkylprogrammet Excel från
Microsoft.
- jämföra resultatet från egna beräkningar med det som finns i exemplet.
- använda samma indata från exempel även som indata i onlineversionen av
MakeItRational.
- jämföra resultatet från MakeItRational med det som finns i exemplet och som
tidigare granskats genom egna beräkningar.
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- dra slutsatser.
Ett exempel ur Saatys artikel ”Ranking by eigenvector versus other methods in

the analytic hierarchy process” (Saaty och Hu 1998 s.122) valdes för att besvara
uppsatsens första frågeställning, nämligen vilka metoder som finns och vilken metod
använder onlineversionen av MakeItRational för att beräkna vikter på basis av parvisa
jämförelser mellan objekten. Exemplet ”Choosing the best house to buy” ur Saatys
artikel ”How to make a decision: The analytic hierarchy process” (Saaty 1990 s.14)
valdes för att besvara uppsatsens andra frågeställning, nämligen vilket stöd får
användaren när det gäller inkonsistenta jämförelsematriser.

Denna process illustreras i följande figur:

Figur 1. Tillvägagångssättet

3 Teoretisk bakgrund

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden. Kapitlet inleds med ett avsnitt
om beslutsanalys för att sedan fortsätta med en presentation av multikriterie- och
multimålbeslutsanalys. De fundamentala teoretiska begreppen inom AHP såsom dess
primära funktioner, axiomatiska grunder, mätskala, parvisa jämförelsematriser,
egenvektorer och egenvärde samt konsistenta jämförelsematriser behandlas i separata
underavsnitt. Den avslutande delen består av en sammanfattning av centrala teoretiska
begreppen.

3.1 Inledning

Clemen och Reilly (2001 s.2) identifierar fyra grundläggande problemkällor när det
handlar om beslutsanalys i allmänhet och menar att beslutsfattaren kan använda
beslutsanalytiska metoder för att hantera dessa problemkällor på bästa sätt. Dessa
problemkällor presenteras kortfattat nedan.

3.1.1 Beslutsproblemets komplexitet

Beslutsanalys tillhandahåller metoder för att organisera och strukturera
beslutsproblemet i en struktur som lämpar sig för analys. En sådan struktur kan
inkludera till exempel alla möjliga handlingsalternativ och utfall av osäkra händelser,
sannolikheter för dessa utfall samt eventuella konsekvenser som härrör från olika



5

utfall. Beslutsträd och sambandsdiagram är två verktyg som beslutsfattaren kan
använda sig av för att strukturera komplexa beslutsproblem.

3.1.2 Osäkerheten

En beslutsanalytisk ansats bidrar till att först identifiera viktiga källor för osäkerhet för
att sedan representera dem på ett lämpligt och systematiskt sätt.

3.1.3 Flera mål

Ett beslutsproblem kan ha flera mål som ska uppnås samtidigt och som ibland kan
vara i konflikt med varandra. Detta innebär att beslutsfattaren måste hitta ett sätt att
väga mellan beslutsproblemets olika mål. Beslutsanalys tillhandahåller både teoretiskt
ramverk och specifika verktyg för att hantera multimålbeslutsproblem.

3.1.4 Olika perspektiv på beslutsproblemet leder till olika resultat

Ett beslutsproblem kan vara svårt att lösa om olika perspektiv på beslutsproblemet
leder till olika resultat eller slutsatser. Clemen och Reilly (2001 s.3) påpekar att denna
problemkälla är särskilt relevant när mer än en person är involverad i beslutsfattandet
eftersom olika personer kan se problemet ur olika perspektiv. Beslutsanalys
tillhandahåller även i detta fall både teoretiskt ramverk och specifika verktyg som kan
användas för att sortera och lösa dessa skillnader mellan olika beslutsfattare.

3.2 Multikriteriebeslutsanalys (MCDA)

Beslutsanalys är enklare när det handlar om beslutsproblem under säkerhet som
innefattar endast ett kriterium och ett begränsat antal kända alternativ eftersom man
bara behöver välja alternativet med högst preferensvärde med avseende på det aktuella
kriteriet. Problemet blir svårare och mer komplicerat när osäkerheten är involverad
eller när beslutsfattaren står inför ett beslutsproblem med flera kriterier eftersom det
sällan är så att ett alternativ är bäst med avseenda på alla kriterier. Det behövs mer
sofistikerade beslutsmetoder och verktyg för att beslutsfattaren skall kunna övervinna
dessa svårigheter.

Hwang och Yoon (1995 s.2) klassificerar multikriteriebeslutsanalys i två
huvudkategorier:
- multiattributbeslutsanalys (MADM) som tillämpas för att utvärdera alternativ eller
att välja det bästa alternativet med avseende på beslutsproblemets olika kriterier.
- multimålbeslutsanalys (MODM) som används mest när det handlar om design och
planering när flera mål är i konflikt med varandra.

MADMs historiska ursprung kan spåras tillbaka till mitten av 1700-talet och
brevväxlingen mellan Nicolas Bernoulli och Pierre Remond de Montmort som
diskuterade St. Petersburg paradoxen (Bernstein 1996). År 1738 publicerade Daniel
Bernoulli dokumentet ”Exposition of a new theory on the measurement of risk” och
begreppet ”nytta” introducerades. Senare utvecklade Bernoulli sin marginalnyttoteori
(se Bernoulli 1738, översättning 1954). Von Neuman och Morgenstern publicerade
deras bok ”Theory of games and economic behaviour” år 1947 och öppnade vägen
mot ett modernt angreppssätt för att behandla multiattributbeslutsproblem.

Metoder som hanterar multiattributbeslutsproblem kan i huvudsak delas in i:
- multiattributnyttoteori (MAUT) som använder beslutsfattarens preferenser och
beräknar värden av olika nyttofunktioner för att hitta det bästa alternativet (Tzeng och
Huang 2011 s.3). Multiattributnyttoteorin kritiseras först och främst på grund av
antagandet att preferenserna är oberoende av varandra (Tzeng och Huang 2011 s.3).
- rangordningsmetoder som till exempel Electre, Promethee och AHP som jämför
tillgängliga alternativ för att välja sen det bästa alternativet med avseende på
beslutsproblemets kriterier (Tzeng och Huang 2011 s.4). Rangordningsmetoder
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kritiseras i huvudsak på grund av brister i deras axiomatiska grunder (Tzeng och
Huang 2011 s.4).

Multimålbeslutsanalysen (MODM) används ofta i syfte att optimera
designproblemet när flera kriterier är i konflikt med varandra. Därför associeras ofta
MODM med matematisk programmering som används när det handlar om
optimeringsproblem (Tzeng och Huang 2011 s.4).

3.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) är en metod för strukturering, mätning och syntes
för beslutsproblem. AHP-metoden anses kunna tillämpas på ett brett spektrum av
praktiska beslutsproblem som till exempel val mellan alternativ, fördelning av resurser
och prognostisering (Forman och Gass 2001 s.469).

AHP-metoden använder sig av väldefinierade matematiska strukturer såsom
jämförelsematriser och egenvektorer (Saaty 2013 samt Forman och Gass 2001).
Metoden grundas på axiomatiska principer utvecklade av Saaty och den bygger på
idéen om att omvandla individuella preferenser till siffror på en skala som enligt
författarna är en kvotskala och som kombineras vidare genom linjära operationer i
syfte att ta fram vikter som sedan används för att rangordna möjliga alternativ och
därigenom hjälpa beslutsfattaren att göra ett val, en rangordning eller en prognos
(Forman och Gass 2001). AHP-metoden använder sig enligt Clemen och Reilly (2001
s.642) av den additiva nyttofunktionen.

3.3.1 AHPs primära funktioner

AHP-metoden är en generell metod som tillämpats på en mängd praktiska fall.
Metodens tre primära funktioner är enligt Forman och Gass (2001 s.470):
strukturering av komplexitet, mätningar och syntes. AHP-metoden använder enligt
Forman och Gass (2001 s.470) en kvotskala.

3.3.1.1 Strukturering av komplexitet

Hierarkisk strukturering anses av Forman och Gass (2001) vara det bästa sättet att
presentera ett komplext beslutsproblem och att bryta det ner i mindre bitar som är
lättare att förstå och hantera. Strukturering innebär i detta sammanhang en
uppställning av beslutsproblemet i en hierarkisk struktur som konstrueras från topp till
botten, från ett generellt övergripande mål på högsta nivå i hierarkin neråt till mer
detaljerade beslutskriterier och alternativ på lägsta nivå.

Hierarkisk strukturering är ett universellt begrepp med många tillämpningar.
Forman och Gass (2001) citerar bland annat ur Herbert Simons bok ”Theories of
bounded rationality” (1972):

"...The near universality of hierarchy in the composition of complex systems
suggests that here is something fundamental in this structural principle that goes
beyond the peculiarities of human organization…..Hierarchy is the adaptive form for
finite intelligence to assume in the face of complexity." (Forman och Gass 2001
s.470).

Vidare citerar samma författare ur White som har studerat hierarkiska strukturer
och år 1969 skrev i sin bok "Hierarchical Structures" att:

"The immense scope of hierarchical classification is clear. It is the most powerful
method of classification used by the human brain-mind in ordering experience,
observations, entities and information. ... The use of hierarchical ordering must be as
old as human thought, conscious and unconscious..." (Forman och Gass 2001 s.470).

Nedan ges ett exempel på hierarkisk strukturering av ett beslutproblem. Exemplet
är anpassat efter det som gavs av Kumar (2004). En produktutvecklingsavdelning
avdelning måste välja tre projekt för att få den bästa möjliga portföljen. Det finns
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sammanlagt fem utvecklingsprojekt att välja mellan och syftet är att rangorda dessa
fem möjliga alternativ med avseende på fyra huvudkriterier. De första tre projekten
kommer att tas med i portfölj. Det övergripande målet är att få den bästa portföljen av
projekt och det ligger på hierarkins högsta nivå. De fem projekten ska rangordnas med
avseende på fyra huvudkriterier som utgör hierarkins andra nivå och som i sin tur
bryts ytterligare ner i delkriterier som utgör hierarkins tredje nivå. De fem projekten är
samtidigt beslutsproblemets alternativ och ligger på hierarkins lägsta nivå.

Figur 2. Exempel på hierarkisk strukturering av ett beslutsproblem (källa: Kumar 2004
s.893)

3.3.1.2 Mätning

AHPs andra primära funktion är mätning. Enligt Forman och Gass (2001, s.470)
använder AHP-metoden mätningar på kvotskala och författarna menar även att alla
metoder som använder hierarkier måste använda sig av en kvotskala för alla element
som befinner sig över hierarkins lägsta nivå. Detta på grund av att multiplicering
används för att beräkna vikter enligt AHP-metoden, och multiplicering är meningsfull
endast på en kvotskala (Forman och Gass 2001 s.470). Detta är grunden för AHPs
beräkningar men är mätningsteoretiskt kontroversiellt.

3.3.1.3 Syntes

AHPs tredje funktion är syntes eller aggregering. Forman och Gass (2001 s.471)
menar att denna funktion är särskilt användbart när det handlar om resursfördelning
och prognoser som innehåller väldigt många faktorer. Syntes innebär i detta
sammanhang att aggregera resultat på olika nivåer i hierarkin i syftet att få ett
slutgiltigt resultat på hierarkins översta nivå. Motsatt till strukturering, syntesen börjar
längst ner i hierarkin och fortsätter sedan uppåt (Forman och Gass 2001 s.471).

3.3.2 AHPs principer

AHP använder sig av tre grundläggande principer, nämligen nedbrytning, jämförande
bedömningar och hierarkisk sammansättning eller syntes av vikter (Saaty 1986 s.841).

Nedbrytningsprincipen tillämpas för att bryta ner ett komplext beslutsproblem i
mindre delar som struktureras vidare i en hierarki bestående av övergripande mål,
kriterier och alternativ (Saaty 1986 s.841).

Jämförande bedömningar används för att skapa parvisa jämförelser mellan alla
element (alternativ eller kriterier) på en viss nivå med avseende på deras överordnade
element näst upp i hierarkin. Dessa parvisa jämförelser används vidare för att beräkna
lokala vikter på denna nivå (Saaty 1986 s.842).
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Principen om hierarkisk sammansättning eller syntes appliceras för att aggregera
alla resultat på beslutsproblemets olika nivåer i ett resultat som besvarar
beslutsproblemets frågeställning (Saaty 1986 s.842).

3.3.3 AHPs axiomatiska grunder och den niogradiga skalan

AHP bygger på fyra relativt enkla axiom.
Det första axiomet kallas för ömsesidighetens axiom och menar att om PC (A, B)

är en parvis jämförelse av elementen A och B med avseende på deras överordnade
element C då PC (B, A) = 1/PC (A, B) (Saaty 1986 s.844).

De element som jämförs med avseende på en viss egenskap bör inte skiljas med
mer än en storleksordning från varandra eftersom detta skulle kunna leda till alvarliga
felaktiga bedömningar längre fram i processen enligt det andra axiomet eller
homogenitetens axiom (Saaty 1986 s.845).

Ett element på en viss nivå i en hierarki är oberoende av element som befinner
sig på en lägre nivå enligt det tredje axiomet. Detta axiom säkerställer att resultaten
kan aggregeras (Saaty 1986 s.846).

Individer som har argument för sina bedömningar bör se till att alla alternativ och
kriterier är representerade i hierarkin enligt det fjärde axiomet (Saaty 1986 s.847).

Saaty för ett resonemang kring olika mätskalor och AHP-metoden bland annat i
sin artikel ”Basic theory of the analytic hierarchy process: how to make a decision”
(1999) och rekommenderar användningen av en niogradig skala som han anser vara en
kvotskala.
Saaty menar att:

”Ratio scales are fundamental for capturing proportionality. All order at its most
sophisticated level involves proportionality of its parts in making up the whole, and
in turn the proportionality of their smaller parts to make up the parts and so on”
(Saaty 1999 s.395).

Tabell 1. Saatys fundamentala niogradiga kvotskala (källa: Saaty 1990 s.15)

Intensity of
importance

Definition Explanation

1 Equal importance
Two activities contribute equally to the
objective

3
Moderate
importance of one
over another

Experience and judgment slightly favor one
activity over another

5
Essential or strong
importance

Experience and judgment strongly favor one
activity over another

7
Very strong
importance

An activity is strongly favored and its
dominance demonstrated in practice

9 Extreme importance
The evidence favoring one activity over
another is of the highest possible order of
affirmation

2,4,6,8 Intermediate values When compromise is needed

3.3.4 Användningsområden och tillämpningar

Även om AHP-metoden kan användas på relativt enkla beslutsproblem, är den mest
användbart när beslutsfattaren har att göra med komplexa problem (Bhushan och Rai
2004 s.15).

Beslutssituationer när AHP kan tillämpas innefattar enligt Forman och Gass
(2001 s.472):
- val av ett alternativ från en given samling av alternativ, skärskilt när flera
beslutskriterier ska beaktas.
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- rangordning (prioritering) av en mängd möjliga alternativ från mest till minst
önskvärda.
- resursfördelning bland ett antal alternativ.
- benchmarking.
- konfliktlösning mellan parter med oförenliga mål eller positioner.

Andra användningsområden inkluderar prognoser, totalkvalitet, affärsprocess och
balanserat styrkort (Forman och Gass 2001 s.476), investeringskalkyler, planering och
kundinriktad behovsanalys (Vaidya och Kumar 2006 s.1). Det kan finnas enligt
Forman och Gass (2001) flera användningsområden som inte har rapporterats eftersom
de sker på höga nivåer i stora organisationer där säkerhet och integritet hindrar deras
utlämnande till allmänheten.

3.4 AHP modellen

Saaty (2008 s.85) rekommenderar följande steg för att tillämpa AHP-metoden i
praktiken:
- formulering av beslutsproblemet
- modellering av beslutsproblemet som en hierarki
- beräkning av vikter
- aggregering
Dessa steg kommer att beskrivas och utvecklas i fortsättningen.

3.4.1 Formulering av beslutsproblemet

Detta steg är oerhört viktigt enligt Saaty (2013 s.18) eftersom beslutsfattaren
identifierar beslutsproblemet, dess bakomliggande orsaker och begränsningar samt
antaganden och eventuella intressenter. Målet är att formulera beslutsproblemet på ett
tydligt och meningsfullt sätt som beskriver både de ursprungliga villkoren och
önskade utfall.

3.4.2 Modellering av beslutsproblemet som en hierarki

En AHP hierarki är ett strukturerat sätt att modellera beslutsproblemet där varje
element, med undantag för det översta, är underordnad till ett eller flera andra element.
Dessa element kan vara antigen kriterier eller alternativ beroende på vilken nivå i
hierarkin de befinner sig.

Hierarkier kan användas för att få detaljerade kunskaper om komplexa problem
eller frågor. Beslutsfattaren strukturerar ett beslutsproblem i dess beståndsdelar och
dessa i sin tur i sina egna beståndsdelar på så många nivåer som behövs. Vid varje steg
fokuserar beslutsfattaren på att förstå ett enda element och kan tillfälligt bortse från de
andra övriga elementen. Denna process gör även att beslutsfattaren ökar sin förståelse
om beslutsproblemets element och komplexitet. En AHP-hierarki består av ett
övergripande mål, en mängd alternativ för att nå målet och en grupp kriterier som
relaterar alternativen till det övergripande målet. Kriterierna kan vidare uppdelas på så
många nivåer som beslutsproblemet kräver, exempelviss i huvudkriterier, delkriterier
osv. Hierarkin måste innehålla tillräckligt många relevanta detaljer för att representera
problemet så bra som möjligt. Att modellera beslutsproblemet i en hierarki uppfyller
två syften enligt Saaty (2013 s.101):
- beslutsfattaren får en helhetsbild av de komplexa relationerna mellan
beslutsproblemets olika element.
- beslutsfattaren har även möjlighet att bedöma om element som kommer att jämföras
är av samma storleksordning med avseende hur bra de är.
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3.4.3 Parvisa jämförelser och jämförelsematriser

3.4.3.1 Parvisa jämförelser

Processens tredje steg börjar med parvisa jämförelser mellan beslutsproblemets
element som kan vara antingen alternativ eller kriterier.

Saaty (2013 s.101) menar att en fördel med hierarkisk strukturering av
beslutsproblemet är möjligheten att kunna fokusera separat på var och en av
problemets element som är viktiga för att fatta ett bra beslut. Det mest effektiva sättet
att fokusera bedömningen är att ta två element och jämföra dem med avseende på ett
kriterium utan att ta hänsyn till andra element samtidigt. Elementen (alternativ eller
kriterier) som ligger på en viss nivå i hierarkin jämförs parvis med avseende på ett
specifikt kriterium som ligger på näst övre nivå. Saaty (2013 s.79) rekommenderar en
skala mellan 1 och 9 för att omvandla verbala bedömningar till numeriska värden som
kan användas vidare i beräkningarna.

Om n är antal element (alternativ eller kriterier) som kommer att jämföras parvis
med avseende på ett överordnat element (kriterium eller övergripande mål) i hierarkin
är antalet parvisa jämförelser mellan dessa element lika med n*(n-1)/2.
Exempelvis, om antal alternativ på den lägsta nivå är 4 och dessa alternativ jämförs
parvis med avseende på ett överordnat kriterium då är antalet parvisa jämförelse
mellan dessa alternativ lika med 4*(4-1)/2 = 6.

3.4.3.2 Jämförelsematriser

Resultat av alla parvisa jämförelser läggs sedan i en matris:

A =

Var aij representerar en jämförelse mellan element wi och element wj.
Saaty använder begreppet konsistens för en jämförelsematris vars element uppfyller
följande villkor:
aij = aik*akj för alla i, j, k.
Saaty (2013 s.68) bevisar att en jämförelsematris är konsistent om och endast om
matrisens största egenvärde (λmax) är lika med n (antal rader i matrisen som motsvarar
antal element som jämförs). Begreppet egenvärde förklaras närmare i avsnitt 3.4.4.2.
Ett konsistensindex (CI) definieras som:

CI = (λmax – n)/(n – 1) (Saaty 2013, s.69)

Ett slumpmässigt konsistensindex (RI) beräknas som ett medelvärde av väldigt
många konsistensindex beräknade på ett stort antal slumpmässiga parvisa
jämförelsematriser. Det slumpmässiga konsistensindexet (RI) sammanställdes av
Saaty för n mellan 1 och 15 (Saaty 2013 s.169):

Tabell 2. Slumpmässigt konsistenindex (Källa: Saaty 2013 s.159)

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RI 0 0 0,58 0,9 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,58

Konsistenskvoten (CR) beräknas som en kvot mellan matrisens konsistensindex
(CI) och det slumpmässiga konsistensindexet (RI):
CR = CI/RI
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Om konsistenskvoten CR är större än 0,1 innebär enligt Saaty (2013 s.152) att
jämförelsematrisen är inkonsistent och att det behövs åtgärder för att förbättra
konsistensen. Det finns metoder som kan användas för att omvandla en inkonsistent
matris till en så kallad ”near consistent matrix” med en konsistenskvot CR mindre än
0,10 (Saaty 2003 s.88).

3.4.4 Beräkning av vikter

Nästa steg i processen är att beräkna vikter som även kallas för prioritetsvektorns
komponenter i litteraturen.

Litteraturen omfattar flera beräkningsmetoder (Golany och Kress 1993 s.211):
- högeregenvektorsmetoden (Saaty 1990, 2003, 2004 och 2013)
- vänsteregenvektorsmetoden (Johnson et al. 1979)
- modifierade egenvektorsmetoden (Cogger och Yu 1985)
- geometriska medelvärdesmetoden (Crawford och Williams 1985)
- minstkvadratsmetoden (Jensen 1984)
- viktade minstkvadratsmetoden (Chu et al. 1979 och Blankmeyer 1987)
- logaritmiska minstabsolutvärdesmetoden (Cook och Kress 1988)

Det pågår en utbredd diskussion i vetenskaplig litteratur om vilken metod som är
bäst. Vissa forskare stödjer Saatys högeregenvektorsmetod medan andra argumenterar
till fördel för den geometriska medelvärdesmetoden. Det finns även en tredje
ståndspunkt som stödjer sig på experimentella studier som indikerar att alla metoder
har vissa fördelar när de tillämpas på en viss typ av beslutsproblem. Golany och Kress
(1993), Budescu et al. (1986) samt Srdjevic (2005) menar att en kombination av olika
metoder kan användas i vissa fall.

Det är endast högeregenvektorsmetoden som kan ge tillförlitliga resultat när det
handlar om inkonsistenta jämförelsematriser enligt Saaty (1998, 2008 och 2003).
Barzilai (1997 s.1232) konkluderar att bortsett från högeregenvektorsmetoden är det
bara geometriska medelvärdesmetoden som kan ge tillförlitliga resultat. Med hänsyn
till ovan nämnda studier valdes högeregenvektorsmetoden och geometriska
medelverdesmetoden som beräkningsmetoder för att beräkna vikter i denna uppsats.
Dessa två beräkningsmetoder kommer att beskrivas i fortsättningen och användas
senare i uppsatsens empiriska del.

3.4.4.1 Geometriska medelvärdesmetoden

Enligt denna metod beräknas en prioritetsvektor vars komponenter är normaliserade
geometriska medelvärden av matrisens rader:

Vikterna beräknas som:

; i, j = 1…..n

Exempel:
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A =



W1 = (1*2*2*4)1/4 / ((1*2*2*4) + (0,5*1*3*3) + (0,5*0,3*1*4) +
(0,25*0,3*0,25*1))1/4 = 2 / (16 + 4,5 + 0,6 + 0,0187) 1/4 = 2 / 2,144 = 0,933
På samma sätt beräknas W2 = 0,679, W3 = 0,410 och W4 = 0,173.

3.4.4.2 Högeregenvektorsmetoden

Om man antar att prioritetsvektorns komponenter är kända och matrisen A
högermultipliceras med prioritetsvektorns transponant (prioritetsvektorn i
kolumnform) blir resultatet en produkt mellan antal element (n) och prioritetsvektorns
transponant. Detta kan uttryckas i matematisk form som:

Om n är ett egenvärde till A då är prioritetsvektorns transponant

jämförelsematrisens högeregenvektor (Saaty 1990 s.12).
Detta innebär att problemet reduceras till att hitta en egenvektor till en kvadratisk
matris. En generell metod för att lösa ett sådant problem är att först hitta matrisens
egenvärden. Ett egenvärde till en kvadratisk matris A är en skalär (λ) och den 
motsvarande egenvektorn är en icke nollvektor (w) som satisfierar ekvationen:
A*w = λ*w 

Om
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etsmatris av samma dimension som matrisen A, kan ekvationens omskrivas i

w = 0 
atrisekvation är ett homogent ekvationssystem med n okända variabler och

s egenvärden kan beräknas genom att lösa matrisens karakteristiska ekvation:
*I) = 0 
idan i ekvationen är ett n:e gradens polynom i λ och ekvationen har således n 

m är matrisens egenvärden. En egenvektor motsvarar varje egenvärde men
nvektorer kan inte entydigt beräknas eftersom ekvationssystemet A*w = n*w

ligt många lösningar då matrisens karakteristiska ekvation det (A - λ*I) är lika 
etta innebär att bara ett antal linjärt oberoende egenvektorer kan beräknas.

s karakteristiska ekvation är en polynomekvation och matematiker Niels
bel (1826) visade att polynomekvationer med ett gradtal större än fyra kan
kt endast i enstaka fall på ett analytiskt sätt. Numeriska metoder används
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oftast i praktiken för att lösa matrisens karakteristiska ekvation och hitta dess
egenvärden och egenvektorer.

3.4.5 Aggregering

Aggregering eller syntes är AHP processens femte och sista steg. Syftet med
aggregeringen är att få fram den globala prioritetsvektoren och normalisera dess
element. Processen sker i flera steg som kommer att exemplifieras nedan. Clemen och
Reilly (2001, s.642) nämner att AHP-metoden använder en additiv nyttofunktion.
En additiv nyttofunktion kan beskrivas på följande sätt:

(Clemen och Reilly 2001 s.605)
Där:

är individuell nyttofunktion (i = 1…m)
ix är aspektnivå för varje i (i = 1…m)
ik är vikt (i = 1…m)

Det bästa alternativet motsvarar prioritetsvektorns komponent som får störst värde,
näst bästa alternativet motsvarar prioritetsvektorns komponent som får näst störst
värde osv.

3.4.6 Exempel

Nedan visas ett exempel i syfte att exemplifiera tillämpningen av AHP-metoden.
Beslutsproblem består av ett övergripande mål, fem kriterier och tre alternativ. Syftet
är att välja det bästa alternativet med avseende på dessa fem kriterier.
Beslutsproblemet modelleras i en hierarkisk struktur enlig bilden nedan:

Figur 3. Exempel

Nästa steg är att parvis jämföra kriterier med avseende på övergripande mål och
sammanställa en jämförelsematris på högsta nivån:
K1, K2, K3, K4 och K5 är beslutsproblemets kriterier och PM(Ki,Kj) med i, j = 1…5 är
parvisa jämförelser mellan dessa kriterier med avseende på det övergripande målet.
Följande gäller de parvisa jämförelserna:
PM(Ki,Kj) = 1/ PM(Kj,Ki)
Observera att när i = j så PM(Ki,Ki) = 1
I syfte att underlätta symboliska beräkningen noteras PM(Ki,Kj) med kij i
fortsättningen.
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Jämförelsematrisen med avseende på det övergripande målet blir:

Tabell 3. Jämförelsematrisen med avseende på det övergripande målet

Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 Kriterium 5

Kriterium 1 1 k12 k13 k14 k15

Kriterium 2 1/k12 1 k23 k24 k25

Kriterium 3 1/k13 1/k23 1 k34 k35

Kriterium 4 1/k14 1/k24 1/k34 1 k45

Kriterium 5 1/k15 1/k25 1/k35 1/k45 1

Vidare beräknas jämförelsematrisens största egenvärde λmax och
konsistensindexet CI beräknas som (λmax – n)/(n-1) där n är antal element på
respektive nivå (n = 5 i detta fall eftersom det finns 5 kriterier på denna nivå). Ett
slumpmässigt konsistensindex RI erhålls ur Saatys tabell (se tabell 2) och
konsistenskvoten CR beräknas som en kvot mellan konsistensindex och det
slumpmässiga konsistensindexet (CR = CI/RI). En jämförelsematris är inkonsistent i
Saatys mening om CR är större än 0,1 och då bör beslutsfattaren revidera parvisa
jämförelser och tidigare steg i processen upprepas.

Beräkning av vikter med högeregenvektorsmetoden:
Jämförelsematrisens egenvektor har ett antal komponenter som motsvarar antalet
element på respektive nivå. Det blir fem komponenter i detta fall (p1, p2, p3, p4 och
p5) som kan beräknas med hjälp av numeriska metoder. En normaliserad
prioritetsvektor med komponenter r1, r2, r3, r4 och r5 erhölls genom att dividera
egenvektors varje komponent med summan av alla komponenter, 1 ≤ i ≤ 5: 
ri = pi/( p1+…+p5)
Exempel när i = 3:
p3/(p1+p2+p3+p4+p5)

Beräkning av vikter med geometriska medelvärdesmetoden:
Prioritetsvektorns komponenter beräknas i exempelfallet (tabell 3) som visat tidigare i
3.4.4.1. Exempelvis räknas p1 på följande sätt:
p1 = (1*k12*k13*k14*k15)

1/5 / ((1*k12*k13*k14*k15) + ((1/k12)*1*k23*k24*k25) +
((1/k13)*(1/k23)*1*k34*k35) + ((1/k14)*(1/k24)*(1/k34)*1*k45) +
((1/k15)*(1/k25)*(1/k35)*(1/k45)*1)) 1/5

Dessa värden normaliseras genom att divideras med summan av alla värden, 1 ≤ i ≤ 5. 
ri = pi/( p1+…+p5)
Resultatet är en normaliserad prioritetsvektor med komponenter r1, r2, r3, r4 och r5.

Största egenvärde λmax, konsistensindex CI och konsistenskvot CR beräknas för varje 
jämförelsematris för att verifiera om matrisen är konsistent enligt Saatys mening. Det
slumpmässiga konsistensindexet RI väljs beroende på matrisens storlek (n) ur tabell 2.

Beräkningen fortsätter på nästa nivå genom att jämföra alternativ med avseende
på varje kriterium. Oavsett beräkningsmetoden som används,
högeregenvektorsmetoden eller geometriska medelvärdesmetoden, blir resultaten
prioritetsvektorer som sedan normaliseras.
A1, A2 och A3 är beslutsproblemets alternativ och PK1(Ai,Aj) med i, j = 1…3 är
parvisa jämförelser mellan dessa alternativ med avseende på det första kriteriet.
Följande gäller för de parvisa jämförelserna:
PK1(Ai,Aj) = 1/ PK1(Aj,Ai)
Observera att när i = j så PK1(Ai,Ai) = 1
I syfte att underlätta symboliska beräkningen noteras PK1(Ai,Aj) med k1ij i
fortsättningen.
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Jämförelsematrisen men avseende på det första kriteriet blir:

Tabell 4. Jämförelsematrisen med avseende på första kriteriet

Kriterium 1 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Normaliserad prioritetsvektor

Alternativ 1 1 k112 k113 rk11

Alternativ 2 1/k112 1 k123 rk12

Alternativ 3 1/k113 1/k123 1 rk13

rk11, rk12 och rk13 är prioritetsvektorns normaliserade komponenter.

Tabell 5. Jämförelsematrisen med avseende på andra kriteriet

Kriterium 2 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Normaliserad prioritetsvektor

Alternativ 1 1 k212 k213 rk21

Alternativ 2 1/k212 1 k223 rk22

Alternativ 3 1/k213 1/k223 1 rk23

rk21, rk22 och rk23 är prioritetsvektorns normaliserade komponenter.

Tabell 6. Jämförelsematrisen med avseende på tredje kriteriet

Kriterium 3 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Normaliserad prioritetsvektor

Alternativ 1 1 k312 k313 rk31

Alternativ 2 1/k312 1 k323 rk32

Alternativ 3 1/k313 1/k323 1 rk33

rk31, rk32 och rk3 är prioritetsvektorns normaliserade komponenter.

Tabell 7. Jämförelsematrisen med avseende på fjärde kriteriet

Kriterium 4 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Normaliserad prioritetsvektor

Alternativ 1 1 k412 k413 rk41

Alternativ 2 1/k412 1 k423 rk42

Alternativ 3 1/k413 1/k423 1 rk43

rk41, rk42 och rk43 är prioritetsvektorns normaliserade komponenter.

Tabell 8. Jämförelsematrisen med avseende på femte kriteriet

Kriterium 5 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Normaliserad prioritetsvektor

Alternativ 1 1 k512 k513 rk51

Alternativ 2 1/k512 1 k523 rk52

Alternativ 3 1/k513 1/k523 1 rk53

rk51, rk52 och rk53 är prioritetsvektorns normaliserade komponenter.
Aggregering är processens sista steg. Lokala normaliserade prioritetsvektorer

sammanställs i en tabell för att underlätta aggregeringen:

Tabell 9. Aggregering

Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 Kriterium 5

r1 r2 r3 r4 r5

Alternativ 1 rk11 rk21 rk31 rk41 rk51

Alternativ 2 rk12 rk22 rk32 rk42 rk52

Alternativ 3 rk13 rk23 rk33 rk43 rk53
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Den globala prioritetsvektorns komponenter erhålls genom att multiplicera
prioritetsvekorernas komponenter för alternativet i fråga med avseende på alla kriterier
med motsvarande vikter för alla kriterier med avseende på övergripande mål och
summera alla dessa produkter:
w1 = (rk11*r1) + (rk21*r2) + (rk31*r3) + (rk41*r4) + (rk51*r5)
w2 = (rk12*r1) + (rk22*r2) + (rk32*r3) + (rk42*r4) + (rk52*r5)
w3 = (rk13*r1) + (rk23*r2) + (rk33*r3) + (rk43*r4) + (rk53*r5)
Man kan se att aggregeringen motsvarar en additiv nyttofunktion som beskrevs av
Clemen och Reilly (2001, s.605).

Tabell 10. Rangordning av alternativ

Normaliserad
prioritetsvektor

Alternativ 1 w1

Alternativ 2 w2

Alternativ 3 w3

Alternativet som uppfyller best det övergripande målet med avseende på
kriterierna motsvarar prioritetsvektorns komponent som får störst numeriskt värde.

3.5 Sammanfattning

Det finns fyra grundläggande problemkällor i beslutsanalysprocessen: komplexiteten,
osäkerheten, flera mål och olika perspektiv på beslutsproblemet.
Beslutsfattaren kan använda beslutsanalytiska metoder för att övervinna dessa
problemkällor på bästa sätt.

Multikriteriebeslutsproblemen kan klassificeras i två huvudkategorier,
multiattributbeslutsanalys (MADM) och multimålbeslutsanalys (MODM). AHP-
metoden klassificeras som en rangordningsmetod inom multiattributbeslutsanalysen
och den bygger på axiomatiska principer. Metoden har tre primära funktioner,
strukturering av komplexitet, mätningar på kvotskalan och syntes och den bygger på
tre grundläggande principer: nedbrytning, jämförande bedömningar och hierarkisk
sammansättning av vikter eller syntes. En niogradig skala utvecklades för att jämföra
beslutsproblemets olika element och för att omvandla verbala jämförelser till
numeriska värden som kan användas vidare i beräkningar.

Följande steg rekommenderas av Saaty för att tillämpa AHP-metoden i praktiken:
formulering av beslutsproblemet, modellering av beslutsproblemet som en hierarki,
parvisa jämförelser och sammansättning av jämförelsematriser, beräkning av vikter
och aggregering (syntes).

Beslutsproblemet formuleras i metodens första steg för att sedan modelleras som
en hierarki på olika nivåer bestående av ett övergripande mål, kriterier och alternativ.
Processens tredje steg börjar med parvisa jämförelser mellan beslutsproblemets
element. Alla dessa parvisa jämförelser läggs sedan i en jämförelsematris och vikter
beräknas i processens nästa steg. Det finns olika metoder som kan användas för att
beräkna vikter men högeregenvektorsmetoden och geometriska medelvärdesmetoden
används mest i praktiken.

Enligt den geometriska medelvärdesmetoden beräknas en prioritetsvektor vars
komponenter är normaliserade geometriska medelvärden av jämförelsematrisens rader
medan enligt högeregenvektorsmetoden beräknas jämförelsematrisens egenvärde och
dess motsvarande högeregenvektor vars komponenter är samtidigt vikter.
Högeregenvektorsmetoden har visa fördelar, bland annat möjligheten att använda
jämförelsematrisens största egenvärde för att beräkna en konsistenskvot som visar om
jämförelsematrisen är konsistent. Geometriska medelvärdesmetoden är istället enklare
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att tillämpas i praktiken men är mindre pålitlig när de handlar om inkonsistenta
jämförelsematriser.

Aggregering eller syntes är processens sista steg. Den globala prioritetsvektorns
komponenter erhålls genom att multiplicera de beräknade värdena för alternativet i
fråga med avseende på alla kriterier med motsvarande vikter för alla kriterier med
avseende på det övergripande målet och summera alla dessa produkter.
Prioritetsvektorns komponenter normaliseras och rangordnas. Alternativet som
uppfyller bäst det övergripande målet med avseende på kriterierna motsvarar
prioritetsvektorns komponent som får störst numeriskt värde.

4 Empiri

I detta kapitel presenteras empiriska delen av uppsatsen. Kapitlet inleds med en
kortfattad presentation av onlineversionen av MakeItRational. Det empiriska
materialet bygger på två beslutsanalyser utförda med hjälp av onlineversionen av
MakeItRational och motsvarade egna beräkningar.

4.1 Inledning

Det finns idag ett brett utbud av programvaror som utvecklats för att stödja
multikriteriebeslutsfattande. MCDM programvaror ger stöd till olika faser av
beslutsprocessen, från problemprospektering och strukturering till beräkning av vikter
samt rangordning av alternativ.

Figueira et al. (2005 s.991) grupperar olika programvaror som används i detta
sammanhang i sju områden, nämligen strukturering av kvalitativa problem,
multiattributbeslutsfattande, multimålbeslutsfattande, multikriteriesorteringsproblem,
portföljanalys, beslutsfattande i grupp och speciella programvaror. Författarna nämner
bland annat programvaror som Expert Choice och Decision Lens. I en bredare
recension som gjordes av Informs (Institute for operations research and the
management sciences) nämns även andra programvaror som använder AHP-metoden
som till exempel D-Sight i desktop- och onlineversioner, IDS, Logical Decision och
Web-HIPRE (Informs 2012).

De flesta moderna MCDM programvaror är utformade för Windows-plattformen
och använder oftast ett grafiskt gränssnitt. Ett ökande antal programvaror är också
tillgängliga för interaktiv användning via internet (Figueira et al. 2005 s.991).

4.2 MakeItRational

MakeItRational är en webbsajt tillhörande företaget BS Consulting Dawid Opydo och
den tillhandahåller tjänster och programvaror inom beslutanalysen med hjälp av AHP-
metoden (MakeItRational 2012). Det framgår ur MakeItRational hemsida att
websajten är ett sammarbete mellan detta företag och European Regional
Development Fund Innovative Economy Operational Programme (MakeItRational
2012). Dessa tjänster erbjuds sedan 2009 och inriktar sig på individuellt– och
gruppbeslutsfattande med hjälp av AHP-metoden (MakeItRational 2012).

MakeItRational har två versioner, en individuell version som kan användas av en
beslutsfattare och en gruppversion som kan användas om flera beslutsfattare samtidigt
när det handlar om beslutsfattande i grupp. Endast individuella versionen av
MakeItRational kommer att utvärderas i denna uppsats.

Efter lyckad inloggning kan användaren välja mellan tre optioner, att öppna ett
befintligt projekt, att lada upp ett projekt från egen dator eller att starta ett nytt projekt.
Om användaren startar upp ett nytt projekt då blir nästa steg att benämna och beskriva
det nya projektet. Processen består av fem distinkta steg som beskrivs förkortat nedan:



18

Steg 1: Definiering av alternativ
Det första konkreta steget i processen är att formulera olika alternativ. Man kan
definiera i praktiken ett obegränsat antal alternativ och det finns dessutom möjligheten
att aktivera eller inaktivera ett eller flera alternativ. Ett inaktiverat alternativ tas inte
längre med i beräkningen men det behövs ingen ny körning eftersom tidigare resultat
uppdateras direkt. Beslutsfattaren har möjlighet att benämna alternativet, att införa en
förkortning och även att beskriva alternativet för tydlighetens skull.

Steg 2: Definiering av kriterier
Det andra steget i processen är att definiera olika kriterier. Man kan definiera ett
obegränsat antal kriterier och dessutom finns det möjlighet att aktivera eller inaktivera
dessa kriterier. Ett inaktiverat kriterium tas inte längre med i beräkningen men det
behövs ingen ny körning eftersom tidigare resultat uppdateras direkt. Processen börjar
med att definiera det övergripande målet för att sedan fortsätta neråt i hierarkin med
definiering av enskilda kriterier. Det finns två möjligheter att ta fram viktkoefficienter,
nämligen genom parvisa jämförelser eller genom att ange vikter direkt. I detta steg
finns även möjligheten att visualisera beslutsproblemets hierarki.

Steg 3: Utvärdering
Parvisa jämförelser görs i detta steg. Programvaran upptäcker möjliga motsägelser
samt inkonsekvenser och föreslår lösningar. Det är oklart hur programvaran väljer i
vilka jämförelser den föreslår ändringar på och hur de nya föreslagna värdena
beräknas.

Steg 4: Resultat
I detta steg visas beräkningens resultat. Det är möjligt att välja mellan en rangordning
av alternativ, en jämförelse av alla alternativ och ett cirkeldiagram som visar
kriteriernas procentuella vikter. Beslutsfattaren kan även byta mellan distributiv och
ideal mode vid behov.
Beräkningens resultat kan visas antigen på kriterienivå och då har beslutsfattaren
möjlighet att välja mellan ett diagram som visar hur respektive kriterium påverkar
olika alternativ eller ett diagram som visar resultatet av en känslighetsanalys.

Steg 5: Rapportgenerering
En komplett rapport genereras i processens femte och sista steg. Rapporten innehåller
beslutsproblemets beskrivning och analysresultat. Rapporten kan visas på dataskärmen
och även exporteras i tre olika format, som websida, word dokument eller pdf-fil.
Projektet och dess innehåll kan sparas på servern för eventuell återanvändning.

4.3 Delfrågeställning 1

Ett exempel ur Saatys artikel ”Ranking by eigenvector versus other methods in the
analytic hierarchy process” (Saaty och Hu 1998 s.122) valdes för att besvara
uppsatsens första frågeställning, nämligen vilka metoder som finns och vilken metod
använder onlineversionen av MakeItRational för att beräkna vikter på basis av parvisa
jämförelser mellan objekten. Egenvärden och egenvektorer beräknades med hjälp av
programvaran Mathematica, övriga beräkningar och sammanställningar gjordes i
Excel. Indata från exemplet användes även i onlineversionen av MakeItRational.

Exemplet består av ett beslutsproblem med fyra alternativ (A1, A2, A3 och A4)
och fyra kriterier (C1, C2, C3, C4). Beslutsproblemet struktureras i en hierarki enligt
bilden nedan:
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Figur 4. Strukturering av beslutsproblemet

Fem stycken jämförelsematrisen sammanställdes i exemplet, en som innehåller
parvisa jämförelser mellan kriterier med avseende på övergripande mål (tabell 11) och
fyra som innehåller parvisa jämförelser mellan beslutsproblemets alternativ med
avseende på kriterier (tabell 12 och bilaga 2).

Tabell 11. Jämförelsematris med avseende på det övergripande målet

Mål C1 C2 C3 C4

C1 1,000 2,000 2,000 4,000

C2 0,500 1,000 3,000 3,000

C3 0,500 0,333 1,000 4,000

C4 0,250 0,333 0,250 1,000

Jämförelsematrisen med avseende på kriterium 1:

Tabell 12. Jämförelsematris med avseende på det första kriteriet (C1)

C1 A1 A2 A3 A4

A1 1,000 2,000 2,000 4,000

A2 0,500 1,000 3,000 3,000

A3 0,500 0,333 1,000 4,000

A4 0,250 0,333 0,250 1,000

Jämförelsematriserna 11 och 12 är lika på grund av beslutsproblemets formulering i
den ursprungliga artikeln. Tabell 11 handlar om kriterier och tabell 12 handlar om
alternativ med avseende på det första kriteriet.
Motsvarande jämförelsematriser med avseende på kriterierna 2, 3 och 4 sammanställs
i bilaga 2.

4.3.1 Egna beräkningar

Nedan visas resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden och
geometriska medelvärdesmetoden.

4.3.1.1 Högeregenvektorsmetoden

Beräkningen av högeregenvektorer och matrisernas största egenvärden gjordes med
beräkningsprogrammet Mathematica och resultaten presenteras i följande tabeller.
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Beräkning av normaliserade högeregenvektorer och egenvärde:
Akronymer:
EV - högeregenvektor
NEV – normaliserad högeregenvektor
PV- prioritetsvektor
λmax – jämförelsematrisens största egenvärde
I tabell 13 visas matrisen om parvisa jämförelser, högeregenvektorn och den
normaliserade högeregenvektorn för kriterier med avseende på det övergripande
målet. Kolumnen NEV representerar viktkoefficienterna så att w1=0,412 osv.

Tabell 13. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på det
övergripande målet

Mål C1 C2 C3 C4 EV NEV

C1 1,000 2,000 2,000 4,000 0,736 0,412

C2 0,500 1,000 3,000 3,000 0,564 0,316

C3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,346 0,194

C4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,141 0,079

Summa 1,787

λmax = 4,242
CI = 0,081
RI = 0,900
CR = 0,090
I tabell 14 visas matrisen om parvisa jämförelser, högeregenvektorn och den
normaliserade högeregenvektorn för alternativen med avseende på det första kriteriet.
Jämförelsematriserna 13 och 14 är lika på grund av beslutsproblemets formulering i
den ursprungliga artikeln. Tabell 13 handlar om kriterier och tabell 14 handlar om
alternativ med avseende på det första kriteriet. Med samma inputdata leder
beräkningarna till samma resultat (EV, NEV, λmax, CI och CR).

Tabell 14. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för alternativen med avseende på
kriterium 1 (C1)

C1 A1 A2 A3 A4 EV NEV

A1 1,000 2,000 2,000 4,000 0,736 0,412

A2 0,500 1,000 3,000 3,000 0,564 0,316

A3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,346 0,194

A4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,141 0,079

Summa 1,787

λmax = 4,242
CI = 0,081
RI = 0,900
CR = 0,090
Motsvarande resultat för kriterier 2, 3 och 4 sammanställs i bilaga 3.
I tabell 15 visas ingångsvärden för aggregeringen på högsta nivån (eller syntes) med
användning av högeregenvektorsmetoden. Resultatet är en prioritetsvektor (PV).
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Tabell 15. Ingångsvärden för aggregering och prioritetsvektor (PV) med
användning av högeregenvektorsmetoden

C1 C2 C3 C4 PV

0,412 0,316 0,194 0,079

A1 0,412 0,075 0,075 0,412 0,240

A2 0,316 0,354 0,354 0,316 0,335

A3 0,194 0,160 0,160 0,194 0,177

A4 0,079 0,410 0,410 0,079 0,248

Den andra raden representerar viktkoefficienter w1, w2, w3 och w4. Den tredje
raden representerar delnyttor och totalnyttan för alternativ A1 så att U1(A1) = 0,412,
U2(A1) = 0,075, U3(A1) = 0,075, U4(A1) = 0,412 och totalnyttan U(A1) =
(0,412*0,412) + (0,075*0,316) + (0,075*0,194) + (0,412*0,079) = 0,240. På
motsvarande sätt beräknas U(A2) = 0,335, U(A3) = 0,177 och U(A4) = 0,248 (se även
avsnitt 3.4.5). Kolumnen PV representerar alltså totalnyttor för de olika alternativen.
Resultaten stämmer över med resultaten av Saaty och Hu (1998).

Således gäller att rangordning av alternativ med resultat från egna beräkningar med
användning av högeregenvektorsmetoden:

Tabell 16. Rangordning av alternativ med användning av
högeregenvektorsmetoden

Rangordning

A2≻A4≻A1≻A3

4.3.1.2 Geometriska medelvärdesmetoden

Beräkning av geometriska medelvärden och normaliserade geometriska medelvärden
för kriterier med avseende på det övergripande målet:
Akronymer:
GM - geometriskt medelvärde
NGM - normaliserat geometriskt medelvärde

Tabell 17. Matris om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden (GM) och
normaliserade geometriska medelvärden (NGM) för kriterier med avseende på
det övergripande målet

Mål C1 C2 C3 C4 GM NGM

C1 1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 0,422

C2 0,500 1,000 3,000 3,000 1,456 0,307

C3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,903 0,191

C4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,380 0,080

Summa 4,740

I tabell 18 visas matrisen om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden och
normaliserade geometriska medelvärden för alternativen med avseende på det första
kriteriet.
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Tabell 18. Matris om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden (GM) och
normaliserade geometriska medelvärden (NGM) för alternativ med avseende på
kriterium 1

Kriterium 1 A1 A2 A3 A4 GM NGM

A1 1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 0,422

A2 0,500 1,000 3,000 3,000 1,456 0,307

A3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,903 0,191

A4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,380 0,080

Summa 4,740

Motsvarande resultat av beräkningar för kriterier 2 till 4 sammanställs i bilaga 4.
I tabell 19 visas ingångsvärden för aggregeringen på högsta nivån (eller syntes) med
användning av geometriska medelvärdesmetoden. Resultatet är en prioritetsvektor
(PV). Resultaten stämmer över med resultaten av Saaty och Hu (1998).

Tabell 19. Ingångsvärden för aggregering och prioritetsvektor med användning
av geometriska medelvärdesmetoden

C1 C2 C3 C4 PV

0,422 0,307 0,191 0,080

A1 0,422 0,078 0,078 0,422 0,251

A2 0,307 0,347 0,347 0,307 0,327

A3 0,191 0,162 0,162 0,191 0,176

A4 0,080 0,413 0,413 0,080 0,246

Således gäller att rangordning av alternativ med resultat från egna beräkningar med
användning av geometriska medelvärdetsmetoden:

Tabell 20. Rangordning av alternativ med användning av geometriska
medelvärdesmetoden

Rangordning

A2≻A1≻A4≻A3

4.3.2 MakeItRational

Nedan visas resultat från onlineversionen av MakeItRational. Observera att dessa
resultat visas i procent (skala till 100) och behöver divideras med 100 för att få
normerade värden (mellan 0 och 1) som kan jämföras med resultat från artikeln och
egna beräkningar.
Prioritetsvektor för kriterier med avseende på det övergripande målet:

Tabell 21. Prioritetsvektor för kriterier med avseende på det övergripande målet
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Prioritetsvektor för alternativ med avseende på det första kriteriet:

Tabell 22. Prioritetsvektor för alternativ med avseende på kriterium 1

Motsvarande resultat av beräkningar för kriterier 2, 3 och 4 sammanställs i bilaga 5.
I tabellen nedan visas aggregeringen på högsta nivån (eller syntes). Prioritetsvektorn
finns under rubriken ”Total”.

Tabell 23. Ingångsvärden för aggregering och prioritetsvektor i MakeItRational

Rangordning av alternativ med resultat från MakeItRational:

Tabell 24. Rangordning av alternativ med resultat från MakeItRational

Rangordning

A2≻A4≻A1≻A3

4.3.3 Jämförelser delfrågeställning 1

Resultat från artikeln, egna beräkningar och MakeItRational sammanställs i
nedanstående tabeller, i kolumnerna (1) och (2), (3) och (4) samt (5). Jämförelser
mellan dessa resultat görs genom att subtrahera erhållna resultat ur egna beräkningar
från resultatet i artikel och respektive erhållna resultat från MakeItRational från
resultatet i artikel, både för egenvektorsmetoden (EV) och geometriska
medelvärdesmetoden (GM). Dessa differenser sammanställs i kolumnerna (6) och (7)
samt respektive (8) och (9). Alla beräkningar utfördes med tre decimaler precision
eftersom onlineversionen av programmet MakeItRational använder samma
beräkningsprecision.

I tabell 25 visas jämförelser mellan resultat med avseende på det övergripande
målet.
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Tabell 25. Jämförelser mellan resultat med avseende på det övergripande målet

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-(3)

(7)=
(2)-(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?

C1 0,412 0,422 0,412 0,422 0,412 0,000 0,000 0,000 0,010

C2 0,316 0,307 0,316 0,307 0,316 0,000 0,000 0,000 -0,009

C3 0,194 0,191 0,194 0,191 0,194 0,000 0,000 0,000 -0,003

C4 0,079 0,080 0,079 0,080 0,079 0,000 0,000 0,000 0,001

Det framgår ur tabellen att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln
jämförs med resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden
och geometriska medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också
lika med noll när resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).

I tabell 26 visas jämförelser mellan resultat med avseende på det första kriteriet.
På grund av att tabellerna 13 och 14 är likadana blir resultatet med avseende på
kriterium 1 likadan som resultatet med avseende på det övergripande målet, vilket gör
att tabell 26 innehåller samma numeriska värden som tabell 25.

Tabell 26. Jämförelser mellan resultat med avseende på kriterium 1

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-(3)

(7)=
(2)-(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?

A1 0,412 0,422 0,412 0,422 0,412 0,000 0,000 0,000 0,010

A2 0,316 0,307 0,316 0,307 0,316 0,000 0,000 0,000 -0,009

A3 0,194 0,191 0,194 0,191 0,194 0,000 0,000 0,000 -0,003

A4 0,079 0,080 0,079 0,080 0,079 0,000 0,000 0,000 0,001

Det framgår att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln jämförs med
resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden och geometriska
medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också lika med noll när
resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).
Motsvarande jämförelser för kriterier 2 till 8 sammanställs i bilaga 9.

I tabell 27 visas jämförelser mellan resultat av aggregeringar på högsta nivån
(eller syntes):
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Tabell 27. Jämförelse mellan resultat av aggregeringar

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-(3)

(7)=
(2)-(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?

A1 0,240 0,251 0,240 0,251 0,240 0,000 0,000 0,000 0,011

A2 0,335 0,327 0,335 0,327 0,335 0,000 0,000 0,000 -0,008

A3 0,177 0,176 0,177 0,176 0,177 0,000 0,000 0,000 -0,001

A4 0,248 0,246 0,248 0,246 0,248 0,000 0,000 0,000 -0,002

Det framgår att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln jämförs med
resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden och geometriska
medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också lika med noll när
resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).

I tabell 28 jämförs rangordningar från MakeItRational, egna beräkningar och
artikel:

Tabell 28. Jämförelse av rangordningar från MaketItRational, egna beräkningar
och artikel utförda med användning av geometriska medelvärdesmetoden
(NGM) och högeregenvektorsmetoden (NEV)

Artikel
NEV A2≻A4≻A1≻A3

NGM A2≻A1≻A4≻A3

Beräkningar
NEV A2≻A4≻A1≻A3

NGM A2≻A1≻A4≻A3

MakeItRational Metod? A2≻A4≻A1≻A3

Det framgår att rangordningar från artikeln överensstämmer alltid med rangordningar
från egna beräkningar oavsett beräkningsmetoden medan rangordningar från
onlineversionen av MakeItRational överensstämmer endast med rangordningar från
artikeln och egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden.

4.4 Delfrågeställning 2

Exemplet ”Choosing the best house to buy” ur Saatys artikel ”How to make a
decision: The analytic hierarchy process” (Saaty 1990 s.14) valdes för att besvara
uppsatsens andra delfrågeställning, nämligen vilket stöd får användaren när det gäller
inkonsistenta matriser.
Egenvärden och egenvektorer beräknades med hjälp av programvaran Mathematica,
övriga beräkningar och sammanställningar gjordes i Excel. Indata från exemplet
användes även som indata i onlineversionen av MakeItRational.
Beslutsproblemet består av ett val av ett hus som en familj vill köpa. Familjen står
inför tre alternativ som betecknas med Hus A, Hus B, och Hus C. Det övergripande
målet är familjens nöjdhet med det nya huset och familjen har definierat åtta kriterier
som används för att uppskatta hur bra de olika alternativen är. Dessa kriterier
betecknas med D1 till D8: D1 = storlek, D2 = transportmöjligheter, D3 = grannskap,
D4 = husets ålder, D5 = trädgårdens storlek, D6 = moderna faciliteter, D7 = husets
skick, D8 = finansiering.
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Beslutsproblemet struktureras i en hierarki med familjens nöjdhet med nya huset
på högsta nivå, de åtta kriterierna (D1 till D8) på nästa nivå och de tre alternativen
(Hus A, Hus B och Hus C) på hierarkins lägsta nivå (figur 5).

Figur 5. Strukturering av beslutsproblemet

Parvisa jämförelser mellan olika kriterier med avseende på beslutsproblemets
övergripande mål görs i processens nästa steg. Kriterierna jämförs parvis med
avseende på det övergripande målet med användning av Saatys niogradiga skala (se
tabell 1). Parvisa jämförelser mellan kriterier med avseende på det övergripande målet
(nöjdheten) noteras med PM(Di, Dj), var i, j = 1,..,8. Familjen uppskattar exempelvis
att husets storlek (kriteriet D1) är viktigare (ett värde lika med 5 på Saatys skala) än
transportmöjligheterna (kriteriet D2) och därmed får jämförelsen mellan kriterierna
D1 och D2 ett värde lika med 5, dvs. PM(D1, D2) = 5. På samma sätt uppskattar
familjen att finansiering (kriteriet D8) är lite mer viktigare (ett värde lika med 2 på
Saatys skala) än husets skick (kriteriet D7) och därmed får jämförelsen mellan
kriterierna D7 och D8 ett värde lika med 1/2 = 0,5 dvs. PM(D7, D8) = 0,5 osv. Alla
dessa parvisa jämförelser läggs sedan i en matris. Jämförelsematrisen med avseende
på övergripande mål blir:

Tabell 28. Jämförelsematrisen med avseende på det övergripande målet

Nöjdhet D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

D1 1,000 5,000 3,000 7,000 6,000 6,000 0,333 0,250

D2 0,200 1,000 0,333 5,000 3,000 3,000 0,200 0,143

D3 0,333 3,000 1,000 6,000 3,000 4,000 6,000 0,200

D4 0,143 0,200 0,166 1,000 0,333 0,250 0,143 0,125

D5 0,166 0,333 0,333 3,000 1,000 0,500 0,200 0,166

D6 0,166 0,333 0,250 4,000 2,000 1,000 0,200 0,166

D7 3,000 5,000 0,166 7,000 5,000 5,000 1,000 0,500

D8 4,000 7,000 5,000 8,000 6,000 6,000 2,000 1,000

Parvisa jämförelser med avseende på beslutsproblemets olika kriterier erhålls på
ett likadant sätt, alla alternativ (husen A, B, C) jämförs med avseende på alla kriterier
med användning av Saatys niogradiga skala. Familjen uppskattar till exempel att när
det handlar om första kriteriet (D1 – husets storlek) är hus A mycket bättre än hus C
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och därmed får jämförelsen mellan alternativen A och C ett värde lika med 8 på
Saatys skala, dvs. PD1(A, C) = 8. På samma sätt uppskattar familjen att hus A är
avsevärt bättre än hus B och då jämförelsen mellan alternativen A och B får ett värde
lika med 6, dvs. PD1(A, B) = 6 och att hus B är bättre än hus C och följaktligen får
jämförelsen mellan alternativen B och C ett värde lika med 4, dvs. PD1(B, C) = 4.
Alla dessa parvisa jämförelser läggs sedan i en matris. Jämförelsematrisen med
avseende på första kriteriet D1 blir:

Tabell 30. Jämförelsematrisen med avseende på första kriteriet

D1 A B C

A 1,000 6,000 8,000

B 0,166 1,000 4,000

C 0,125 0,250 1,000

Motsvarande jämförelsematriser för kriterier 2 till 8 sammanställs i bilaga 6.

4.4.1 Egna beräkningar

Nedan visas resultat av egna beräkningar med användning av
högeregenvektorsmetoden.
Akronymer:
EV – högeregenvektor
NEV – normaliserad högeregenvektor
PV- prioritetsvektor
λmax – jämförelsematrisens största egenvärde

Beräkningen av högeregenvektorer och matrisernas största egenvärden gjordes
med beräkningsprogrammet Mathematica och resultaten presenteras i följande
tabeller.
Matrisen om parvisa jämförelser, högeregenvektorn och den normaliserade
högeregenvektorn med avseende på det övergripande målet sammanställs i tabell 31.

Tabell 31. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på det
övergripande målet

Nöjdhet D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 EV NEV

D1 1,000 5,000 3,000 7,000 6,000 6,000 0,333 0,250 0,378 0,173

D2 0,200 1,000 0,333 5,000 3,000 3,000 0,200 0,143 0,118 0,054

D3 0,333 3,000 1,000 6,000 3,000 4,000 6,000 0,200 0,411 0,188

D4 0,143 0,200 0,166 1,000 0,333 0,250 0,143 0,125 0,038 0,017

D5 0,166 0,333 0,333 3,000 1,000 0,500 0,200 0,166 0,068 0,031

D6 0,166 0,333 0,250 4,000 2,000 1,000 0,200 0,166 0,079 0,036

D7 3,000 5,000 0,166 7,000 5,000 5,000 1,000 0,500 0,364 0,167

D8 4,000 7,000 5,000 8,000 6,000 6,000 2,000 1,000 0,728 0,333

Summa 2,184

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 9,668
CI = 0,238
RI = 1,410
CR = 0,169
Högeregenvektor och normaliserad högeregenvektor sammanställs i tabellen nedan:
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Tabell 32. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 1

EV NEV

D1 A B C

A 1,000 6,000 8,000 0,969 0,753

B 0,166 1,000 4,000 0,233 0,181

C 0,125 0,250 1,000 0,084 0,065

Summa 1,286

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,135
CI = 0,067
RI = 0,580
CR = 0,116
Motsvarande resultat av beräkningar för kriterier 2 till 8 sammanställs i bilaga 7.
I tabellen nedan visas aggregeringen på högsta nivån av beräkningar gjorda med
användning av högeregenvektorsmetoden. Resultatet är en prioritetsvektor (PV).

Tabell 33. Ingångsvärden för aggregering och prioritetsvektor (PV) med
användning av högeregenvektorsmetoden

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 PV

0,173 0,054 0,188 0,017 0,031 0,036 0,167 0,333

A 0,753 0,233 0,754 0,333 0,674 0,747 0,200 0,072 0,395

B 0,181 0,054 0,065 0,333 0,101 0,060 0,400 0,650 0,341

C 0,065 0,713 0,181 0,333 0,225 0,193 0,400 0,279 0,263

4.4.2 MakeItRational

I detta avsnitt visas resultat av beräkningen utförda i onlineversionen av
MakeItRational. Observera att dessa resultat visas i procent (skala till 100) och
behöver divideras med 100 för att få normerade värden (mellan 0 och 1) som kan
jämföras med resultat från artikeln och egna beräkningar.

Beräkningsprogrammet MakeItRational varnar när en jämförelsematris är
inkonsistent och visar ett utropstecken i en gul triangel bredvid de parvisa
jämförelserna som bör revideras av beslutsfattaren för att få en konsistent
jämförelsematris enligt Saatys mening. Samtidigt föreslår programmet ett värde (en
siffra i en blå cirkel) som skulle kunna ersätta det urspungliga värdet. Beslutsfattaren
kan välja mellan att revidera jämförelsen i frågan och använda värdet som programmet
föreslår, fortsätta med det ursprungliga värdet eller använda ett annat lämpligt värde.

I tabell 34 visas en sammanställning av resultat från MakeItRational med
avseende på det första kriteriet.

Tabell 34. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 1
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Motsvarande resultat av beräkningar för kriterier 2 till 8 sammanställs i bilaga 8.

Tabell 35. Ingångsvärden för aggregering och prioritetsvektor i MakeItRational

I tabellen ovan visas aggregeringen på högsta nivån av beräkningar utförda i online
versionen av MakeItRational. Resultatet är en prioritetsvektor vars komponenter
uttrycks i procent och ligger under rubriken ”Total”.

4.4.3 Data ur artikeln

Nedan visas resultat från artikeln (Saaty 1990).

Tabell 36. Matris om parvisa jämförelser och prioritetsvektor (PV) från artikeln

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Prioritets
vektor
(PV)

0,173 0,054 0,188 0,018 0,031 0,036 0,167 0,333

A 0,754 0,233 0,754 0,333 0,674 0,747 0,200 0,072 0,396

B 0,181 0,055 0,065 0,333 0,101 0,060 0,400 0,650 0,341

C 0,065 0,713 0,181 0,333 0,226 0,193 0,400 0,278 0,263

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot från artikeln
sammanställs i tabell 37.

λmax = 9,669
CI = 0,238
RI = 1,410
CR = 0,169

Tabell 37. Rangordning av alternativ från artikeln

Ranking

A ≻ B ≻ C

Rangordningen visar att hus A bör köpas efterson detta alternativ fick högsta
nyttovärdet i analysen, följt av hus B och hus C.

4.4.4 Jämförelser delfrågeställning 2

Resultat från artikeln, egna beräkningar och MakeItRational sammanställs i
nedanstående tabeller, i kolumnerna (1), (2) och (3). Jämförelser mellan dessa resultat
görs genom att subtrahera erhållna resultat ur egna beräkningar från resultatet i artikel
och respektive erhållna resultat från MakeItRational från resultatet i artikel, både för
egenvektorsmetoden. Respektive differenser sammanställs i kolumnerna (4) och (5).
Alla beräkningar utfördes med tre decimaler precision eftersom onlineversionen av
programmet MakeItRational använder samma beräkningsprecision.

I tabell 38 visas jämförelser mellan resultat med avseende på det övergripande
målet:
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Tabell 38. Jämförelse mellan resultat med avseende på det övergripande målet

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel –
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)
(5)=
(1)-(3)

Size of house 0,173 0,173 0,173 0,000 0,000

Transportation 0,054 0,054 0,054 0,000 0,000

Neighborhood 0,188 0,188 0,188 0,000 0,000

Age of house 0,018 0,017 0,017 0,001 0,001

Yard space 0,031 0,031 0,031 0,000 0,000
Modern
facilities

0,036 0,036 0,036 0,000 0,000

General
conditions

0,167 0,167 0,167 0,000 0,000

Financing 0,333 0,333 0,333 0,000 0,000

λmax
9,669 9,668 Visas ej 0,001

Kan ej
beräknas

CI
0,238 0,238 Visas ej 0,000

Kan ej
beräknas

CR 0,168 0,169 0,170 -0,001 -0,002

Det framgår att alla differenser är lika med noll med fem undantag. Det första
undantaget berör kriteriet ”Age of house” och handlar om en differens lika med på
0,001 både mellan beräkningar från artikeln och egna beräkningar samt mellan
beräkningar från artikeln och resultat från MakeItRational. Det andra undantaget berör
jämförelsematrisen största egenvärde λmax. Differensen mellan beräkningar från
artikeln och egna beräkningar är lika med 0,001 även i detta fall. De andra två
undantagen beror konsistenskvoten CR när och differensen är lika med 0,001 när det
handlar om skillnaden mellan värdet från artikeln och värdet från egna beräkningar
och lika med 0,002 när det handlar om skillnaden mellan värdet från artikeln och
värdet från beräkningen utförd i onlineversionen av MakeItRational. Alla dessa
differenser är små i amplitud jämfört med motsvarande absoluta värde och uppstår i
alla dessa fall vid tredje decimalen. MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de
beräknade värdena på jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på
konsistensindexet CI samt det utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet
RI och följaktligen differenserna mellan värdena i artikel och värdena från
MakeItRational kunde inte beräknas.

Onlineversionen av MakeItRational beräknar konsistenskvoten CR i bakgrund
och utrycker värdet i procent. Beräkningsprogrammet varnar när CR överstiger 0,1
eller 10 % när det gäller jämförelsematrisen med på avseende på det övergripande
målet genom att visa en cirkel bestående av en röd och en grön bågformad pil.

Tabell 39 sammanställer resultat och differenser mellan resultat från artikeln och
egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på första kriteriet.
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Tabell 39. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 1

Artikel Beräkningar
Make
it
Rational

Artikel -
Beräkningar

Artikel –
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,754 0,753 0,753 0,001 0,001

B 0,181 0,181 0,181 0,000 0,000

C 0,065 0,065 0,065 0,000 0,000

λmax 3,136 3,135 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas

CI 0,068 0,067 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas

CR 0,117 0,116 0,129 0,001 -0,012

Det framgår att det fanns små skillnader som beror alternativen, största
egenvärde λmax, konsistensindexet CI och konsistenskvoten CR. Alla dessa differenser
är små i amplitud jämfört med absoluta värdet och uppstår i alla dessa fall vid tredje
decimalen med ett undantag som beror konsistenskvoten CR när differensen är något
större.

MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensintexet RI och följaktligen
differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational kunde inte
beräknas.

Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent och
varnar när detta värde överstiger 0,1 eller 10 % genom att visa ett utropstecken i en
gul triangel och föreslår samtidigt ett nytt värde (en siffra i en blå cirkel) som
beslutsfattaren skulle kunna använda för att respektive jämförelsematris blir
konsistent. Beslutfattaren kan behålla ursprungliga jämförelser eller ersätta de med de
värden som programmet föreslår eller något annat lämpligt värde.
Motsvarande jämförelser för kriterierna 2 till 8 sammanställs i bilaga 10.

Tabell 40. Jämförelse mellan resultat med avseende på rangordning

Rangordning

Artikel A≻B≻C

Beräkningar A≻B≻C

MakeItRational A≻B≻C

Tabellen ovan sammanställer rangordningar från den ursprungliga artikelen och egna
beräkningar samt från beräkningar utförda med hjälp av onlineversionen av
MakeItRational. Det framgår ur tabellen att samma rangordning erhölls i alla tre fall.

5 Avslutande diskussion

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som arbetats fram med hjälp av den
teoretiska referensramen, beräkningar utförda med onlineversionen av MakeItRational
samt egna beräkningar. Slutsatserna är framställda för att ge svar på uppsatsens
problemformulering.

5.1 Delfrågeställning 1

Uppsatsens första delfrågeställning handlar om vilka metoder som finns och vilken
metod använder onlineversionen av MakeItRational för att beräkna vikter på basis av
parvisa jämförelser mellan objekten.

Det framgår ur uppsatsens empiriska del att det inte fanns någon skillnad mellan
resultat från egna beräkningar och resultat från artikeln oavsett beräkningsmetoden.
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Detta indikerar att modellen som använts för egna beräkningar överensstämmer med
AHP modellen. Det fanns inte heller någon skillnad mellan resultat från artikeln av
beräkningar utförda med användning av högeregenvektorsmetoden och resultat från
beräkningar utförda med användning av onlineversionen av MakeItRational. Detta
tyder på att onlineversionen av MakeItRational använder högeregenvektorsmetoden.

Det framgår också ur empirin att det fanns alltid skillnader mellan resultat från
beräkningar i artikeln utförda med användning av geometriska medelvärdesmetoden
och resultat från beräkningar utförda med användning av onlineversionen av
MakeItRational. Detta innebär att onlineversionen av MakeItRational inte använder
den geometriska medelvärdesmetoden.

Rangordningar av alternativ från artikeln och egna beräkningar utförda med
användning av högeregenvektorsmetoden överensstämmer med rangordning av
alternativ erhållen i onlineversionen av MakeItRational.

Dessa resultat tillsammans ger en indikation som besvarar uppsatsens första
delfrågeställning, nämligen att onlineversionen av MakeItRational använder
högeregenvektorsmetoden för att beräkna vikter. Denna slutsats är viktig eftersom det
enligt Saaty och Hu (1998) och Saaty (2003) är endast högeregenvektorsmetoden som
ger tillförlitliga resultat när det handlar om inkonsistenta jämförelsematriser.

5.2 Delfrågeställning 2

Uppsatsens andra frågeställning är vilket stöd får användaren när det gäller
inkonsistenta matriser.

Det framgår ur uppsatsens empiriska del att:
- små differenser mellan resultat från artikel och resultat från egna beräkningar samt
mellan resultat från artikel och resultat från onlineversionen av MakeItRational
uppstod i flera fall på grund av avrundningar gjorda under beräkningsprocessen.
- onlineversionen av MakeItRational visade inte mellanresultat, dvs. värdena för
jämförelsematrisens största egenvärden λmax och konsistensindexet CI samt det utvalda
värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI. Det fanns inte heller någon
förklaring om hur konsistenskvoten CR beräknas.
- värdet för konsistenskvoten CR visades i procent utan någon annan förklaring på vad
detta värde egentligen betyder eller hur det ska tolkas av användaren.
- programmet varnade när konsistenskvoten CR var större än 0,1 eller 10 % genom att
visa ett utropstecken i en gul triangel bredvid kriteriet i frågan men inga andra
förklaringar gavs. En konsistenskvot CR större än 0,1 innebär att beslutsfattaren bör
revidera sina parvisa jämförelser och justera jämförelsematrisen.
- när konsistenskvoten CR var mindre än 0,1 eller 10 % visade programmet en grön
triangel bredvid respektive kriterium men inga andra förklaringar gavs.
- det fanns små skillnader mellan konsistenskvoten CR från artikeln och egna
beräkningar samt motsvarande värden från onlineversionen av MakeItRational. En
förklaring till dessa differenser skulle kunna vara antingen att avrundningar gjordes på
olika sätt och i olika faser under beräkningsprocessen eller att onlineversionen av
MakeItRational använder olika värden för det slumpmässiga konsistensindexet RI.

Rangordningar av alternativ från artikeln och egna beräkningar utförda med
användning av högeregenvektorsmetoden överensstämmer med rangordning av
alternativ erhållen i onlineversionen av MakeItRational.

Det är positivt att onlineversionen av MakeItRational varnar när en
jämförelsematris är inkonsistent i Saatys mening och användaren får förslag om hur
matrisen skulle kunna ändras för att den ska uppfylla konsistenskravet. Användaren
kan ignorera dessa förslag och få resultat även när jämförelsematrisen inte uppfyller
konsistenskravet. Det saknas information om hur programmet tar fram dessa
föreslagna värden.



33

Referenser

Abel, N.H. (1826) “Beweis der Unmöglichkeit, algebraische Gleichungen von
höheren Graden als dem vierten allgemein aufzulösen”. Journal fṻr de reine und 
angewandte Mathematik, vol. 1826, no. 1, sid. 65-84.

Barzilai, J. (1997) “Deriving weights from pairwise comparison matrices”. Journal of
operational research society, vol. 48, no. 12, sid. 1226-1232.

Bernoulli, D. (1738) “Exposition of a new theory on the measurement of risk”.
ursprungligen publicerat 1738, översatt 1954, Econometrica, vol. 22, no. 1, sid. 23-36.

Bernstein, P. (1996) Against the gods: the remarkable story of risk. Wiley, New York.

Bhushan, N. och Rai, K. (2004) Strategic decision making: applying the analytic
hierarchy process. Springer, London.

Blankmeyer, E. (1987) “Approaches to consistency adjustments”. Journal of
optimization theory and applications, vol. 54, no. 3, sid. 479-488.

Budescu D.V., Zwick R. och Rapoport A. (1986) “A comparison of the eigenvalue
method and the geometric mean procedure for ratio scaling”. Applied psychological
measurement, vol. 10, no. 1, sid. 69-78.

Chu A.T.W, Kalaba R.E. och Spingarn K. (1979) “A comparison of two methods for
determining the weights of belonging to fuzzy sets”. Journal of optimisation theory and
applications, vol. 27, no. 4, sid. 531-538.

Clemen, R.T. och Reilly, T. (2001) Making hard decisions. Duxbury, London.

Cogger, K.O. och Yu, P.L. (1985) “Eigenweight vectors and least distance
approximation for revealed preference in pairwise weight ratios”. Journal of
optimization theory and applications, vol. 46, no. 4, sid. 483-491.

Cook W.D. och Kress M. (1988) “Deriving weights from pairwise comparison ratio
matrices: An axiomatic approach”. European journal of operational research, vol. 37,
no. 3, sid. 355-362.

Crawford, G. och Williams, C. (1985) “A note on the analysis of subjective judgment
matrices”. Journal of mathematical psychology, vol. 29, no. 4, sid. 387-405.

Figueira, J., Greco, S. och Ehrgott, M. (2005) Multiple criteria decision analysis-state
of the art survey. Springer, Boston.

Forman, E.H. och Gass, S.I. (2001) ”The analytic hierarchy process – an exposition”.
Operation research, vol. 49, no. 4, sid. 469-486.

Golany B. och Kress M. (1993) “A multi-criteria evaluation of the methods for
obtaining weights from ratio-scale matrices”. European journal of operational
research, vol. 69, no. 2, sid. 210-220.

Hwang, C.L. och Yoon, K. (1995) Multiple attribute decision making – an
introduction. Sage publications, Thousand Oak.

Informs (2012) “Decision analysis software survey”. http://www.orms-
today.org/surveys/das/das.html (besökt 2012-07-01).

Jensen, R.E. (1984) “An alternative scaling method for priorities in hierarchical
structures”. Journal of mathematical psychology, vol. 28, no. 3, sid. 317-332.

Johnson, C.R., Beine, W.B. och Wang T.J. (1979) “Right-left asymmetry in an
eigenvector ranking procedure”. Journal of mathematical psychology, vol. 19, no. 1,
sid. 61-64.



34

Kumar, S.S. (2004) “AHP-based formal system for RochD project evaluation”.
Journal of scientific och industrial research, vol. 63, no.11, sid. 888-896.

Lootsma, F.A. (1999) Multi-criteria decision analysis via ratio and difference
judgement. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

MakeItRational, (2012) http://www.MakeItRational.com (besökt 2012-07-01).

Saaty, T.L. (1986) “Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process”.
Management science, vol. 32, no. 7, sid. 841-855.

Saaty, T.L. (1990) “How to make a decision: the analytic hierarchy process”.
European journal of operational research, vol. 48, no. 1, sid. 9-26.

Saaty, T.L. (1999) “Basic theory of the analytic hierarchy process: how to make a
decision”. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,.Fisicas y Naturales.
Seria A, Matematicas, vol. 93, no. 4, sid. 395-423.

Saaty, T.L. (2003) “Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector
necessary?”. European journal of operational research, vol. 145, no. 1, sid. 85-91.

Saaty, T.L. (2013) Fundamentals of decision making and priority theory with the
analytic hierarchy process. RWS Publications, Pittsburg.

Saaty, T.L. och Hu, G. (1998) “Ranking by eigenvector versus other methods in the
analytic hierarchy process”. Applied mathematics letters, vol. 11, no. 4, sid. 121-125.

Simons, H. (1972) “Theories of bounded rationality” i McGuire, C.B. och Radner, R.
(ed.) Decision and organization. North-Holland publishing company, Amsterdam.

Srdjevic, B. (2005) “Combining different prioritization methods in the analytic
hierarchy process synthesis”. Computers och operations research, vol. 32, no. 7, sid.
1987-1919.

Tzeng, G-H. och Huang, J-J. (2011) Multiple attribute decision making, methods and
applications. CRC Press, Boca Raton.

Vaidya, O.S. och Kumar, S. (2006) ”Analytic hierarchy process: an overview of
application”. European journal of operational research, vol. 169, no. 1, sid. 1-29.



35

Bilaga 1 - Akronymer

AHP - analytic hierarchy process
ANP - analytic network process
CI - konsistensindex
CR - konsistenskvot
DM – decision maker (beslutsfattare)
EV - högeregenvektor
EM – högeregenvektorsmetoden
GM - geometriskt medelvärde
MADM - multiattributsbeslutsanalys
MAUT- multiattributnyttoteori
MCDA - multikriteriebeslutsanalys
MODM - multimålbeslutsanalys
NGM - normaliserat geometriskt medelvärde
NEV - normaliserad högeregenvektor
PV – prioritetsvektor
RI - slumpmässigt konsistensindex
λmax – jämförelsematrisens största egenvärde
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Bilaga 2 – Jämförelsematriser - delfrågeställning 1

Jämförelsematris med avseende på kriterium 2:

Tabell 41. Jämförelsematris med avseende på det andra kriteriet (C2)

C2 A1 A2 A3 A4

A1 1,000 0,250 0,333 0,250

A2 4,000 1,000 4,000 0,500

A3 3,000 0,250 1,000 0,500

A4 4,000 2,000 2,000 1,000

Jämförelsematris med avseende på kriterium 3:

Tabell 42. Jämförelsematris med avseende på det tredje kriteriet (C3)

C3 A1 A2 A3 A4

A1 1,000 0,250 0,333 0,250

A2 4,000 1,000 4,000 0,500

A3 3,000 0,250 1,000 0,500

A4 4,000 2,000 2,000 1,000

Jämförelsematris med avseende på kriterium 4:

Tabell 43. Jämförelsematris med avseende på det fjärde kriteriet (C4)

C4 A1 A2 A3 A4

A1 1,000 2,000 2,000 4,000

A2 0,500 1,000 3,000 3,000

A3 0,500 0,333 1,000 4,000

A4 0,250 0,333 0,250 1,000
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Bilaga 3 – Sammanställning av beräkningsresultat med
användning av högeregenvektorsmetoden –
delfrågeställning 1

Sammanställning av beräkningsresultat för kriterier 2, 3 och 4.

Tabell 44. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för alternativen med avseende på
kriterium 2 (C2)

C2 A1 A2 A3 A4 EV NEV

A1 1,000 0,250 0,333 0,250 0,132 0,075

A2 4,000 1,000 4,000 0,500 0,621 0,354

A3 3,000 0,250 1,000 0,500 0,281 0,160

A4 4,000 2,000 2,000 1,000 0,720 0,410

Summa 1,754

λmax = 4,243
CI = 0,081
RI = 0,900
CR = 0,090

Tabell 45. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för alternativen med avseende på
kriterium 3 (C3)

C3 A1 A2 A3 A4 EV NEV

A1 1,000 0,250 0,333 0,250 0,132 0,075

A2 4,000 1,000 4,000 0,500 0,621 0,354

A3 3,000 0,250 1,000 0,500 0,281 0,160

A4 4,000 2,000 2,000 1,000 0,720 0,410

Summa 1,754

λmax = 4,243
CI = 0,081
RI = 0,900
CR = 0,090

Tabell 46. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för alternativen med avseende på
kriterium 4 (C4)

C4 A1 A2 A3 A4 EV NEV

A1 1,000 2,000 2,000 4,000 0,736 0,412

A2 0,500 1,000 3,000 3,000 0,564 0,316

A3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,346 0,194

A4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,141 0,079

Summa 1,787

λmax = 4,242
CI = 0,081
RI = 0,900
CR = 0,090
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Bilaga 4 – Sammanställning av beräkningsresultat med
användning av geometriska medelvärdesmetoden –
delfrågeställning 1

Sammanställning av beräkningsresultat för kriterier 2, 3 och 4.

Tabell 47. Matris om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden (GM) och
normaliserade geometriska medelvärden (NGM) för alternativ med avseende på
kriterium 2 (C2)

C2 A1 A2 A3 A4 GM NGM

A1 1,000 0,250 0,333 0,250 0,380 0,078

A2 4,000 1,000 4,000 0,500 1,682 0,347

A3 3,000 0,250 1,000 0,500 0,783 0,162

A4 4,000 2,000 2,000 1,000 2,000 0,413

Summa 4,844

Tabell 48. Matris om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden (GM) och
normaliserade geometriska medelvärden (NGM) för alternativ med avseende på
kriterium 3 (C3)

C3 A1 A2 A3 A4 GM NGM

A1 1,000 0,250 0,333 0,250 0,380 0,078

A2 4,000 1,000 4,000 0,500 1,682 0,347

A3 3,000 0,250 1,000 0,500 0,783 0,162

A4 4,000 2,000 2,000 1,000 2,000 0,413

Summa 4,844

Tabell 49. Matris om parvisa jämförelser, geometriska medelvärden (GM) och
normaliserade geometriska medelvärden (NGM) för alternativ med avseende på
kriterium 4 (C4)

C4 A1 A2 A3 A4 GM NGM

A1 1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 0,422

A2 0,500 1,000 3,000 3,000 1,456 0,307

A3 0,500 0,333 1,000 4,000 0,903 0,191

A4 0,250 0,333 0,250 1,000 0,380 0,080

Summa 4,740
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Bilaga 5 - Beräkningar utförda med onlineversionen av
MakeItRational – delfrågeställning 1

Dessa resultat visas i procent (skala till 100) och behöver divideras med 100 för att få
normerade värden (mellan 0 och 1) som kan jämföras med resultat från artikeln och
egna beräkningar.

Tabell 50. Prioritetsvektor för alternativ med avseende på kriterium 2

Tabell 51. Prioritetsvektor för alternativ med avseende på kriterium 3

Tabell 52. Prioritetsvektor för alternativ med avseende på kriterium 4



40

Bilaga 6 – Jämförelsematriser - delfrågeställning 2

Tabell 53. Jämförelsematris med avseende på kriterium 2

D2 A B C

A 1,000 7,000 0,200

B 0,143 1,000 0,125

C 5,000 8,000 1,000

Tabell 54. Jämförelsematris med avseende på kriterium 3

D3 A B C

A 1,000 8,000 6,000

B 0,125 1,000 0,250

C 0,166 4,000 1,000

Tabell 55. Jämförelsematris med avseende på kriterium 4

D4 A B C

A 1,000 1,000 1,000

B 1,000 1,000 1,000

C 1,000 1,000 1,000

Tabell 56. Jämförelsematris med avseende på kriterium 5

D5 A B C

A 1,000 5,000 4,000

B 0,200 1,000 0,333

C 0,250 3,000 1,000

Tabell 57. Jämförelsematris med avseende på kriterium 6

D6 A B C

A 1,000 8,000 6,000

B 0,125 1,000 0,200

C 0,166 5,000 1,000

Tabell 58. Jämförelsematris med avseende på kriterium 7

D7 A B C

A 1,000 0,500 0,500

B 2,000 1,000 1,000

C 2,000 1,000 1,000

Tabell 59. Jämförelsematris med avseende på kriterium 8

D8 A B C

A 1,000 0,143 0,200

B 7,000 1,000 3,000

C 5,000 0,333 1,000
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Bilaga 7 - Resultat från egna beräkningar med
användning av högeregenvektorsmetoden –
delfrågeställning 2

Matrisen om parvisa jämförelser, högeregenvektor och normaliserad högeregenvektor
sammanställs i tabellen nedan:

Tabell 60. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 2

EV NEV

D2 A B C

A 1,000 7,000 0,200 0,310 0,233

B 0,143 1,000 0,125 0,072 0,054

C 5,000 8,000 1,000 0,948 0,713

Summa 1,330

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,247
CI = 0,124
RI = 0,580
CR = 0,213

Tabell 61. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 3

EV NEV

D3 A B C

A 1,000 8,000 6,000 0,969 0,754

B 0,125 1,000 0,250 0,084 0,065

C 0,166 4,000 1,000 0,232 0,181

Summa 1,285

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,135
CI = 0,067
RI = 0,580
CR = 0,116

Tabell 62. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 4

EV NEV

D4 A B C

A 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333

B 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333

C 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333

Summa 3,000

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
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λmax = 3,000
CI = 0,000
RI = 0,580
CR = 0,000

Tabell 63. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 5

EV NEV

D5 A B C

A 1,000 5,000 4,000 0,939 0,674

B 0,200 1,000 0,333 0,140 0,101

C 0,250 3,000 1,000 0,314 0,225

Summa 1,393

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,085
CI = 0,043
RI = 0,580
CR = 0,073

Tabell 64. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 6

EV NEV

D6 A B C

A 1,000 8,000 6,000 0,965 0,747

B 0,125 1,000 0,200 0,077 0,060

C 0,166 5,000 1,000 0,250 0,193

Summa 1,292

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,196
CI = 0,098
RI = 0,580
CR = 0,169

Tabell 65. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 7

EV NEV

D7 A B C

A 1,000 0,500 0,500 0,333 0,200

B 2,000 1,000 1,000 0,666 0,400

C 2,000 1,000 1,000 0,666 0,400

Summa 1,665

Jämförelsematrisens största egenvärde och det slumpmässiga konsistensindexet samt
de beräknade värdena för konsistensindex och konsistenskvot sammanställs nedan:
λmax = 3,000
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CI = 0,005
RI = 0,580
CR = 0,009

Tabell 66. Matris om parvisa jämförelser, högeregenvektor (EV) och
normaliserad högeregenvektor (NEV) för kriterier med avseende på kriterium 8

EV NEV

D8 A B C

A 1,000 0,143 0,200 0,101 0,072

B 7,000 1,000 3,000 0,914 0,650

C 5,000 0,333 1,000 0,392 0,279

Summa 1,407

λmax = 3,060
CI = 0,030
RI = 0,580
CR = 0,052
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Bilaga 8 - Resultat av beräkningar utförda i
onlineversionen av MakeItRational – delfrågeställning 2

Dessa resultat visas i procent (skala till 100) och behöver divideras med 100 för att få
normerade värden (mellan 0 och 1) som kan jämföras med resultat från artikeln och
egna beräkningar. Samanställning av resultat från MakeItRational:

Tabell 67. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 2

Tabell 68. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 3

Tabell 69. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 4

Tabell 70. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 5
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Tabell 71. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 6

Tabell 72. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 7

Tabell 73. Sammanställning av resultat från MakeItRational med avseende på
kriterium 8
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Bilaga 9 - Jämförelser mellan resultat - delfrågeställning
1

I tabellen nedan visas jämförelser mellan resultat med avseende på det andra kriteriet:

Tabell 74. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 2

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel –
Beräkningar

Artikel –
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-(3)

(7)=
(2)-
(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?

A1 0,075 0,078 0,075 0,078 0,075 0,000 0,000 0,000 0,003

A2 0,354 0,347 0,354 0,347 0,354 0,000 0,000 0,000 -0,007

A3 0,160 0,162 0,160 0,162 0,160 0,000 0,000 0,000 0,002

A4 0,410 0,413 0,410 0,413 0,410 0,000 0,000 0,000 0,003

Det framgår ur tabellen att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln
jämförs med resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden
och geometriska medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också
lika med noll när resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).

I tabellen nedan visas jämförelser mellan resultat med avseende på det tredje
kriteriet:

Tabell 75. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 3

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel –
Beräkningar

Artikel –
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-
(3)

(7)=
(2)-(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?
A1 0,075 0,078 0,075 0,078 0,075 0,000 0,000 0,000 0,003
A2 0,354 0,347 0,354 0,347 0,354 0,000 0,000 0,000 -0,007
A3 0,160 0,162 0,160 0,162 0,160 0,000 0,000 0,000 0,002
A4 0,410 0,413 0,410 0,413 0,410 0,000 0,000 0,000 0,003

Det framgår ur tabellen att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln
jämförs med resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden
och geometriska medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också
lika med noll när resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).

I tabellen nedan visas jämförelser mellan resultat med avseende på det fjärde
kriteriet:
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Tabell 76. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 4

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel –
Beräkningar

Artikel –
MakeItRational

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=
(1)-
(3)

(7)=
(2)-
(4)

(8)=
(1)-(5)

(9)=
(2)-(5)

NEV NGM NEV NGM Metod? NEV NGM Metod? Metod?

A1 0,412 0,422 0,412 0,422 0,412 0,000 0,000 0,000 0,010

A2 0,316 0,307 0,316 0,307 0,316 0,000 0,000 0,000 -0,009

A3 0,194 0,191 0,194 0,191 0,194 0,000 0,000 0,000 -0,003

A4 0,079 0,080 0,079 0,080 0,079 0,000 0,000 0,000 0,001

Det framgår ur tabellen att alla differenser är lika med noll när resultat från artikeln
jämförs med resultat från egna beräkningar utförda med högeregenvektorsmetoden
och geometriska medelvärdesmetoden (kolumner 6 och 7). Dessa differenser är också
lika med noll när resultat av beräkningar från artikeln utförda med användning av
högeregenvektorsmetoden jämförs med resultat från MakeItRational (kolumn 8). Det
blev alltid en differens när resultat av beräkningar från artikeln utförda med
användning av geometriska medelvärdesmetoden jämförs med resultat från
MakeItRational (kolumn 9).
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Bilaga 10 - Jämförelser mellan resultat –
delfrågeställning 2

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från artikel och
resultat från egna beräkningar samt resultat från artikel och resultatet från
onlineversionen av MakeItRational med avseende på det andra kriteriet.

Tabell 77. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 2

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)
A 0,233 0,233 0,233 0,000 0,000
B 0,005 0,054 0,054 -0,049 -0,049
C 0,713 0,713 0,713 0,000 0,000
λmax 3,247 3,247 Visas ej 0,000 Kan ej beräknas
CI 0,124 0,124 Visas ej 0,000 Kan ej beräknas
CR 0,213 0,213 0,236 0,000 -0,023

Det framgår att alla differenser med två undantag är lika med noll. Det första
undantaget gäller differensen mellan konsistenskvoten CR från artikeln och från
MakeItRational när differensen är 0,023. Konsistenskvoten rekommenderas vara
minde än 0,1 (eller 10%) för en konsistent jämförelsematris (Saaty 2013 s.90) så att
denna differens påverkar inte beräkningen. Det andra undantaget beror alternativet hus
B när differensen mellan värdet från artikeln och det från egna beräkningar (0,05)
samt respektive differensen mellan värdet från artikeln och det från online-versionen
av MakeItRational. Resultatet från egna beräkningar (0,05) är lika med resultatet från
beräkningen utförd i onlineversionen av MakeItRational och detta tyder på ett
transkriberingsfel i artikeln, nämligen 0,05 skrevs som 0,005. MakeItRational visar
inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på jämförelsematrisens största
egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det utvalda värdet för det
slumpmässiga konsistensintexet RI och följaktligen differenserna mellan värdena i
artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat beräknas.
Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent och
varnar när detta värde överstiger 0,1 eller 10 % genom att visa ett utropstecken i en
gul triangel och föreslår samtidigt ett nytt värde (en siffra i en blå cirkel) som
beslutsfattaren skulle kunna använda för att respektive jämförelsematris blir
konsistent. Beslutfattaren kan behålla ursprungliga jämförelser eller ersätta de med de
värden som programmet föreslår eller något annat lämpligt värde.

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från
artikeln och egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på tredje kriteriet.

Tabell 78. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 3

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,745 0,754 0,754 -0,009 -0,009

B 0,065 0,065 0,065 0,000 0,000

C 0,181 0,181 0,181 0,000 0,000

λmax 3,130 3,135 Visas ej -0,005 Kan ej beräknas

CI 0,068 0,067 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas

CR 0,117 0,116 0,129 0,001 -0,012
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Det framgår att det fanns små skillnader som beror alternativen, största egenvärde
λmax, konsistensindexet CI och konsistenskvoten CR. Alla dessa differenser är små i
amplitud jämfört med absoluta värdet och uppstår i alla dessa fall vid tredje decimalen
med ett undantag som beror konsistenskvoten CR när differensen är något större.
MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI och följaktligen
differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat
beräknas.

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultaten från
artikel och egna beräkningar samt resultaten från artikel och onlineversionen av
MakeItRational med avseende på fjärde kriteriet.

Tabell 79. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 4

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)
A 0,333 0,333 0,333 0,000 0,000
B 0,333 0,333 0,333 0,000 0,000
C 0,333 0,333 0,333 0,000 0,000
λmax 3,000 3,000 Visas ej 0,000 Kan ej beräknas
CI 0,000 0,000 Visas ej 0,000 Kan ej beräknas
CR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Det framgår ut tabellen att alla differenser är lika med noll. MakeItRational visar inte
mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på jämförelsematrisens största egenvärde
λmax och på konsistensindexet CI samt det utvalda värdet för det slumpmässiga
konsistensindexet RI och följaktligen differenserna mellan värdena i artikel och
värdena från MakeItRational har inte kunnat beräknas.
Onlineversionen av MakeItRational beräknar CR i bakgrund och utrycker värdet i
procent.

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från
artikeln och egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på femte kriteriet.

Tabell 80. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 5

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)
A 0,674 0,674 0,674 0,000 0,000
B 0,101 0,101 0,101 0,000 0,000
C 0,226 0,225 0,225 0,001 0,001
λmax 3,086 3,085 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas
CI 0,043 0,043 Visas ej 0,000 Kan ej beräknas
CR 0,074 0,073 0,082 0,001 -0,008

Det framgår att det fanns små skillnader som beror alternativ, största egenvärde λmax,
och konsistenskvoten CR. Alla dessa differenser är små i amplitud jämfört med
absoluta värdet och uppstår i alla dessa fall vid tredje decimalen.
MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI och följaktligen
differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat
beräknas.
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Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent.
Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från

artikeln och egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på sjätte kriteriet.

Tabell 81. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 6

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,747 0,747 0,747 0,000 0,000

B 0,060 0,060 0,060 0,000 0,000

C 0,193 0,193 0,193 0,000 0,000

λmax 3,197 3,196 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas

CI 0,099 0,098 Visas ej 0,001 Kan ej beräknas

CR 0,170 0,169 0,188 0,001 -0,018

Det framgår att det fanns små skillnader som beror största egenvärde λmax,
konsistensindex CI och konsistenskvot CR. Alla dessa differenser är små i amplitud
jämfört med absoluta värdet och uppstår i alla dessa fall vid tredje decimalen med ett
undantag som beror konsistenskvoten CR när differensen är något större.
MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI och följaktligen
differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat
beräknas.
Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent och
varnar när detta värde överstiger 0,1 eller 10 % genom att visa ett utropstecken i en
gul triangel och föreslår samtidigt ett nytt värde (en siffra i en blå cirkel) som
beslutsfattaren skulle kunna använda för att respektive jämförelsematris blir
konsistent. Beslutfattaren kan behålla ursprungliga jämförelser eller ersätta de med de
värden som programmet föreslår eller något annat lämpligt värde.

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från
artikeln och egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på sjunde kriteriet.

Tabell 82. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 7

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000

B 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000

C 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000

λmax 3,000 3,010 Visas ej -0,010 Kan ej beräknas

CI 0,000 0,005 Visas ej -0,005 Kan ej beräknas

CR 0,000 0,009 0,000 -0,009 0,000

Det framgår att det fanns små skillnader som beror största egenvärde λmax,
konsistensindexet CI och konsistenskvoten CR. Alla dessa differenser är små i
amplitud jämfört med absoluta värdet.
MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI och följaktligen
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differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat
beräknas.
Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent.

Tabellen nedan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från
artikeln och egna beräkningar samt resultat från artikeln och från onlineversionen av
MakeItRational med avseende på åttonde kriteriet.

Tabell 83. Jämförelse mellan resultat med avseende på kriterium 8

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,072 0,072 0,072 0,000 0,000

B 0,650 0,650 0,650 0,000 0,000

C 0,278 0,279 0,279 -0,001 -0,001

λmax 3,065 3,060 Visas ej 0,005 Kan ej beräknas

CI 0,032 0,030 Visas ej 0,002 Kan ej beräknas

CR 0,056 0,052 0,063 0,004 -0,007

Det framgår att det fanns små skillnader som beror alternativ, största egenvärde λmax,
konsistensindexet CI och konsistenskvoten CR. Alla dessa differenser är små i
amplitud jämfört med absoluta värdet och uppstår i alla dessa fall vid tredje
decimalen. MakeItRational visar inte mellanresultat, dvs. de beräknade värdena på
jämförelsematrisens största egenvärde λmax och på konsistensindexet CI samt det
utvalda värdet för det slumpmässiga konsistensindexet RI och följaktligen
differenserna mellan värdena i artikel och värdena från MakeItRational har inte kunnat
beräknas.
Onlineversionen av MakeItRational utrycker konsistenskvoten CR i procent.

Tabell 84. Jämförelse mellan resultat med avseende på aggregeringar

Artikel Beräkningar MakeItRational
Artikel -
Beräkningar

Artikel -
MakeItRational

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2) (5)=(1)-(3)

A 0,396 0,395 0,396 0,001 0,000

B 0,341 0,341 0,341 0,000 0,000

C 0,263 0,263 0,264 0,000 -0,001

Tabellen ovan sammanställer resultat och differenser mellan resultat från artikel och
egna beräkningar samt resultat från artikel och onlineversionen av MakeItRational
med avseende på den övergripande aggregeringen. Det framgår att alla differenser är
väldigt små i amplitud och uppstår vid tredje decimalen.


