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Abstrakt 

 
Denna studie syftade till att undersöka hur beslutsträd fungerar som ett beslutsstöd 

vid ett givet praktiskt fall. Det givna praktiska fallet bestod av beslutsproblem 

gällande gallring av skog, där frågan var att gallra eller att inte gallra? Beslutsträd 

som beslutsstöd användes och granskades av en ekonomisk rådgivare inriktad på 

skogsbruk och denne fick dessutom svara på frågor gällande förståelsen av 

beslutsträdets komponenter. Pilottestet indikerade att den ekonomiska rådgivaren 

inte behövde någon omfattande inläsning för att kunna använda sig av beslutsträdets 

principer, dock fanns det svårigheter i att förstå förväntat nyttovärde. Studiens 

beslutsträd som hade kompletterats med insektsskador bedömdes av den 

ekonomiska rådgivaren kunna fungera som beslutsstöd. Ett beslutsstöd där den 

ekonomiska rådgivaren enkelt kunde mata in olika uppskattningar utifrån aktuellt 

skogsbestånd. Ett behov som den ekonomiska rådgivaren fann nödvändigt var att 

beslutsträdet förslagsvis skulle ha en tillhörande rapportdel som skulle kunna 

presenteras för skogsägare. Förklaringen till behovet baserades på att beslutsträd 

som diskussionsunderlag ansågs bli för avancerat för en skogsägare att förstå. 

Beslutsträdet som hade kompletterats med insektsskador visade att 

handlingsalternativet gallra är beslutet som bör fattas om vi utgår från den 

ekonomiska rådgivarens antagna skogsbestånd. Sannolikhets- och nyttovärdena i 

beslutsträdet grundade sig på personliga bedömningar från skogsexperter på 

skogsbolag samt från en ekonomisk rådgivare vilket innebar att dessa sannolikhets- 

och nyttovärden skulle kunna skilja sig om andra experter hade tillfrågats. 
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1 Inledning 

Beslutsträd är ett verktyg för att strukturera beslutsproblem. Med ett beslutsträd kan 

man visuellt visa olika beslutsvägar som är relevanta för ett beslutsproblem. Vi 

kommer att undersöka användning av beslutsträd genom att applicera den på ett 

praktiskt fall gällande gallring av skog. Motivet till det praktiska fallet var att en 

ekonomisk rådgivare (ER) på ett företag med inriktning fastighetsförmedling och 

rådgivning för jord- och skogsbruk efterfrågade beslutsstöd. ER uttryckte ett behov av 

att kunna tydliggöra beslutsprocessen i dialog med skogsägare för att underlätta 

diskussionen av för- och nackdelar med gallring samt att kunna visualisera detta.  

     Enligt Brännlund, Lundmark och Söderholm (2010, s.9) har den svenska 

skogen haft en viktig roll för den ekonomiska tillväxten de senaste hundra åren och 

bidragit starkt till dagens välfärd. Det medför ett ansvar att förvalta skogen, där 

gallring kan vara en viktig del av skogsvården. Det behövs kunskap och hjälpmedel 

för att skogsägarna ska kunna fatta bra beslut angående gallring. Detta innebär att det 

kan vara av hög relevans för både privatpersoner och organisationer att veta hur de ska 

förhålla sig till de risker som det innebär att förvalta skog. Något som förekommer är 

att skogsägare inte alltid är beredda på de ekonomiska konsekvenser som en gallring 

kan medföra, där bland annat besvikelse över låga vinster förekommer. Ett beslutsträd 

som verktyg skulle möjligtvis kunna visualisera de ekonomiska risker som 

förekommer vid gallring, där variation i kostnad och inkomst tydligt finns med. Att 

ställa gallra gentemot gallra inte kan vara meningsfullt då åsikterna går isär när det 

gäller denna frågeställning. Utifrån webbartikel Segerstedt (2012)  hävdar professor 

Urban Nilsson att en ogallrad skog bidrar till en hög tillväxt, där han grundar sitt 

utlåtande på artikeln Nilsson et. al (2010). Vidare menar Nilsson att det kan finnas 

andra anledningar till att gallra, dock ska man inte enbart som skogsägare förlita sig på 

virkesköpare då dessa skogsbolag kan ha egna vinstintressen (Segerstedt, 2012). 

  

2 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur beslutsträd kan fungera som beslutsstöd vid ett 

givet praktiskt fall som i denna studie berör gallring av skog. Målet med att använda 

beslutsträd som beslutsstöd är att skapa ett underlag för diskussion för aktuella parter 

(ekonomisk rådgivare samt skogsägare). Studien inkluderar ett pilottest som syftar till 

att undersöka hur användbart beslutsträd är som beslutsstöd för en ekonomisk 

rådgivare som saknar tidigare erfarenhet av att arbeta med beslutsträd.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2             

 

3 Tillvägagångssätt 

I denna studie har vi undersökt verktyget beslutsträd som beslutsstöd för 

problematiken med gallring av skog. I studiens beslutsträd använde vi 

sannolikhetsvärden samt linjära monetära värden som nyttovärden. Att nyttovärdet i 

studiens beslutsträd representerades i kronor berodde på att gallringsproblematiken till 

stor det berörde pengar och där övriga nyttovärden så som exempelvis affektionsvärde 

av skog uteslöts.  

I konsultation med utomstående experter arbetandes på ett skogsbolag 

diskuterade vi problematiken med gallra respektive gallra inte samt diskuterade 

sannolikhetsvärden och hur man generellt bör uppskatta kostnader för gallring. Med 

andra ord fick vi sannolikhetsvärden från skogsbolagets skogsexperter samt allmänna 

synpunkter om strukturering av beslutsproblemet gallring av skog. Träffen med 

skogsexperterna ägde rum 2013-05-02 och varade i cirka en timme. Uppskattningarna 

från skogsbolagets skogsexperter var fristående från studiens testperson den 

ekonomiska rådgivaren (ER). I studien bidrog ER med monetära värden till 

beslutsträdet som ER grundade på antaganden från ett realistiskt skogsbestånd. 

För att strukturera gallringssituationens mål så skapade vi en fundamental 

målhierarki kombinerad med instrumentella mål. Det bidrog till att vi kunde reda ut 

vilka mål som var av betydelse vid gallringssituationen. 

Vi använde oss av influensdiagram för att grafiskt strukturera upp samband 

mellan olika handlings- och händelsesituationer i beslutssituation gallra eller inte 

gallra.  Influensdiagrammet bidrog även som stöd till konstruerandet av beslutsträd.  

Efter att beslutsträdet sammanställts genomförde vi ett pilottest för att skapa en 

uppfattning om hur begripligt och användbart ER upplevde beslutsträdet gällande det 

praktiska fallet. Träffen då pilottestet genomfördes med ER ägde rum 2013-05-22 och 

varade i cirka två timmar. 

ER fick innan pilottestet inte ta del av något beslutsträd, ER fick enbart 

beslutsträdets princip förklarat i korthet.  ER fick i pilotstudien, efter användandet av 

beslutsträdet, uttrycka sina åsikter kring hur beslutsträdet fungerade som beslutsstöd. 

I pilotstudiens slutskede genomfördes en intervju med ER där vi följde upp 

pilottestet med utvärderande frågor. Träffen då intervjun genomfördes ägde rum 2015-

07-11 och varade i cirka en timme. Studiens tillvägagångssätt innebar att ER blev 

beställare av beslutsstöd samt testperson i studien. 
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4 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att framföra en genomgång av några grundläggande 

beslutsteoretiska aspekter där vi beskriver skogsskötsel, risk, riskanalys, beslutsträd 

och influensdiagram. Sist i avsnittet kommer skogsbrukets mål att struktureras och 

alternativen identifieras. Syfte med bakgrunden är att ge en tydlig förklaring till läsare 

utan förkunskaper om skogsskötsel respektive beslutsanalys och beslutsträd. 

 

4.1 Skogsskötsel med inriktning gallring 

Av den totala landytan i Sverige på 41,3 miljoner hektar är omkring 23 miljoner 

hektar produktiv skogsmark, virkesförrådet för skogsmarken beräknas bestå av tre 

miljarder kubikmeter skog. Detta virkesförråd består av 42 procent gran, 39 procent 

tall, 12 procent björk slutligen fördelas det övriga skogsbeståndet på lövträd samt torra 

träd. För varje hektar skogsmark utgör medelvirkesförrådet 131 kubikmeter skog 

(Skogsstyrelsen, 2012, s.39). Av all Sveriges skog äger privatpersoner 50 procent av 

all skog medan resterande ägs av privatägda aktiebolag (25 %), statsägda aktiebolag 

(14 %), övriga privata ägare (6 %), staten (3 %) samt övriga allmänna ägare (2 %) 

(Skogsstyrelsen, 2012, s.23). Detta innebär att cirka 11 miljoner hektar produktiv 

skogsmark ägs av privatpersoner, vilket medför att ett stort ansvar ligger på den 

enskilda individen att förvalta skogen på ett gynnsamt sätt. Det finns ett antal risker 

(som exempelvis naturfenomen) som kan hindra den enskilda individen från att 

förvalta skogen på ett gynnsamt sätt. Enligt Olofsson och Blennow (2005) som 

hänvisar till Vallinger och Fridman (1997) - Modelling probability of snow and wind 

damage in Scots pine stands using tree characteristics så förstörs ungefär 4 miljoner 

kubikmeter trä i medeltal varje år av vind och snö.  

I Skogsstyrelsen (1999) går det att läsa att skogen ska skötas så att den uthålligt 

ger en god avkastning i enlighet med skogsvårdslagen 1993:553 och skogen ska 

samtidigt skötas så att den biologiska mångfalden bevaras. Det finns således motiv 

enligt lag att förvalta skogen ekonomiskt vilket även gynnar skogsägaren. Samtidigt är 

det i dagens samhälle betydelsefullt att ta hänsyn till miljönytta då instanser som 

Naturvårdsverket ställer krav på att inte enbart utföra kostnadseffektivitetsanalyser, 

utan även sätta miljönytta i relation till kostnaden (Sundberg och Söderqvist, 2004, 

s.6). Därutav blir det möjligtvis inte enbart relevant att sträva efter god ekonomisk 

avkastning eftersom det kan finnas en monetär nytta gällande miljöaspekter. Dock är 

det resurskrävande ur tids- och kostnadsperspektiv att utföra monetära värderingar av 

miljöeffekter (Sundberg och Söderqvist, 2004, s.6). Det innebär att miljöaspekter inte 

alltid tas i beaktande för ekonomisk avkastning.  

När det kommer till att följa naturvårdslagen angående att bibehålla god 

ekonomisk avkastning och tillföra tillgång på efterfrågat sortiment, så framkommer 

det att det är komplicerat att fastställa mål för något som är så pass långsiktigt 

(Brännlund, Lundmark och Söderholm, 2010, s.97).  Dels också på grund utav att 

utvecklingen gällande föryngring, röjning, beståndsvård och markanvändning ständigt 

förändras. 

När det gäller gallring i tidigt stadium finns det problem som innebär höga 

kostnader och låga intäkter i jämförelse med andra avverkningar. Detta oavsett vad 

den första gallringsråvaran används till (Vikinge, 1999, s.18). Därutav kan en 

problematik tänkas uppstå eftersom det kan påverka till att skogsägarna inte genomför 

gallring, trots att det i längden är ekonomiskt fördelaktigt.  

Enligt Parikka och Vikinge (1994, s.33) är gallringens huvudsakliga syfte att 

vårda skogen genom att plocka ur en del av skogskapitalet för att stärka 

skogsbeståndet inför en framtida slutavverkning, detta görs för att den kvarvarande 

skogen skall växa bättre än om ingen gallring hade utförts. Utformningen av gallring 
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bestäms av hur man väljer att avväga det befintliga ekonomiska kravet som 

skogsägaren har på sig idag och mellan det framtida värdet på skogen.  

Enligt Skogsvårdslagen paragraf 3:2 skall en avverkning främja skogens 

utveckling och gynna de trädslag som utifrån givna förutsättningar kan bidra till 

tillfredsställande virkesproduktion (Skogsstyrelsen, 2012, s.25). Virkesförråd och 

antalet stammar skall vara tillräckligt för att tillvarata den virkesproducerande förmåga 

som marken har. Kvarvarande träd bör i huvudsak vara jämnt fördelade över arealen. 

Det finns alltså ett antal hänsynstagande att ta i beaktning när beslut fattas gällande 

gallring, exempelvis att inte gallra ur skogen för mycket. Nedan följer en figur över en 

skogsbrukscykel som visar de skogsvårdsåtgärder som kan verkställas: 

 

 
 

 
Figur 1. Skogsbrukscykel och dess skogsvårdsåtgärder. 

I figur 1 kan vi bland annat utläsa att punkt 1 representerar en 

nyplantering/återväxt av skog vilket kan ses som en förutsättning för skog ska växa 

upp när en tidigare slutavverkning ägt rum. Punkt 2 representerar röjning av skog. 

Punkt 3 representerar att skog blivit redo för att gallras. Innan man har nått till 

slutavverkning kan gallring genomföras vid flera tillfällen. Slutskedet av 

skogsbrukscykeln representeras i punkt 4, vilket innebär slutavverkning. Sedan 

fortsätter denna skogsbrukscykel återigen om punkt 1 genomförs, det vill säga 

nyplantering/återväxt. 

 

Nyplantering/ återväxt - Har det skett en slutavverkning av skog är det rimligen 

nödvändigt att nyttja fröträd och/eller plantera ny skog för att ta till vara på markens 

tillväxtförmåga (Vvds, 2013b). Fröställning och nyplanteringen bidrar således till att 

starta skogsbrukscykeln. Utgår man från skogsvårdslagen så ska skog anläggas cirka 

tre år efter en slutavverkning har utförts (Vvds, 2013b). 

 

Röjning - Röjning genomförs för att få ökad tillväxt i skogen. Enligt 

skogsägareföreningen VVDS leder röjning både till ökad tillväxt och minskade 

gallringskostnader (Vvds, 2013a) och VVDS menar att man genom att röja granskog 

kan höja den framtida vinsten med upp till 30 % jämfört om man lämnade skogen 

oröjd. 

1.Nyplantering/ 
återväxt

2.Röjning

3. Gallring

4.Slut-

avverkning

Röjning sker på 
ung skog. Kan 

genomföras flera 
gånger  

Beroende på 
trädslag så 

sker tidpunkten för 
slutavverkning olika 

långt fram i tiden 

Gallring kan ske på både 
relativt ung skog och på 

äldre skog. Kan 
genomföras flera gånger 

Efter en slutavverkning 
nyttjas fröställning 

och/eller planteras ny skog  

http://www.skogsstyrelsen.se/
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Gallring - Gallring av skog sker när träden vuxit till sig och har uppnått en viss 

diameter. I likhet med röjning så innebär gallring att man tar bort träd för att skapa 

utrymme. Gallringen ämnar göra det bättre för träden som är kvar och ta bort 

oönskade träd, det vill säga träd som är skadade, sneda och står för tätt etcetera 

(Mellanskog, 2013). Genom att göra detta kan man skapa ett vitalare och lönsammare 

skogsbestånd. Enligt Agestam (2015, s.9) utförs den första gallring för gran normalt 

vid en övre höjd på 12-15 meter, vilket är en höjd som uppnås när träden är mellan 25-

40 år gamla beroende på hur bördig marken är. Den första gallring för tall utförs 

normalt vid en övre höjd på 10-13 meter, vilket är en höjd som uppnås när träden är 

mellan 25-55 år gamla beroende på hur bördig marken är. 

 

Slutavverkning - En slutavverkning innebär att skogsbeståndet avvecklas till 

viss del, slutavverkning är således en form av föryngringsavverkning. Det är främst 

vid detta tillfälle i skogsbrukscykeln som skogen ger högst avkastning, framförallt på 

grund utav virkesförsäljningen som då sker (Vvds, 2013b).  Det bestånd som inte 

längre växer är det som bör avverkas först, samtidigt bör bestånd som är under 

pågående tillväxt sparas till en senare avverkning. Enligt skogsvårdslagen måste 

skogsbeståndet ha nått en särskild miniålder för att få slutavverkas, denna ålder 

varierar beroende på trädslag, allt från 50 år för bördig granskog till 100 år för tallskog 

på mager mark (Vvds, 2013b). 

 

När en skogsägare bestämmer sig för att gallra finns det ett verktyg att tillämpa 

som heter gallringsmall. Gallringsmallen innehåller tre komponenter som behöver 

kalkyleras. Den första komponenten är att beräkna övre höjd, den andra komponenten 

är att beräkna grundytan och slutligen den sista komponenten vilket är att beräkna 

ståndortsindex (Skogforsk, 2015). När man beräknar övre höjd finns det ett antal 

metoder och instrument att tillgå för att kunna avgöra höjden på träden. Det man gör 

är att urskilja de två grövsta intakta träden inom 10 meters radie från provytans mitt. 

Sedan mäter man dessa två och räknar ut medelhöjden. Genom att göra detta 

uppskattas medelhöjden för de 100 grövsta träden på ett hektar (Skogforsk, 2006a).  

När grundytan beräknas är syftet att få ett mått på hur tätt beståndet är. För att göra 

detta används ett relaskop vilket är ett instrument som utgörs av en 1 centimeters bred 

spalt som är fäst vid en 50 centimeterskedja. Relaskopet nyttjas genom att det siktas 

på ett träd i taget (på 130 centimeters höjd). Därefter roterar användaren relaskopet 

och räknar alla träd som är bredare än spalten. Femtio procent av de svårbedömda 

träden räknas med. Det antalet träd som räknas fram skapar värdet gällande hur tätt 

träden står vilket benämns som grundyta, detta mäts i kvadratmeter per hektar. Ingen 

hänsyn tas med i beräkningen gällande hur långt från provytans mittpunkt träden 

befinner sig (Skogforsk, 2006b). Beräkning av ståndortsindex är ett mått som påvisar 

vilken produktionsförmåga marken har. Detta index åskådliggör den höjd i meter som 

de grövsta träden uppskattas kunna uppnå vid en ålder på 100 år. Vetskapen om 

ståndortsindex medför att man kan räkna ut boniteten, vilket är ett mått på 

medelproduktionen under förhållanden som anses vara ideala. När man mäter 

beståndets övre höjd och åldern i brösthöjd implementeras detta i 

höjdutvecklingskurvor för att kunna bestämma ståndortsindex (Skogforsk, 2011). 

Det krav som finns för användandet av gallringsmall är att grundytan skall 

utgöras av minst 70 procent tall eller gran. Beståndet skall vara relativt jämnt, välslutet 

och tidigare skött. Det är betydelsefullt att gallringen mestadels utförs som låggallring 

vilket innebär att de större träden gynnas. I bestånd som inte uppfyller dessa krav kan 

mallarna bidra med vägledning, dock krävs vaksamhet och anpassning till 

användningen (Skogsstyrelsen 2011, s.2). 

Det finns ett antal olika gallringsmetoder som beskriver vilken gallring som 

lämpar sig bäst för beståndet (Mellanskog, 2013). Vid bestånd som är oröjda eller 

svagt röjda lämpar sig låggallring främst. Låggallring lämpar sig även vid gallrade 

bestånd som innehar många stammar och upphissade trädkronor, vilket utförs för att 
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undvika snöbrott och vindfällen. Normalgallring används vid röjda eller väl gallrade 

bestånd där man sparar medelgrova till grova träd med bra kvalitetsegenskaper, vilket 

innebär att man tar bort sjuka, skadade och konkurrerande träd. Vid en höggallring tar 

man till exempel bort äldre träd som står bland ett ungt bestånd, alltså att ett fåtal 

större träd bland ungt bestånd gallras bort. Detta innebär att gallringsbehovet för det 

kvarvarande beståndet fortfarande kommer att ha gallringsbehov. En röjning krävs 

före gallring vid konfliktbestånd, alltså bestånd som är orörda eller svagt röjda och 

som är allt för klena och stamtäta. Dessa måste alltså röjas innan de kan växa till sig 

till en gallring. Fokus inriktas på att ta ur klenare stammar antingen genom röjning 

eller bränsleuttag.  Det finns alltså ett antal olika alternativ när skogsägare väljer att 

gallra som kan vara av betydelse beroende på skogens tillstånd.  

4.2 Influensdiagrammets uppbyggnad 

Influensdiagram kan anses vara ett första steg i struktureringen av ett beslutsproblem. 

Clemen och Reilly (2005, s.52-54) beskriver influensdiagram som ett tillvägagångssätt 

som kan bidra med enkel grafisk representation av ett beslutsproblem, detta blir 

relevant när man vill strukturera upp samband mellan olika handlings- och 

händelsesituationer i en beslutssituation. Influensdiagrammet är uppbyggt av olika 

noder, dessa noder är i sin tur länkade med varandra genom pilar/ bågar för att visa 

olika relationer mellan noder. Noderna som finns i influensdiagrammet återkommer i 

beslutsträdet och därutav kan ett influensdiagram även bidra som stöd till 

konstruerandet av beslutsträd. Genom att ställa upp influensdiagram kan vi tydliggöra 

vilka noder som bör innefattas i beslutsträdet. Nedan i figur 2 presenteras ett enkelt 

exempel på influensdiagram som beskriver influensdiagrammets uppbyggnad. Figur 2 

syftar till att beskriva de element som används i ett influensdiagram och 

influensdiagrammet illustrerar situationen skogsplantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.  Exempel på influensdiagram och förklaringar av influensdiagrammets element i 

programvaran PrecisionTree. 

Noderna i figur 2 återkommer i nästa avsnitt ”4.3 Beslutsträdets uppbyggnad”. 

Beslutsnoden innebär att ett 

beslut ska tas. Enbart ett 

beslutsalternativ kan väljas.  

Slutnoden indikerar att 

beslutssituationen nått 

sitt slut och 

konsekvenserna 

beskrivs. 

Vid händelsenoden finns det en eller 

flera möjliga händelser som kan 

inträffa. Beslutsfattaren kan inte göra 

ett aktivt val av vilket händelseutfall 

som ska inträffa.  

Pilen beskriver att händelsenodens 

utfall kommer att ha en betydelse 

för konsekvensen, vilket gör att 

konsekvensen är beroende av 

händelsenodens utfall.  

Pilen beskriver att beslutsnodens 

alternativ kommer att ha en 

påverkan på slutnoden, vilken 

konsekvens det blir beror bland 

annat på vilket alternativ som 

väljs.  
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4.3 Beslutsträdets uppbyggnad 

Beslutsträd kan vara lämpligt att använda vid strukturerandet av ett beslutsproblem 

eftersom beslutsträden visuellt kan förmedla enskilda detaljer. Det kan vara svårt att i 

sinnet eller i enbart skriven text fånga ett beslutsproblems samtliga 

handlingsalternativ, sannolikheter, nyttovärden och konsekvenser. Ett beslutsträd kan 

visuellt göra ett beslutsproblem tydligt genom att man kan följa olika 

handlingsalternativ och se vad konsekvenserna blir. Därutav kan beslutsträd vara ett 

betydelsefullt verktyg när man vill skapa struktur i ett beslutsproblem. Ett beslutsträd 

behöver inte enbart skapa en överskådlighet över beslutsvägar för beslutsfattare utan 

ett beslutsträd kan även förmedla en överblicksbild över beslutsvägar för andra 

intressenter. En aspekt med beslutsträd är att de kan bli mycket stora vid komplexa 

situationer där flertalet detaljer finns med och därmed bli aningen svåröverskådliga. 

Det kan således bli en fråga om avvägning kring hur man väljer att presentera 

beslutsträdet. En annan fråga är hur många händelsesituationer och utfall man väljer 

att inkludera och om det verkligen går att utesluta något i ett beslutsträd utan att gå 

miste om något väsentligt. Det går att presentera ett mer omfattande beslutsträd genom 

att pedagogiskt visa vilka detaljer man befinner sig vid i beslutsträdet, dock kanske det 

inte går att hävda att beslutsträdet förmedlar samma funktion som överblicksbild. 

Det finns olika slags metoder som liknar beslutsträd och en form utav beslutsträd 

är händelseträd vilket används i händelseträdsanalyser. Till skillnad från beslutsträd så 

innehåller händelseträd inga beslut. Händelseträdsanalys beskrivs av Davidsson (2003, 

s.84) som en metod där man i bestämd tidsföljd undersöker vad olika händelser leder 

till, vilket resulterar i en uppsättning av konsekvenser. Näsman benämner (2005, s.12) 

händelseträdsanalys (ETA – Event Tree Analysis) som användbara vid tekniska 

system och menar att händelseträdsanalys är till för att analysera alternativa 

konsekvenser vid en given händelse. De resultat som går att få med 

händelseträdsteknik är en uppsättning utfall med mått på sannolikhet/frekvens och 

konsekvens (Davidsson, 2003, s.90). Med andra ord är beslutsträd inte en metod som 

är unik i sig eftersom det är en form av händelseträdsteknik. Det väsentliga med 

beslutsträd är att metoden involverar handlingsalternativ, ifall enbart händelser 

används i utformandet av beslutsträd så blir det ett slags händelseträd. 

En beslutsnod utgörs av en grön kvadrat vilket betyder att ett val ska göras 

mellan två eller flera handlingsalternativ där bara ett av handlingsalternativen kan 

genomföras. Det vill säga från beslutsnoden kommer ett antal grenar som 

representerar handlingsalternativ att fortlöpa, antalet handlingsalternativ beror på vad 

beslutsfattare väljer att inkludera för handlingsalternativ. På grenar som går från en 

nod till en annan nod finns det en rektangel med text i, denna beskriver grenens namn.  

Texten som står direkt till höger om en nod och inte längs grenen beskriver nodens 

namn.  Direkt under nodens namn står nodens förväntade nyttovärde. Händelsenoden, 

som utgörs av en röd cirkel, representerar en händelsesituation där händelserna är 

grenar ur händelsenoden. Varje enskild händelse har ett sannolikhetsvärde, 

händelserna kan även innehålla nyttovärden som beskriver effekten av att händelsen 

inträffar. Enbart en händelse kan inträffa då händelser är ömsesidigt uteslutande. 

Längst till höger där en gren slutar finns det en slutnod, där ett sannolikhets- och 

nyttovärde har räknats ut. På grenarna som utgår från beslutsnoden i beslutsträdet står 

det ”true” eller ”false”. På de beslutsgrenar som det står ”false” innebär det att 

handlingsalternativet inte har det högst förväntade nyttovärdet. På de grenar som det 

står ”true” leder handlingsalternativet till det högst förväntade nyttovärdet. 

Anledningen till detta är att det bara går att välja ett av handlingsalternativen vid en 

enskild handlingssituation.   
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Nedan presenteras grundläggande information om beslutsträdets uppbyggnad 

med utgångspunkt från Precision Tree, vilket är ett program som inkorporeras i Excel 

(www.palisade.com/precisiontree):   

Handling och beslutsnod – vid en beslutsnod innebär det att en handling måste 

väljas, här fattas ett beslut och enbart ett av handlingsalternativen kan väljas. 

Händelse och händelsenod – vid en händelsenod inträffar en av händelserna 

som är knutna till noden. Samtliga händelser har en given sannolikhet över att de 

kommer inträffa och det innebär att beslutsfattaren själv inte gör ett aktivt val över 

vilken händelse som kan komma att inträffa. 

Slutnod och konsekvens – slutnoden finns vid slutet av varje gren och indikerar 

att beslutsvägen nått sitt slut. Konsekvensen vid slutnoden beskrivs med 

sannolikhetsvärde och nyttovärde, dessa två värden beräknas utifrån beslutsträdets väg 

från början till slut. 

Sannolikhet – sannolikhet är de tal som uttrycks i procent eller andel. Varje 

händelse har tilldelats en sannolikhet och dessa händelser måste tillsammans 

summeras till 100 procent om de är knuta till samma händelsenod. Sannolikhet 

används för att uppskatta osäkerhet och sannolikhetsvärde beskriver osäkerhet av att 

en viss händelse inträffar. 

Nyttovärde – de nyttovärden som uttrycks i beslutsträd kan bestå av till exempel 

monetära värden eller uppskattade nyttovärden.  
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Nedan i figur 3 följer ett exempel på beslutsträd som beskriver dess 

komponenter. Beslutsträdet i figur 3 syftar till att beskriva de komponenter som 

används i ett beslutsträd. Beslutsträdet som presenteras illustrerar situationen 

skogsplantering. Textrutorna med tillhörande pilar i figuren ämnar beskriva 

beslutsträdets komponenter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Exempel på beslutsträd och förklaring av beslutsträdets komponenter i programvaran 

PrecisionTree. 

Beslutsträdet utgår från beräkning av maximering av förväntat nyttovärde. Det 

innebär att sannolikhetsvärden multipliceras med nyttovärden där sedan 

handlingsalternativet med högst förväntat nyttovärde utgör det alternativ som 

rekommenderas att genomföras.  

Nedan följer ett räkneexempel med utgångspunkt i figur 3 som handlar om 

huruvida skog ska planteras eller ej. I exemplet räknar vi ut det förväntade nyttovärdet 

för beslutsnoden ”Investera?” vilket även kommer bli det förväntade nyttovärdet för 

”Avkastning”. Nedan förklaras denna beräkning: 

 

 Nyttovärdet för slutnoden ”Hög avkastning” får vi genom att ta 40 000 kronor 

(nettovinsten vid avverkning) minus 20 000 kronor (kostnaden för att plantera 

skog) = 20 000 kronor.  
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 Nyttovärdet för slutnoden ”Låg avkastning” får vi genom att ta 10 000 kronor 

(nettovinsten vid avverkning) minus 20 000 kronor (kostnaden för att plantera 

skog) = -10 000 kronor  

 För att beräkna det förväntade nyttovärdet för händelsenoden ”Avkastning” 

tar vi nyttovärdet där beslutsvägen nått slutnoden ”Hög avkastning” 20 000 

kronor och multiplicerar med sannolikheten där beslutsvägen nått ”Hög 

avkastning” 0,6 = 12 000 kronor. Sedan tar vi nyttovärdet där beslutet nått 

slutnoden ”Låg avkastning” -10 000 kronor och multiplicerar med 

sannolikheten där beslutsvägen nått ”Låg avkastning” 0,4 = - 4000 kronor. 

Därefter adderar vi dessa nyttovärden 12 000 kronor + – 4000 kronor = 8000 

kronor (nyttovärdet finns i röd färg direkt vid händelsnoden ”Avkastning” i 

figur 3).  Eftersom det förväntade nyttovärdet för handlingsalternativet 

”Plantera skog” är 8000 kronor och det förväntade nyttovärdet för 

handlingsalternativet ”Ej plantera skog” är 0 kronor kommer grenen ”Plantera 

skog” märkas med ”TRUE” vilket gör att det är det förväntade nyttovärdet 

som presenteras vid beslutsnoden ”Investera?”.   
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4.4 Risk 

Begreppet risk är omfattande och har en stor mängd definitioner, synsättet på risk 

varierar beroende på vilket perspektiv som tillämpas. Ett alldagligt perspektiv på 

begreppet risk presenterar Olofsson och Öhman (2009, s.22) där de menar att risk är 

ett annat ord för en möjlig olycka eller kris, dock behöver olyckan eller krisen inte 

inträffa för att risken skall ha funnits. Det är med andra ord tillräckligt att en osäkerhet 

finns för att vad som kan uppfattas som en risk skall uppkomma. Det finns flertal 

definitioner av risk och definitionerna skiljer sig avsevärt åt. För att tydliggöra vilka 

slags definitioner som florerar följer nedan några vanliga definitioner av risk som vi 

citerar ur Aven, Renn och Rosa (2011, s.1075): 

 
(1) Risk equals the expected loss. 

(2) Risk equals the expected disutility. 

(3) Risk is a measure of the probability and severity of adverse 

effects. 

(4) Risk is the combination of probability and extent of consequences. 

(5) Risk is equal to the triplet (si, pi, ci), where si is the ith scenario, 

pi is the probability of that scenario, and ci is the consequence 

of the ith scenario, i = 1, 2, . . . ,. 

(6) Risk refers to uncertainty of outcome, of actions and events. 

(7) Risk is a situation or event where something of human value 

(including humans themselves) is at stake and where the 

outcome is uncertain. 

(8) Risk is an uncertain consequence of an event or an activity 

with respect to something that humans value. 

(9) Risk is the effect of uncertainty on objectives. 

(10) Risk is equal to the two-dimensional combination of events/ 

consequences and associated uncertainties. 

(11) Risk is uncertainty about and severity of the consequences 

(or outcomes) of an activity with respect to something that 

humans value. 

 

Ur definitionerna ovan går det att utläsa att de olika definitionerna innehåller 

olika aspekter. Till exempel definition (1) innehåller enbart aspekten den förväntade 

förlusten, medan definition (3) innehåller både aspekten av sannolikhet för risken samt 

graden av den negativa effekten. Vidare i definition (5) är risk en triplett av aspekter, 

nämligen scenariot, sannolikheten av scenariot samt konsekvenserna av scenariot.  

Aven, Renn och Rosa (2011, s.1075) exemplifierar en risksituation där en person 

står under en avsats med en stor sten vilandes på toppen. Det finns en osäkerhet ifall 

stenen kommer lösgöras från avsatsen samt även en osäkerhet kring utfallet av en 

lösgjord sten. Själva stenen utgör ett hot till personen som befinner sig under avsatsen. 

I detta exempel menar författarna att risken är själva händelsen då den stora stenen 

lösgörs. Händelsen kan i sin tur leda till död eller skador för personen (där livet anses 

vara det som människor håller av värde), varav händelsen samt dess konsekvenser är 

förenade med osäkerhet. Personen kan vara helt omedveten om att en sten finns på 

avsatsen ovanför honom och författarna hävdar att oberoende av vem bedömaren är 

skulle ingen motsäga sig att den möjliga händelsen ”stenen som kan lösgöras” faktiskt 

existerar. 

Olofsson och Öhman (2009, s.22) beskriver att risken inte enbart ska ses som 

något slumpmässigt eller som något som en högre makt påverkar. Istället skall det 

beaktas som ett resultat av mänskliga handlingar eller av naturliga händelser. Vidare 

menar författarna att effekten av risken kan mildras genom att exempelvis de fysiska 

förutsättningarna har förändrats.  

Aven, Renn och Rosa (2011, s.1074) benämner en förklaring av risk där de utgår 

från två grundläggande definitioner. Den första definitionen är att risk är en situation 

och/ eller händelse där något som för människan har ett värde står på spel och där 
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utfallet är osäkert. Den andra definitionen är att risk är en osäker konsekvens av en 

händelse eller aktivitet med hänsyn till något som människan värdesätter. Dessa två 

definitioner uttrycker samma grundidé, förutom att författarna menar att risk vid ena 

definitionen är en händelse och vid den andra definitionen är risk en konsekvens av en 

händelse.  

Aven och Renn (2009, s.3) & Aven, Renn och Rosa (2011, s.1074-1075) 

exemplifierar dessa två riskdefinitioner med att diskutera aktiviteten rökning. 

Författarna förklarar att förutsättningarna för aktiviteten rökning är att människor har 

delaktighet i sitt välbefinnande samt i sin hälsa. Dessa värden (välbefinnande och 

hälsa) kan hotas av händelser till följd av rökning, som exempelvis okontrollerad 

cellväxt vilket kan leda till lungcancer och död. Händelserna och konsekvenserna är 

förenade med osäkerhet, det vill säga att det finns en viss sannolikhet för att en 

okontrollerad cellväxt ska inträffa, att lungcancer ska utvecklas och en eventuell död 

till följd av detta. I riskdefinition 1 blir händelsen okontrollerad cellväxt den risk som 

hotar människans hälsa. I riskdefinition 2 blir konsekvensen cancer den risk som hotar 

människans hälsa. Båda riskdefinitionerna exemplifierar risken med aktiviteten 

rökning men i riskdefinition 1 blir okontrollerad cellväxt den definierade risken och i 

riskdefinition 2 blir lungcancer den definierade risken.  

Det som kan ifrågasättas i författarnas riskdefinitioner är vad som kan klassas 

som händelser respektive konsekvenser. Exempelvis kan händelsen okontrollerad 

cellväxt anses vara en konsekvens av genmutation. Samtidigt kan konsekvensen 

cancer anses vara en händelse i ett beslutsträd eftersom den i sin tur har osäkra 

konsekvenser där det leder till död eller tillfrisknande. Det finns alltså en 

tolkningsproblematik med vad som bör klassas som händelse respektive osäker 

konsekvens av en händelse. Hur risk definieras och representeras i studiens beslutsträd 

kommer ha betydelse för beslutsträdets funktion och storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13             

 

4.5 Besluts- och riskanalys 

En beslutssituation kan variera i graden av komplexitet och utmaningen är att omsätta 

omständigheterna vid en beslutssituation för att sedan kunna fatta bästa möjliga beslut. 

Hammond, Keeney och Raiffa (2002, s.5) beskriver den proaktiva beslutsmodellen 

PrOACT vilket syftar till att visa hur ett beslut kan fattas, modellen tydliggör konkreta 

och abstrakta aspekter för beslutsfattaren. PrOACT-modellen består av följande åtta 

element, varav de fem första är: ”Problem” (Problem), ”Objectives” (mål), 

”Alternatives” (alternativ), ”Consequences” (Konsekvenser), och ”Tradeoffs” 

(kompromisser). De tre avslutande elementen är: ”Uncertainty” (Osäkerhet), ”Risk 

Tolerance” (Risktolerans) och ”Linked Decisions” (Sammanlänkade beslut). 

Hammond, Keeney, och Raiffa (2002, s.6) menar att det är viktigt att arbeta med ett 

steg i taget i rätt ordning:  

 

1. Beslutsfattaren ska klargöra vad som är problemet i beslutssituationen och 

noggrant formulera beslutsproblemen.  

2. Beslutsfattaren ska specificera beslutssituationens mål och tydliggöra vad som 

önskas uppnås. 

3. Beslutsfattaren ska tydliggöra vilka de olika handlingsalternativen är i 

beslutssituationen. Det bästa beslutet blir aldrig bättre än det bästa 

handlingsalternativet. 

4. Beslutsfattaren ska genom att bedöma handlingsalternativens konsekvenser 

skapa sig en uppfattning över hur väl konsekvenserna stämmer överens med 

målsättningen i beslutssituationen. 

5. Beslutsfattaren ska ta hänsyn till mål som står i konflikt med andra mål och 

göra avvägningar kring vad som bör prioriteras. 

6. Beslutsfattaren ska klargöra osäkerheterna i beslutssituationen genom att 

uppskatta sannolikheter och konsekvenser. 

7. Beslutsfattaren ska eller behöver fundera över dennes risktolerans för att 

kunna göra avvägningar kring vilken risk beslutsfattaren är villig att ta. 

8. Beslutsfattaren ska göra sig medveten om vad ett beslut som fattas idag 

medför i framtiden samt att framtida mål ska påverka dagens beslutsfattande. 

 

En liknande beslutsmodell finner vi i Clemen och Reilly (2005, s.6) där de 

nämner att det är vanligt förekommande i beslutsanalyser att det i ett första steg 

genomförs en identifiering av beslutsproblem. Det andra steget därefter är att finna de 

lämpliga målen som behövs för att kunna lösa beslutsproblemet. Vidare så antar 

Clemen och Reilly (2005, s.5) ett annat tillvägagångssätt då de menar att det ibland är 

svårt att identifiera det exakta problemet, vilket gör att fel problem behandlas. Det blir 

därför betydelsefullt att i ett första skede av beslutsanalysen förstå målen. Författarna 

nämner relevanta frågor som uppkommer från målen, exempelvis vad är viktigt? Vilka 

är målen? Minimera kostnad? Maximera vinst eller marknadsandelar? Att minimera 

risker? Innebär risk förlust av monetära värden eller innebär det potentialen av att 

skada miljön eller hälsan? En förutsättning för att arbeta vidare i beslutsanalysen är att 

skapa en tydlig förståelse av de avgörande målen i en beslutssituation. När 

beslutssituationen är identifierad och målen tydliggjorda menar Clemen och Reilly 

(2005, s.7) att nästa steg är att identifiera alternativ, där författarna menar att noggrann 

analys av målen kan avslöja möjliga alternativ. Nästa steg i beslutsanalysen är vad 

som nämns ”modeling and solution”, vilket involverar ”Divide and conquer” att bryta 

ned problemet i mindre delar för att kunna förstå strukturen och för att kunna mäta 

osäkerheten och nyttovärden. När detta steg är slutfört menar författarna att bästa 

alternativet ska väljas. Därefter följer en upprepande process i form utav 

känslighetsanalys, där man undersöker hur vissa ändringar kan komma att påverka 

beslutsalternativen. Författarna uttrycker att om känslighetsanalysen visar att vidare 

analys behövs så återgår beslutsprocessen till de första stegen vilket är att förstå 
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målen, identifiera alternativ och sedan ”Divide and conquer”. Författarna förklarar 

sedan att om känslighetsanalysen inte visar något ytterligare behov av analys så ska 

det valda alternativet implementeras. 

Nilsen och Aven (2003, s.309) uttrycker att huvudsyftet när man utför 

riskanalyser är att stödja processen kring beslutsfattande. Med riskanalys blir det 

möjligt att ta hänsyn till både säkra och osäkra numeriska värden och därefter beräkna 

i vilken utsträckning en specifik händelse kan uppstå. I förlängningen utgör 

riskanalysen en grund som bidrar till jämförelse av alternativ och åtgärder. I en 

riskanalys bearbetas alltid osäkerheten, dock finns det en variation kring hur denna 

bearbetning utförs.  

Nilsen och Aven (2003, s.315) menar att det i en riskanalys finns aktiviteter som 

anses betydelsefulla att genomföra i en beslutssituation, samt att det finns en osäkerhet 

som behöver bearbetas gällande de konsekvenser som är förenade med dessa 

aktiviteter. Konsekvenser kan exempelvis kvantifieras i dödstal, grad av 

miljöförstörelse eller i penningvärde med mera. Näsman (2005, s.6) hävdar att man i 

en riskanalys ämnar tillkännage de risker som finns, samt fastställa omfattningen av 

dessa. I likhet med detta menar Nilsen och Aven (2003, s. 315) att användandet av 

riskanalys kan stärka beslutsunderlaget genom att kvantifiera risken i relation till 

beslutsalternativen, identifiera de bidragande huvudfaktorerna till risk och slutligen 

finna de mest gynnsamma åtgärderna för att minska risken.  

Nilsen och Aven (2003, s.310) menar att det återfinns ett antal åsikter kring hur 

man ser på osäkerhetens existens. Osäkerheten kan antingen ses som en del av 

världen, en del av modellerna eller som en del av beslutsfattaren som tillämpar 

modellen. Det bidrar till att det finns olika tillvägagångssätt att angripa problematiken 

kring osäkerhet. Grunden vid analytiskt underlag bland riskanalytiker varierar, även 

när det gäller tolkning av risk och osäkerhet. Nilsen och Aven (2003, s.310) framhåller 

två olika synsätt, bland annat det klassiska statistiska tänkandet där det innebär att 

sannolikhet och risk definieras som sanna egenskaper av naturen medan det 

Bayesianska tänkandet håller sannolikhet som ett subjektivt mått av osäkerhet. I och 

med vilket val av grunddata som väljs bestäms därmed vad sannolikheterna in- och 

outputvärden kommer att uttrycka samt hur modellernas osäkerhet ska förstås och 

tolkas. Vid uppskattning av sannolikhet förklarar Näsman (2005, s.13) att det vid 

avsaknad av empirisk data går att basera sannolikhet på expertutlåtande. 

Nilsen och Aven (2003, s.310) förklarar att modeller kan skapas och användas 

när man vill beskriva hur potentiella oönskade konsekvenser utgör fara för 

prestationen av en vald aktivitet. Genom kvantifiering så kommer modellen utgöra en 

förenklad framställning av ett verkligt system. Författarna uttrycker att vid sådana 

framställningar har beslutsfattare valt ut särskilda händelser där denne reflekterar 

kring de rådande förhållanden som påverkar beslutssituationen. Vidare menar 

författarna att modellens komplexitet styrs av flera faktorer däribland komplexiteten 

av systemet, kunskapen om systemet som är tillgängligt för riskanalytikerna och 

mängden information som beslutsfattarna anser utgöra tillräckligt underlag för att 

kunna fatta beslut. Slutligen påstår författarna att huvudprincipen av riskanalys är att 

kunna beskriva hur osäkerheten som förekommer i modellerna relateras till de 

nyttovärden som gör sig gällande och sedan härleda sannolikheterna av oönskade 

konsekvenser genom modellens konstruktion i applicerandet av sannolikhetslagarna. 

Nilsen och Aven (2003, s.315) framhåller att det mest essentiella gällande 

riskanalys som metod är användandet av modeller. När man utvecklar dessa modeller 

innebär det ett kompromissande angående komplexiteten för att kunna tillge en 

tillfredställande representation, då en förenkling krävs för ett analytiskt 

tillvägagångssätt. Detta kan ses i likhet till vad begreppet analys står för då analys som 

begrepp utmynnar från det grekiska ordet för upplösning och används för att dela upp 

ett problem i mindre delar för att sedan kunna hantera dessa var för sig (Öberg, 2009, 

s.9). Davidsson (2003, s.16-17) uttrycker att all form utav riskanalys innebär att man 

förenklar verkligheten eftersom detta är nödvändigt och uppskattningen av risker ofta 
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är förknippat med stor osäkerhet. Även Nilsen och Aven (2003, s.309) belyser den 

stora osäkerheten som associeras med resultatet av en riskanalys för analytiker och 

beslutsfattare.  

Nilsen och Aven (2003, s.316) uttrycker att det finns en svårighet att upprätta en 

konstant modell gällande osäkerheter som ska fungera som en enhetlig lösning för 

flera olika fall. Det beror bland annat på att beräkningsprocesser är omfattande och i 

praktiken innebär det ofta att det krävs en anpassning till den specifika situationen. 

Näsman (2005, s.10) belyser att även om många riskanalyser har en gemensam grund 

gällande flertalet faktorer så kan utformandet hos den enskilda riskanalysen skilja sig 

mycket åt från andra riskanalyser. Detta medför att det inte går att enbart utgå från en 

fastställd mall kring riskanalys. Enligt Davidsson (2003, s.16) finns det en mängd 

olika metoder för genomförande av en riskanalys och det har medfört att flera 

beslutsanalyssystem utvecklats, det primära för en riskanalys är att skapa ett underlag 

så att det optimala av de alternativ som finns tillgängliga går att välja. Dock menar 

Davidsson (2003, s.16) som hänvisar till Mattsson (2000) -Riskhantering vid skydd 

mot olyckor: problemlösning och beslutsfattande att beslutsfattaren själv skapar 

förutsättningen för vilket som är det optimala alternativet genom att ha kriterium för 

beslutet, alltså beslutsfattarens preferens av vad som bör prioriteras.   

En riskanalys ska alltid börja med identifiering av de faror som bör beaktas, 

vilket nämns som faroidentifiering (Hazard Identification) (Öberg, 2009, s.11). 

Näsman (2005, s.11) poängterar att det första steget i en riskanalys alltid innebär ett 

kvalitativt arbete vilket innebär att systemet beskrivs, en identifiering av faror 

genomförs, att orsaker specificeras och slutligen att riskerna modelleras. Alla dessa 

steg klassar Näsman som kvalitativt arbete men efter detta kan riskanalysen ta olika 

vägar. Ytterligare en aspekt med riskanalyser belyser Näsman (2005, s.9) när han 

beskriver problematiken kring att involvera riskernas konsekvenser långt fram i tiden. 

Som exempel på detta nämns konstruktion av byggnader som antas hålla i flera hundra 

år samt problematiken kring global uppvärmning. Denna problematik med långt 

tidsintervall föranleder till att en riskanalys tydligt behöver definieras och att 

riskanalysens gränsdragningar noggrant genomförs (Näsman 2005, s.9). 
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Att ta hänsyn till när figuren studeras       
Nedåtgående: Vad menas med det?                     
Uppåtgående: Av vilket mer generellt mål är 
detta en aspekt av? 

 

4.6 Strukturering av mål och identifiering av alternativ 

För att strukturera vilka mål som kan vara involverade i skogsbruk och vad de innebär 

använde vi oss utav fundamental målhierarki och en kombinerad modell med 

fundamentala och instrumentella mål. Dessa tillvägagångssätt baseras på det Clemen 

och Reilly (2005, s. 46-50) benämner som fundamental målhierarki och instrumentellt 

målnätverk. Den fundamentala målhierarkin är utformad hierarkisk, där högre 

placerade mål är mer generella och där målen under syftar till att beskriva mer 

specifika aspekter. Mål som är placerade under andra mål beskriver en specifik aspekt 

av de mål som är placerade ovanför och varje enskilt fundamentalt mål beskriver det 

som önskas uppnås.  

Det går att kombinera fundamental målhierarki med instrumentella mål. Till 

skillnad från fundamentala mål är instrumentella mål inte viktiga var för sig, dessa mål 

ska istället bidra till att uppnå högre mål. En skillnad mellan de två olika typerna av 

mål är att instrumentella mål kan sammankopplas med flera olika mål på olika nivåer, 

vilket visar att flera mål kan hjälpa till att uppnå ett annat mål. I den fortsatta 

beslutsanalysen är det tänkt att en fundamental målhierarki tillsammans med 

instrumentella mål ska vägleda oss till det som är betydelsefullt i beslutskontexten 

gallring. För att först reda ut de fundamentala målen vid gallringssituationen så har vi 

skapat en fundamental målhierarki, vilket syns nedan:  

 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

     

      

  
Figur 4. Fundamental målhierarki. 

I Figur 4 går det att utläsa att ”Ekonomisk vinning av skog” är ett mer generellt 

mål av de två målen ”Maximera vinst av skogsbruk” och ”Minimera vinstbortfall”.  

Att ”Ekonomisk vinning av skog” är det mål som ligger högst upp i hierarkin är för att 

det är huvudmålet i det praktiska fallet. De två underordnade målen förklarar två 

aspekter som påverkar den ekonomiska vinningen av skog nämligen att minimera 

vinstbortfallet samt att maximera vinsten av skogsbrukandet. Mål som vi inte valde att 

ha med i den fundamentala målhierarkin var bland annat maximera miljönyttan, 

maximera rekreationsvärdet samt maximera skogsfastighetens marknadsvärde. Dessa 

mål uteslöts eftersom beslutssituationen utgår från huruvida gallring kan öka 

intäkterna för skogsägare samt att försäljning av skogsfastighet inte är ett relevant 

alternativ i gallringssituationen. Ett perspektiv på mål som vi valde att exkludera var 

vilken tidpunkt en gallring ska ske eftersom skogsbolag redan har utarbetade mallar på 

detta (Skogforsk, 2015). De tillfrågade skogsexperterna på ett skogsbolag fann det mer 

Maximera vinst av 
skogsbruk 

Minimera vinstbortfall 

Ekonomisk vinning av skog 
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intressant att få svar på frågan gallra eller gallra inte, än att fördjupa sig i när en 

gallring bör ske. 

Det övergripande fundamentala målet för beslutssituationen gallring är 

”Ekonomisk vinning av skog”. Det betyder att det enbart är mål som berör 

penningvärdet som ligger till grund för beslutsproblemet. Ifall det exempelvis hade 

handlat om skogens mångfald och rekreationsvärde hade målen sett annorlunda ut. 

Motivet till att utesluta rekreationsvärde och mångfald var för att vi i 

beslutssituationen enbart beaktade monetära värden. Det två underordnade 

fundamentala målen för oss blir således ”Maximera vinst av skogsbruk” samt 

”Minimera vinstbortfall” då båda målen bidrar till ”Ekonomisk vinning av skog”. 

För att kunna reflektera över hur dessa mål kan uppnås och hur samtliga mål 

samspelar så skapade vi en kombinerad figur av fundamentala och instrumentella mål 

som följer nedan: 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Fundamentala mål och instrumentella mål. Fundamentala mål illustreras i rektanglar och 

instrumentella mål illustreras i form utav ovaler.  

Figur 5 innehåller både fundamentala mål och instrumentella mål. När målen i 

figuren ska utläsas är det viktigt att beakta att instrumentella mål enbart är medel som 

eftersträvas för att vidare uppfylla andra mål. Exempelvis är ”Röjning” och ”Gallring” 

inga mål som är viktiga var för sig, dessa är enbart instrumentella mål för att uppnå 

andra mål. I figuren kan vi bland annat se en pil från ”Gallring” till det fundamentala 

målet ”Maximera vinst av skogsbruk” vilket betyder att gallring kan ge en omedelbar 

intäkt för skogsägaren. Det instrumentella målen ”Röjning” och ”Gallring” har även 

pilar riktade mot de två instrumentella målen ”Optimera skogstillväxt” och ”Minimera 

stormskador”. Anledningen till det är att röjning och gallring ökar skogens tillväxt och 

samtidigt på längre sikt gör skogen tåligare mot stormskador.   Instrumentella mål som 

vi inte valde att ha med i figuren var bland annat gödsling, viltanpassad skötsel 

(förhindra skador från hjortdjur) och dikning (avleda vatten från skogsmark) på grund 

av att dessa skogsskötselåtgärder enligt skogsexperterna inte utgör någon större 

betydelse när det kommer till en gallrad skog kontra en ogallrad skog. Det kan 

möjligtvis finnas ytterligare instrumentella mål att inkludera till den kommande 

beslutssituationen gallra eller gallra inte beroende på vilket specifikt skogsbestånd 

som antas.  
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5 Beslutsträd som verktyg vid gallring 

I följande avsnitt kommer vi att genomföra en form utav beslutsanalys med stöd av 

beslutsträd. Osäkerheten att modelleras och sist i avsnittet kommer ett influensdiagram 

samt beslutsträd att upprättas. 
  

5.1 Modellering av beslutsproblemets osäkerhet 

I detta avsnitt presenteras bearbetningen av de osäkerheter som råder i den aktuella 

beslutssituationen. 

5.1.1 Hantering av osäkerhet vid gallring 

Risk för oss i denna studie är huvudsakligen att en händelse kan inträffa med en 

angiven sannolikhet och med en angiven påverkan, vidare behöver denna händelse 

leda till att något som människor håller av värde hotas i beslutssituationen. 

Resonemanget kan liknas med Aven, Renn och Rosa (2011, s.1075) definition 11 (se 

sida 11 att risk innebär en osäkerhet kring konsekvensernas eller utfallens påverkan 

(svårighetsgrad) av en aktivitet på något som människor håller av värde. Det som är av 

värde för skogsägaren vid aktiviteten gallring är skogens ekonomiska värde. Vi bortser 

alltså från de estetiska faktorer och eventuella affektionsvärden, även fast det i vissa 

fall går att säga att en skog med hög estetik ger ett högre ekonomiskt värde om man 

säljer hela skogsfastigheten. Dock behandlar inte denna studie 

skogsfastighetsförsäljning vilket gör att vi kan bortse från estetiska faktorer och 

eventuella affektionsvärden. De nyttovärden som kommer användas i beslutsträdet blir 

därmed monetära värden. Själva riskerna i beslutsträdet blir de händelser som kan 

påverka skogens ekonomiska värde på ett icke gynnsamt sätt. Detta kan vara allt från 

storm till variation i intäkt för genomförd slutavverkning.  

Risk i denna studie utgår ifrån riskdefinitionen där utgångspunkten är att det 

finns ett samband mellan en särskild händelse och ett särskilt utfall (Olofsson och 

Öhman, 2009, s.22). Det vill säga att en händelsenod i beslutsträdet alltid följs av ett 

eller flera utfall, där vissa händelser som framkommer i beslutsträdet utgör det vi 

benämner som risk i denna studie. För att tydliggöra hur valet av risk representeras i 

beslutsträdet återknyter vi till det som Aven och Renn (2009, s.3) & Aven, Renn och 

Rosa (2011, s.1074-1075) beskriver när det nämner två olika riskdefinitioner (se 

avsnitt 4.4 - ”Risk”). Författarna förklarar att utifrån två olika definitioner av risk går 

det att hävda att risken i ett och samma scenario kan ta uttryck i olika 

händelser/konsekvenser. För att reda ut val av risk i vår studie valde vi att skapa ett 

exemplifierande beslutsträd över gallring och ovädrets påverkan. På nästa sida i figur 

6 förklarar vi varför vi utgått från riskdefinition 2 när vi valt vilka händelser som ska 

finnas med i beslutsträdet:  
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I figur 6 som representerar riskdefinition 2 kan vi utläsa att händelsen storm 

antingen leder till att stormskador inträffar eller att stormskador inte inträffar. Om 

stormskador inträffar så hotas det som skogsägaren håller av värde, det vill säga 

skogens ekonomiska värde. Vid stormskador leder det vidare till antingen kraftiga 

eller måttliga stormskador. De inringade delarna i figur 6 blir alltså det som benämns 

som risk för skogsägaren och kommer inkluderas som händelse i studiens kommande 

beslutsträd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6. Exemplifierande beslutsträd över risksituationen oväder – händelsen stormskador som risk i 

enlighet med definition 2.  

I figur 6 som representerar riskdefinition 2 kan vi utläsa att det efter gallring och 

storm finns en sannolikhet på 80 procent för att stormskador ska inträffa. Det finns 

således en sannolikhet på 20 procent för att stormskador inte ska inträffa. Inträffar 

stormskador leder det till antingen kraftiga eller måttliga skador. I riskdefinition 2 

utgörs risken utav stormskador, det vill säga att stormskadorna är den osäkra 

konsekvensen av en händelse som leder till att skogens ekonomiska värde påverkas 

negativt. Stormskador är alltså en händelse i beslutsträdet men den kategoriseras som 

konsekvens av händelsen storm i enlighet med de Aven och Renn (2009, s.3) & Aven, 

Renn och Rosa (2011, s.1074-1075) beskriver i deras grundläggande riskdefinition 2. 

För skogsägaren är händelsenoden ”Oväder?” inte tillräckligt betydelsefull eftersom 

stormen enbart har betydelse för skogsägaren ifall den medför stormskador. Det 

innebär att sannolikheten och konsekvenserna för stormskador är det väsentliga och att 

stormskador kommer utgöra en risk i beslutsträdet vid resultatet i avsnitt ”5.2.2 

Beslutsträd” samt vid ”6.3.2 Beslutsträd – insektsskador”.  
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De olika händelsernas osäkerhet som finns i gallringsproblematiken är i behov av 

att redas ut och definieras. Kostnaden för gallringen behöver uppskattas utifrån 

relevanta faktorer som är av betydelse för kostnaden. Här resonerar vi tillsammans 

med skogsexperter på ett stort skogsföretag i Mellansverige att det framförallt är 

tätheten (skogskubikmeter per hektar) och mängden hektar som är det grundläggande 

när det kommer till att kalkylera kostnaden för gallringen. Samtidigt finns det även 

andra aspekter som påverkar kostnaden såsom anläggning av vägar för att underlätta 

gallringsarbetet. Denna aspekt kommer vara inberäknat i kostnaden för gallringen. 

Kostnaden för gallringen kommer hamna vid handlingsalternativet ”Gallra nu” (se 

5.2.2 Beslutsträd samt 6.3.2 Beslutsträd – insektsskador). 

Angående intäkten från gallring så tog ER hänsyn till virkespriserna och 

kvaliteten på träden eftersom detta styr gallringens intäkter.  Vi räknar med att 

följande tre utfall kan inträffa: stor intäkt, måttlig intäkt och liten intäkt. 

Virkespriserna uppskattas utifrån hur priserna varit tidigare år och hur framtida 

prognoser ser ut. I vårt fall kommer inte vi själva att kalkylera på detta pris utan det är 

upp till ER som använder beslutsträdet att uppskatta kostnaden. Detsamma gäller 

nettointäkter vid en kommande slutavverkning som en gallring påverkar, vilket kan 

vara mycket svårt att uppskatta vid en slutavverkning långt fram i tiden. 

En risk som är med i beslutsträdet är stormskador, vilket kan inträffa med en viss 

sannolikhet och med en uppskattad kostnad. För den enskilda skogsägaren är storm en 

slumpmässig händelse. På en mer generell nivå går det dock inte att hävda att storm 

enbart påverkas av slumpmässiga tillfälligheter eftersom utsläpp av växthusgaser 

påverkar naturliga flöden och förhållanden vilket kan ge upphov till olika starka 

vindar. Gällande sannolikheten för att naturkatastrofer ska inträffa bör hänsyn tas till 

både naturliga flöden och den mänskliga påverkan på exempelvis växthuseffekten 

vilket kan öka både frekvensen och styrkan av naturkatastrofer (Bogren, Gustavsson & 

Loman, 2014 s.12). Detta perspektiv medför ett antagande om att risken, både 

sannolikheten samt effekten, kan påverkas utifrån att de givna förhållandena förändras 

genom handling (exempelvis reglering av utsläpp som sker på en mer generell nivå än 

hos den enskilda skogsägaren). Dock när det gäller gallringssituationen kan inte en 

enskild skogsägare påverka stormens frekvens eller styrka. Den enskilde skogsägaren 

kan mildra effekten av skador som uppkommer av storm genom att exempelvis stärka 

sin skog genom skogsvårdsåtgärder. Stormskadornas kostnad styrs av hur stor 

skogsarealen är, det vill säga är skogsarealen stor som drabbas blir det automatiskt 

större kostnader av stormskador. I nuläget grundar sig den uppskattade kostnaden för 

stormskador i studiens beslutsträd på ER:s uppskattning för det gällande 

skogsbeståndet. Sannolikhetsvärdena för stormskador bygger på skogsexperternas 

utlåtande vilket presenteras i avsnitt 5.1.2.  

 

5.1.2 Diskussion med skogsexperter om graden av osäkerhet 

I samtal med skogsexperter på ett stort skogsföretag i Mellansverige fick vi fram 

följande reflektioner när de kommer till osäkerhet vid hantering av skog och gallring. 

När det handlar om hur sannolikheten för stormskador på en skog förändras efter 

en gallring har genomförts, svarade skogsexperterna att risken för stormskador är som 

störst första säsongen efter en gallring. Därefter utvecklas rotsystemet vilket leder till 

att risken för stormskador minskar fortlöpande. Ett problem som vissa ansett drabba 

gallrad skog är toppbrott där snön tillsammans med vinden bidrar till stormskador. 

Skogsexperterna nämner att vintern 2012/2013 tydligt visar att eftersatt och ogallrad 

skog är mer känslig för stormskador än en välskött skog, vilket kan tillbakavisa kritik 

kring att en gallrad skog skall vara känsligare för toppbrott än en ogallrad skog. 

Skogsexperterna menar att det råder delade meningar om huruvida toppbrott kan 

undvikas ifall om skogen är gallrad. Detta för att trädkronorna lättare blir av med snön 

från sina toppar ifall skogen är gallrad, medan andra skogsexperter menar att ogallrade 



 

  21             

 

bestånd klarar sig bättre då träden har stöd av varandra. På grund utav denna osäkerhet 

uteslöts toppbrott från beslutsträdet. Skogsexperterna hävdar att det är svårt säga hur 

sannolikheten förändras efter att skogen växt till sig och blivit starkare efter en 

gallring, vilket sker efter cirka 3 år. Skogsexperterna menar att när skogen gallrats och 

rotsystemet utvecklats så minskar sannolikheten för stormskador med ungefär 10-15 

procent. Skogsexperterna poängterar återigen att sannolikheten för stormskador är 

svårdefinierat då det är komplext att spekulera kring kommande väderförhållanden 

och hur pass stabil skogen är. Nedan sammanfattas skogsexperternas huvudsakliga 

bedömning i en tabell: 

 

Gallra eller 

inte gallra 
Skogsexperternas 

bedömning 

Stormskador 

första tre 

åren 

Större risk för 

stormskador i gallrad 

skog än i ogallrad 

skog. 

Stormskador 

resterande 

tid 

Rotsystem utvecklas 

fortlöpande i den 

gallrade skogen 

vilket bedöms 

minska sannolikheten 

för stormskador med 

10-15 % i jämförelse 

med den ogallrade 

skogen. 

 
Tabell 1. Skogsexperternas uppskattning av stormskador vid gallrad respektive ogallrad skog. 

 

Enligt skogsexperterna är det svårt att svara på hur stor sannolikheten är för att 

skogen skall skadas under själva gallringen, exempelvis där maskiner förstör marken. 

Skogsexperterna menar att i de flesta fall utför gallring när marken är frusen, vilket 

minskar risken att marken blir förstörd. Vidare menar skogsexperterna att förarens 

kompetens bidrar till huruvida marken blir skadad eller inte. Skogsexperterna menar 

att vissa skador i princip är oundvikliga då bland annat öppningar måste skapas genom 

stickvägar och gallringsuttag. Det är dessa stickvägar som bidrar till att skogen blir 

mer utsatt för vindar. Vilket i förlängningen kan leda till att skogen kan blir mer utsatt 

för stormskador. Skogsexperterna hävdar att om en maskin kör på blöt granmark kan 

detta leda till skador både på rötter och stammar, skogsexperterna nämner att närmare 

40 procent av stammarna vid dessa tillfällen kan bli skadade. Skogsexperterna menar 

att tillväxtförluster kan bli en följd av detta samt att risken för rötsvampar och 

sjukdomar uppstår. Ett annat skäl till tillväxtförlust som vissa nämner är 

jordkompaktering och utlakning av näringsämnen. 

Skogsexperterna menar att om man frågar tio personer får man tio olika svar när 

det gäller frågor som rör sannolikheten för stormskador. Det är framförallt svårt att 

uppskatta ett penningvärde på dessa skador, även skogen i sig är svår att definiera och 

bestämma penningvärde på. Skogsexperterna uttrycker att mycket av det som påverkar 

skogens penningvärde är trädslag, bonitet, kvalitet på stammar, volym på stammar och 

beståndets storlek. Kostnaden för gallring påverkas av avstånd till avläggningsplats, 

maskinernas kostnad, virkespriser och så vidare. Ett alternativ när uppskattningar görs 

på kostnad och intäkter vid gallring är att välja ut ett bestånd med ett trädslag och en 

viss ålder. Vid en sådan uppskattning utgår man från ett generellt pris för att få 

uppskattade värden som är användbara i praktiken. Sådana uppskattningar kan 

exempelvis en ekonomisk rådgivare kunnig inom skogsbranschen göra.  
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5.2 Upprättande av influensdiagram och beslutsträd 

I följande avsnitt kommer vi först att presentera ett influensdiagram för att strukturera 

upp samband mellan de olika handlings- och händelsenoder i gallringssituationen, 

därefter kommer beslutsträdet att skapas. 

5.2.1 Influensdiagram 

Med hjälp av det som framkom från fundamentala och instrumentella mål i avsnitt 4.6 

samt från diskussion med ER och utomstående skogsexperter skapade vi ett 

influensdiagram innehållandes fyra olika händelsenoder som i sin tur ska finnas med i 

beslutsträdet. Det är dessa fyra som kommer att utgöra grunden i beslutsträdet när 

hänsyn tas till risker vid gallring av skog.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 7. Influensdiagram över gallring av skog. Händelsenoderna har placerats i tidsordning medsols 

från beslutsnoden ”Gallra?”. 

I influensdiagrammet som presenteras i Figur 7 är händelsenoderna det som 

anses vara av relevans när det kommer till den ekonomiska vinsten gällande frågan 

gallra eller gallra inte. Beslutsnoden ”Gallra?” har en pil i riktning mot 

konsekvensnoden ”Vinsten” eftersom valet av handlingsalternativ kommer påverka 

skogsägarens vinst i penningvärde. Beslutsnoden ”Gallra?” har dessutom tre pilar mot 

händelsenoderna ”Ovädrets påverkan (första 3 åren)”, ”Ovädrets påverkan (resterande 

tid)” och ”Nettointäkt slutavverkning”. Anledningen är att valet av att gallra eller inte 

gallra kommer påverka dessa tre händelsenoders sannolikhets- och nyttovärden. 

Händelsenoden ”Intäkt gallring” har en pil i riktning mot konsekvensnoden ”Vinsten” 

då intäkten från gallringen medför en vinst. I figuren finns även två pilar som går från 

händelsenoderna ”Ovädrets påverkan (första 3 åren)” och ”Ovädrets påverkan 

(resterande tid)” till händelsenoden ”Nettointäkt slutavverkning” eftersom 

stormskador kommer att påverka skogens kommande tillväxt negativt då stormfällda 

träd uteblir till slutavverkningen. Det finns även en pil som går från ”Ovädrets 

påverkan (första 3 åren)” och ”Ovädrets påverkan (resterande tid)” till ”Vinsten” 

eftersom stormskadorna medför en direkt kostnad då stormfällda träd behöver 

transporteras bort. Den direkta kostnaden blir förhållandevis liten eftersom det blir en 

intäkt för träden som transporteras bort eftersom träden blir till virke/massaved. Till 

sist finns det en pil från händelsenoden ”Nettointäkt slutavverkning” till 

konsekvensnoden ”Vinsten” beroende på att skogen avverkas och ger en intäkt till 

skogsägaren. 
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5.2.2 Beslutsträd 

I figur 8 illustreras en överblicksbild av studiens beslutsträd med förklarande pilar, 

detta för att visa strukturen av hela beslutsträdet. Vi kan se att längst ned i 

beslutsträdet är grenen ”Gallra inte” kortare vilket beror på att händelsenoden ”Intäkt 

gallring” inte finns med. Detaljbilder av beslutsträdets värden presenteras i avsnitt 6.2. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Översiktlig struktur av beslutsträdet ”Gallra eller gallra inte”. Beslutsnoden längst till vänster 

representerar ett första beslut ”Gallra eller gallra inte”. Utifrån vilket beslut som fattas följer ett antal cirklar 

som representerar händelsesituationer.  
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6 Pilottest  

I följande avsnitt presenteras studiens pilottest, beslutsträdet ”Gallra eller gallra inte” 

från avsnitt 5.2.2. samt ett beslutsträd med en kompletterande risk i form av 

insektsskador och avslutningsvis en uppföljning med en utvärderande intervju. 

  

6.1 Beskrivning av pilottest 

Pilottestet bestod av två olika delar, en del där den ekonomiska rådgivaren (ER) 
besvarade frågor kring förståelsen av beslutsträdet och en andra del där ER matade in 

monetära uppskattningar av intäkter i beslutsträdet och gav feedback på hur det 

fungerade som beslutsstöd. I första delen av pilottestet redovisas mötet med ER där 

denne svarade på frågor gällande förståelsen kring hur beslutsträd används. ER hade 

före pilottestet inte försetts med någon ingående information gällande beslutsträdets 

komponenter. I den andra delen av pilottestet fick ER uppskatta penningvärden som 

matades in i beslutsträdet. Beslutträdet som vi tillhandahöll till ER omfattade 

sannolikhetsvärden utifrån reflektion i samråd med skogsexperter på ett skogsföretag 

och irrelevanta penningvärden som ER fick justera. 

 

6.2 Redovisning av pilottest 

Nedan presenteras först en intervjudel, därefter ER:s användning av beslutsträdet 

vilket följs upp med ER:s antaganden gällande aktuellt skogsbestånd och slutligen 

ER:s bedömning av beslutsträdet. 

6.2.1 Intervju  

Det ER förstod vid det första skedet av pilottestet var att utfallen vid en händelsenod 

kommer att inträffa med given sannolikhet och att dessa sannolikheter måste följa 

sannolikhetslagarna. ER hade inte vetskap om att utfallen vid händelsenoderna är 

ömsesidigt uteslutande. ER missförstod innebörden av det förväntade nyttovärdet för 

grenen märkt true då ER trodde det var intäkten för gallring. Ett annat problem som 

framkom för ER var att händelsenodens betydelse i beslutsträdet inte var lätt att förstå 

korrekt.  Efter att ER tagit del av det beskrivande exemplet av beslutsträd visade ER 

en större förståelse för händelsenodernas betydelse. ER ansåg att förståelse kring 

värdena ökade då ER kunde jämföra kostnader kontra intäkter i beslutsträdet. Dock 

hade ER fortfarande problem att förstå vad det förväntade nyttovärdet innebar. 

 

6.2.2 Ekonomiska rådgivarens användning av beslutsträdet 

ER fick stöd med att förstå hur penningvärden matas in i beslutsträdet, dessa 

penningvärden baserades på skogsdata som ER upplevde relevanta i förhållande till 

antaget skogsbestånd. Beslutsträdet som visas i figurerna 9a-9d på nästkommande 

sidor blev ER:s resultat efter att ha matat in siffror som denne upplevt rimliga i 

samband med dennes arbete som ekonomisk rådgivare vid gallringssituationer. På 

grund av läsbarheten i studiens dokument var det nödvändigt att dela upp beslutsträdet 

i fyra delar. De första tre figurerna illustrerar handlingsalternativet ”Gallra nu” och 

den sista figuren illustrerar handlingsalternativet ”Gallra inte”. 
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I figur 9a kan vi se att val av gallring längst ned till vänster representerar en 

uppskattad kostnad på 200 000 kronor och sedan får vi följa grenen till ”Stor intäkt 

gallring” vilket representerar en uppskattad intäkt på 275 000 kronor med 34 procent 

sannolikhet. Därefter följer händelsenoden ”Ovädrets påverkan (under första 3 åren)” 

vilket representerar den uppskattade sannolikheten 8 procent och den uppskattade 

kostnaden 50 000 kronor för att stormskador uppkommer under de första tre åren efter 

gallring. Att inga stormskador uppstår under de första tre åren efter gallring 

representeras således av den uppskattade sannolikheten 92 procent. Denna 

händelsenod följs sedan av händelsenoden ”ovädrets påverkan (resterande tid)” vilket 

representerar den uppskattade sannolikheten på 10 procent och den uppskattade 

kostnaden på 25 000 kronor för att stormskador uppkommer den återstående tiden 

innan slutavverkningen. Den sista händelsenoden i beslutsträdet utgörs av 

”Nettoinkomst vid slutavverkning” vilket består av tre olika händelser: ”Stor”, 

”Måttlig” samt ”Liten” som representerar den uppskattade sannolikheten för 

respektive uppskattad nettoinkomst vid slutavverkningen. Exempelvis innebär en 

måttlig nettoinkomst vid slutavverkning att nettoinkomsten representeras av 600 000 

kronor och då förutsätts att inga stormskador inträffat. I beslutsträdet finns inte 

slutavverkningens kostnad utplacerad, istället har kostnaden för slutavverkningen 

räknats med i nyttovärdena för händelserna i händelsenoden ”Nettoinkomst av 

slutavverkningen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 9a. Beslutsträd där ekonomisk rådgivare matat in penningvärden – avklippt del 1, gallra.  Miniatyrbilden 

uppe till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet som presenteras i figuren.  
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I figur 9b utgår beslutsträdets grenar fortfarande från beslutsnoden ”Gallra nu”. 

Anledningen till att flera värden är desamma som i figurerna 9a och 9c beror på att 

gallringens intäkt inte påverkar övriga händelsenoders sannolikhets- och 

penningvärden. Händelsen ”Måttlig intäkt gallring” representeras i denna figur av det 

uppskattade penningvärdet 250 000 kronor. Det medför att förväntade nyttovärden i 

röd text samt konsekvensvärden i blå text förändras gentemot de andra grenarna som 

utgår från handlingsalternativet ”Gallra nu” i beslutsträdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9b. Beslutsträd där ekonomisk rådgivare matat in penningvärden – avklippt del 2, gallra. Miniatyrbilden 

nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet som presenteras i figuren. 
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I figur 9c utgår beslutsträdets grenar även här från handlingsalternativet ”Gallra 

nu”. I denna figur representeras händelsen ” Liten intäkt gallring” av det uppskattade 

penningvärdet 225 000 kronor, detta gör att samtliga förväntade nyttovärden i röd text 

samt konsekvensvärden i blå text minskar gentemot de andra två delarna i 

beslutsträdet som presenteras i 9a samt 9b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9c. Beslutsträd där ekonomisk rådgivare matat in penningvärden – avklippt del 3, gallra. Miniatyrbilden 

nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet som presenteras i figuren. 
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I figur 9d kan vi se att handlingsalternativet ”Gallra inte” representerar en 

uppskattad kostnad på 0 kronor eftersom gallringen uteblir. I denna del av 

beslutsträdet kan vi se att en stor nettoinkomst vid slutavverkning representeras av det 

uppskattade penningvärdet 530 000 kronor och då förutsätts att inga stormskador har 

uppkommit efter att handlingsalternativet ”Gallra inte” har valts. Anledningen till att 

sannolikhets- och penningvärden vid händelsenoderna i figuren nedan skiljer sig emot 

figur 9a-9c beror på att skogen inte har gallrats. Till exempel händelsen 

”Stormskador” under de första tre åren representerar det uppskattade 

sannolikhetsvärdet 5 procent. Det är 3 procentenheter lägre än det uppskattade 

sannolikhetsvärdet värdet för att stormskador inträffar efter handlingsalternativet 

”Gallra nu” har valts. Orsaken till skillnaden i sannolikhet beror på att skogen är mer 

sårbar för stormskador under de första 3 åren efter en gallring. En viktig iakttagelse är 

talet 623 450 kronor som finns till uppe till vänster i grön färg vilket representerar det 

handlingsalternativ med det högst förväntat nyttovärde från beslutsnoden ”Gallra eller 

gallra inte?”. Det förväntade nyttovärdet från handlingsalternativet ”Gallra nu” blev 

högre än ”gallra inte” och därför representeras talet ”Gallra nu” vid beslutsnoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9d. Beslutsträd där ekonomisk rådgivare matat in penningvärden – avklippt del 4, gallra inte. 

Miniatyrbilden nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet som presenteras i figuren. 
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6.2.3 Ekonomiska rådgivarens antagande om skogsbeståndet  

Skogsbeståndet som ER baserade sina uppskattningar på bestod av tall och hade 

tidigare genomgått röjning. Skogsbeståndet var relativt litet till ytan och hade även till 

viss del svårtillgänglig terräng av berg. Sannolikhetsvärdena för stormskador som 

finns i beslutsträdet grundades till viss del på inputdata från ett skogsbolag. Vi matade 

in sannolikhetsvärden för stormskador med antagandet att sannolikheten för 

stormskador är som störst direkt efter en gallring. Efter cirka tre år när rotsystemet 

utvecklats så minskar sannolikheten för stormskador fortlöpande. Det innebar att 

sannolikhetsvärdet för stormskador resterande tid blir 10-15 procent mindre för en 

skog som gallrats eftersom skogsexperterna hävdar att en gallrad skog växer sig 

starkare gentemot stormskador i jämförelse med en ogallrad skog. ER fann de 

uppskattade sannolikhetsvärden som vi hade tagit fram efter mötet med 

skogsexperterna rimliga. De monetära värdena i trädet ändrades då ER matade in 

uppskattningar utifrån dennes antagande av aktuellt skogsbestånd. Priset för gallring 

resonerades fram av ER där denne utgick från ett medelpris som grundar sig på ett 

antagande kring att det ska gallras på en volym av 1000 kubikmeter. De fasta 

kostnaderna har beräknats med hänsyn till maskiner och logistik, vilket gav priset 200 

kr/m3fub (kubikmeter fast under bark, inmätt totalvolym under bark).  Vid valet av 

handlingsalternativ ”Gallra nu” är den kalkylerade kostnaden 200 000 kronor (1000 

kubikmeter * 200 kr/m3fub). 

Gällande penningvärdet för händelsenoden ”Intäkt gallring” antog ER att en 

gallring inbringar 300 kronor per kubikmeter då träden går till massaved vilket medför 

en måttlig intäkt på 300 000 kronor (1000 kubikmeter * 300 kr/ m3fub). Eftersom det 

aktuella beståndet inkluderar en terräng bestående av en liten del berg så antog ER att 

intäkten blir 50 000 kronor mindre. Sedan antog ER att en gallringsintäkt skulle ha en 

differens på 25 000 kronor upp till händelsen ”Stor intäkt gallring” och 25 000 kronor 

ner till händelsen ”Liten intäkt gallring”.  

När ER matade in penningvärden gällande händelsen stormskador antog ER att 

kostnaden för direkta stormskador blir låga eftersom stormfällda träd oftast kan säljas 

som massaved eller som sågtimmer. Det blir istället en större påverkan på en 

kommande slutavverkning då träd försvunnit ur skogsbeståndet. Vid händelsenoden 

”Ovädrets påverkan (under första 3 åren)” antog ER att det efter en gallring var rimligt 

att direkta stormskador inom tre år efter gallring kunde likställas med den uppskattade 

kostnaden 50 000 kronor. Gällande händelsenoden ”Ovädrets påverkan (resterande 

tid)” vid den gallrade skogen ansåg ER att direkta stormskador för resterande tid, efter 

gallring, innan slutavverkning kunde likställas med den uppskattade kostnaden 25 000 

kronor.  

När ER matade in värden gällande händelsenoden ”Ovädrets påverkan (första 3 

åren)” vid ej genomförd gallring på skogen ansåg ER att det var rimligt att direkta 

stormskador inom tre år kunde likställas med uppskattade kostnaden 25 000 kronor. 

Gällande händelsenoden ”Ovädrets påverkan (resterande tid)” vid en ogallrad skog 

ansåg ER att direkta stormskador för resterande tid innan slutavverkning kunde 

likställas med uppskattade kostnaden 50 000 kronor. Anledningen till att den 

uppskattade kostnaden för stormskador under de första tre åren är 25 000 kronor lägre 

vid ej genomförd gallring beror på att gallrad skog är mindre motståndskraftig mot 

storm under de tre första åren enligt skogsexperterna, vilket leder till denna skillnad i 

omfattningen av stormskador. Därutav innebär det dessutom att vid en skog med ej 

genomförd gallring så ligger den uppskattade kostnaden för händelsen stormskador 

vid händelsenoden ”Ovädrets påverkan (resterande tid)” 25 000 kronor högre på grund 

utav att den ogallrade skogen inte växt sig lika motståndskraftig gentemot stormskador 

som den gallrade skogen har. Om man i beslutsträdet summerar de uppskattade 

penningvärdena för både händelsen stormskador vid ”Ovädrets påverkan (under första 

3 åren)” och händelsen stormskador vid ”Ovädrets påverkan (resterande tid)” så blir 

kostnaden totalt 75 000 kronor för både den gallrade skogen och den ej gallrade 
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skogen, det som skiljer sig är sannolikhetsvärdena för stormskador mellan de två 

handlingsalternativen. Nedan i Tabell 2 sammanfattas det hur antaganden har 

omvandlats till sannolikhets- och nyttovärden i beslutsträdet: 

 

 

 

Gallra eller 

inte gallra 

     

Skogsexperternas 

bedömning 

 

ER:s 

antagande i 

beslutsträdet 

 

Val av 

sannolikhetsvärde 

i beslutsträdet 

 

ER:s 

uppskattning 

av direkta 

kostnader 

Stormskador 

första tre 

åren 

Stor risk för 

stormskador vid 

gallrad skog 

gentemot ogallrad 

skog. 

60 % högre 

sannolikhet 

för 

stormskador i 

jämförelse 

med ogallrad 

skog. 

Gallradskog: 8 %. 

Ogallradskog: 

5 % 

Gallradskog: 

50 000 kr 

Ogallradskog: 

25 000 kr 

Stormskador 

resterande 

tid 

Rotsystem 

utvecklas 

fortlöpande i den 

gallrade skogen 

vilket bedöms 

minska 

sannolikheten för 

stormskador med 

10-15 % i 

jämförelse med 

den ogallrade 

skogen. 

10-15% lägre 

sannolikhet 

för 

stormskador i 

jämförelse 

med ogallrad 

skog. 

Gallradskog: 

10 %. 

Ogallradskog: 

11,25 %. 

Gallradskog: 

25 000 kr 

Ogallradskog: 

50 000 kr 

 
Tabell 2. Skogsexperternas och ER:s bedömning av stormskador. 

 

Vid nettoinkomst slutavverkning uppskattades kostnadens pris till 200 kr/m3fub 

(samma pris per kubikmeter som vid gallring) och inkomsten uppskattades till priset 

500 kr/m3fub med antagandet att slutavverkningen går till sågtimmer. Det innebär att 

vid händelsenoden ”Nettoinkomst vid slutavverkning” vid händelsen ”Måttlig” när 

skogen har gallrats och inga stormskador inträffat så blir den uppskattade kostnaden 

400 000 kronor (2000 kubikmeter * 200 kr/m3fub) och den uppskattade inkomsten blir 

1 000 000 kronor (2000 kubikmeter * 500 kr/m3fub). Det innebär att händelsen 

”Måttlig” vid nettoinkomst slutavverkning representeras av det uppskattade 

penningvärdet 600 000 kronor (1 000 000 kronor – 400 000 kronor). Dessa värden 

justerades 50 000 kronor upp vid en ”Stor” nettoinkomst och 50 000 kronor ned vid en 

”Liten” nettoinkomst.  

När den gallrade skogen hade drabbats av stormskador under de tre första åren 

innebar det en lägre tillväxt för skogen vilket representeras av den uppskattade 

nettoinkomsten 440 000 kronor vid händelsen ”Måttlig” nettoinkomst slutavverkning. 

Även dessa värden justerades 50 000 kronor upp vid händelsen ”Stor” nettoinkomst 

och 50 000 kronor ned vid händelsen ”Liten” nettoinkomst. När den gallrade skogen 

hade drabbats av stormskador under enbart den resterande tiden så uppskattade ER 

”måttlig” nettoinkomst till 475 000 kronor. Uppskattningen baseras på ER:s antagande 

att stormskador som inträffar under första tre åren när den gallrade skogen är sårbar 

medför ett större bortfall av träd till slutavverkningen än vid stormskador som sker 

den resterande tiden. När stormskador inträffar både under de tre första åren samt 

under den resterande tiden så representerades händelsen ”Måttlig” nettoinkomst vid 

slutavverkning av penningvärdet 315 000 kronor. Penningvärdet uppskattades genom 
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att addera bortfallet av träd som de två stormskadorna enskilt uppskattades medföra 

till slutavverkningen. 

När skogen inte hade gallrats ansåg ER att en kommande slutavverkning skulle 

ge cirka 20 procent mindre i nettoinkomst i jämförelse med om skogen hade gallrats. 

Anledningen till det är att en gallring gynnar de bra träden inför en slutavverkning 

eftersom träd behöver tillräckligt mycket plats för att kunna bli virkesavkastande träd. 

Det innebär att vid händelsenoden ”Nettoinkomst slutavverkning” när skogen inte har 

gallrats så kommer händelsen ”Måttlig” att representeras av det uppskattade värdet 

480 000 kronor (0,8 * 600 000 kronor). ER väljer även här att justera dessa värden 

50 000 kronor upp vid händelsen ”Stor” nettoinkomst och 50 000 kronor ned vid 

händelsen ”Liten” nettoinkomst. När den ogallrade skogen hade drabbats av 

stormskador under de tre första åren innebar det en lägre tillväxt för skogen vilket 

representeras av den uppskattade nettoinkomsten på 380 000 kronor. Antagandet av 

ER baserades på att den ogallrade skogen inte är lika sårbar för stormskador som den 

gallrade skogen under de tre första åren och därav inte lika stort bortfall av träd inför 

den kommande slutavverkningen i jämförelse med den gallrade skogen. När den 

ogallrade skogen drabbades av stormskador under den resterande tiden så uppskattade 

ER händelsen ”Måttlig” nettoinkomst slutavverkning till 280 000 kronor. ER:s 

antagande baserades på att den ogallrade skogen är mer sårbar för stormskador under 

den resterande tiden och därav ett större bortfall av träd inför kommande 

slutavverkning i jämförelse med den gallrade skogen. Slutligen när stormskador 

inträffar både under de tre första åren samt under den resterande tiden så representeras 

händelsen ”Måttlig” nettoinkomst vid slutavverkning av penningvärdet 180 000 

kronor. Penningvärdet uppskattades genom att addera bortfallet av träd som de två 

stormskadorna enskilt uppskattades medföra till slutavverkningen. 

 

6.2.4 Ekonomiska rådgivarens bedömning av beslutsträdet 

ER fann att beslutsträdet fungerade bra i den meningen att beslutsträdet kan utgöra 

beslutsunderlag när man diskuterar handlingsalternativen ”Gallra nu” eller ”Gallra 

inte”. ER menade att beslutsträdet behandlade gallringsproblematiken på det sätt som 

behövdes för att kunna utgöra ett underlag inför diskussion med skogsägare. 

Anpassningsmöjligheter likt att byta ut stormskador mot insektsskador fann ER 

möjligt när denne reflekterade över skogsvård generellt.  

För att ett beslutsträd ska kunna representera beslutssituationen är det viktigt att 

man inte skapar flera olika beslutsträd innehållandes olika risker. Det blir därför i det 

här avseendet nödvändigt att komplettera beslutsträdet med risken insektsskador 

eftersom risken stormskador alltid kommer finnas med i beslutssituationen gallring av 

skog.  
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6.3 Kompletterande risk  

Utifrån det ER nämnde kring att byta ut en risk mot en annan i gallringssituationen så 

valde vi att konstruera ytterligare ett influensdiagram och beslutsträd.  Istället för att 

byta ut en risk mot en annan risk så valde vi att komplettera det tidigare beslutsträdet 

med risken insektsskador, med hänseende till de argument som nämndes i avsnitt 

6.2.4. 

6.3.1 Influensdiagram – insektsskador 

I det ursprungliga influensdiagrammet (se figur 7, s.22) hade vi fyra olika 

händelsenoder som utgjorde grunden till risker vid gallring av skog. Nedan följer ett 

influensdiagram som är kompletterat med händelsenoden ”Insekters påverkan”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Influensdiagram över gallring av skog kompletterat med insekters påverkan. 

Händelsenoderna har placerats i tidsordning medsols från beslutsnoden ”Gallra?”. 

 

I Figur 10 har fem händelsenoder pilar i riktning mot vinsten eftersom dessa 

händelsenoder på olika sätt påverkar vinsten i penningvärde.  I figuren finns även en 

pil som går från händelsenoden ”Insekters påverkan” till händelsenoden ”Nettointäkt 

slutavverkning” eftersom insektsskador på längre sikt kommer innebär vinstbortfall 

vid nettointäkt slutavverkning. Det finns också en pil från händelsenoden ”Insekters 

påverkan” till slutnoden ”Vinsten” därför att det vid insektsangrepp tillkommer en 

direkt kostnad för insektsbekämpning samt bortforsling av skadade träd. Från 

händelsenoderna ”Ovädrets påverkan (första 3 åren)” samt ”Ovädrets påverkan 

(resterande tid)” går en pil till händelsenoden ”Insekters påverkan” eftersom 

stormskador ökar sannolikheten för insektsskador då stormfällda träd utgör en utmärkt 

yngelplats för märgborrar och granbarkborrar (Skogforsk, 2013). Beslutsnoden 

”Gallra?” har en pil mot händelsenoden ”Insekters påverkan” eftersom valet av att 

gallra eller inte gallra kommer påverka händelsenodens sannolikhetsvärde. Utförligare 

beskrivning kring uppskattningar av insektsskador presenteras i nästa avsnitt 6.3.2.  

 

6.3.2 Beslutsträd - insektsskador 

Beslutsträdet som presenteras i figur 11a-11d konstruerades efter mötet med ER, 

vilket innebär att dennes input inte finns med i beslutsträdet när det gäller sannolikhet 

och kostnad för insektsskador, dessa två värden har vi själva uppskattat. Det är tänkt 
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att beslutsträdet generellt ska visa anpassningsmöjligheterna med att involvera eller 

utesluta olika händelser när det kommer till gallring. Detta är beroende på vilka risker 

som främst är relevanta för det aktuella skogsbeståndet som en skogsägare respektive 

en ekonomisk rådgivare står inför.  

Den direkta kostnaden för händelsen ”Insektsskador” har inte tagits fram i 

samråd med ekonomisk rådgivare eller med skogsexperter. Kostnaden är enbart grovt 

uppskattad till 10 000 kronor för bekämpning av insekter samt bortforsling av 

angripna träd där intäkten för massaved har inkluderats.  På längre sikt kommer 

insektsskador dessutom leda till att vissa träd går förlorade vilket gör att det blir ett 

bortfall av inkomsten vid en slutavverkning. Sannolikhetsvärdena för insektsskador i 

beslutsträdet i figurerna 11a -11d är framtagna utifrån resonemanget att stormskador 

ökar sannolikheten för insektsskador då träd som stormfälles är en utmärkt yngelplats 

för granbarkborrar på granskog märgborrar på tallskog (Skogforsk, 2013). En skog 

som är gallrad kan anses vara mer utsatt för insektsskador då insekter gärna angriper 

en öppen skog (Skogforsk, 2012). Resonemanget innebär att insektsskador medför ett 

högre bortfall av nettoinkomst på en gallrad skog eftersom den kan anses vara mer 

utsatt för insektsskador.  

På följande sidor i figurerna 11a till 11d illustreras urklipp från beslutsträdet 

kompletterat med insektsskador där insekternas påverkan representeras med hjälp av 

en händelsenod. I Figur 11a (se s.34) kan vi se ett urklipp av beslutsträdet där det 

bland annat går att läsa vilka kostnader som representeras vid eventuella 

insektsskador. Givet att skogen gallrats och att stormskador inträffat vid två tillfällen 

resulterar det i en uppskattad sannolikhet på 10 procent för insektsskador och en direkt 

kostnad uppskattad till 10 000 kronor, penningvärdet är oberoende av vad tidigare 

inkomster bestått av. Givet att skogen gallrats och att stormskador inträffar vid ett 

tillfälle så representeras insektsskador av en uppskattad sannolikhet på 5 procent och 

en direkt kostnad uppskattad till 10 000 kronor. Inträffar inga stormskador på skogen 

kommer den uppskattade sannolikheten för insektsskador vara 2 procent.  Händelsen 

insektsskador uppskattas sänka nettoinkomsten vid slutavverkning till hälften av 

penningvärdet på gallrad skog eftersom färre friska träd finns kvar till 

slutavverkningen då angripna träd sedan tidigare avverkats. 

I figur 11b (se s.35) kan vi i detta urklipp av beslutsträdet följa grenarna efter 

händelsen ”Måttlig intäkt gallring” vilket innehåller samma data som figur 11a (se s. 

34) bortsett från att en uppskattad summa på 25 000 kronor mindre erhållits vid denna 

gallringsintäkt i jämförelse med händelsen ”Stor intäkt gallring”.  

I figur 11c (se s.36) kan vi i urklippet av beslutsträdet följa händelsen ”Liten 

intäkt gallring” vilket innehåller samma data som figur 11a och 11b (se s.34-35), 

förutom att en uppskattad summa på 50 000 kronor mindre erhållits vid denna 

gallringsintäkt i jämförelse med händelsen ”Stor intäkt gallring”.  

I figur 11d (se s.37) kan vi se det sista urklippet från beslutsträdet där 

handlingsalternativet ”Gallra inte” kan följas. Vid en ogallrad skog ändras de 

uppskattade sannolikhets- och nyttovärden för insektsskador som representeras i 

beslutsträdet. Den uppskattade sannolikheten för att insektsskador inträffar efter ett 

tillfälle av stormskador representeras av 4 procent. När skogen har utsatts för 

stormskador vid två tillfällen representeras den uppskattade sannolikheten för 

insektsskador av 10 procent. Om skogen inte utsätts för några stormskador alls 

kommer den uppskattade sannolikheten för insektsskador representeras av 1 procent. 

Händelsen insektsskador vid både gallrad och ogallrad skog uppskattas sänka 

nettoinkomsten vid slutavverkning med hälften av penningvärdet. Anledningen till 

detta är att skadeinsekter kan anses föredra gallrade skogar som är öppnare 

(Skogforsk, 2012). Samtidigt har vi tagit hänsyn till att träd i den gallrade skogen kan 

anses mer motståndskraftiga eftersom träden fått mer näring och växt sig starkare. 

På nästkommande sidor presenteras beslutsträdet kompletterat med 

insektsskador: 
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Figur 11a. Beslutsträd kompletterat med insektsskador – avklippt del 1 över beslutsalternativet 

”Gallra nu”. Miniatyrbilden nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet 

som presenteras i figuren. 
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Figur 11b. Beslutsträd kompletterat med insektsskador – avklippt del 2 över beslutsalternativet 

”Gallra nu”. Miniatyrbilden nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet 

som presenteras i figuren. 
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Figur 11c. Beslutsträd kompletterat med insektsskador – avklippt del 3 över beslutsalternativet 

”Gallra nu”. Miniatyrbilden nere till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet 

som presenteras i figuren. 
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Figur 11d. Beslutsträd kompletterat med insektsskador – avklippt del 4 över beslutsalternativet 

”Gallra inte”. Miniatyrbilden uppe till vänster visar med inringat område vilken del av beslutsträdet 

som presenteras i figuren. 
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6.4 Uppföljning med utvärderande intervju 

I den uppföljande intervju som genomfördes cirka två år efter pilottestet framkom det 

att ER inte använder sig av beslutsträd i sitt dagliga arbete. ER är dock fortfarande 

intresserad av beslutsträd då ER framhöll fördelen med att enkelt kunna mata in olika 

uppskattningar och se hur det påverkar beslutssituationen gallring. ER ansåg att 

beslutsträd som beslutsstöd fungerade väl då ER ansåg sig kunna testa och reflektera 

över olika sannolikhets- och nyttovärden i beslutssituationen gallring av skog. 

Begräsningar med beslutsträdet som ER påtalade var att beslutsträdet ansågs för 

komplext för att kunna visas i ett möte med kunden, det vill säga att beslutsträdet inte 

är tillräckligt pedagogiskt för att vara användbart som visuell information till kund.  

ER upplevde att beslutsträdet blev mer svårläsligt på grund av dess storlek när 

insektsskador inkluderades i beslutsträdet. ER ansåg dock att det är betydelsefullt att 

insektsskador inkluderas i beslutssituationen gallring av skog eftersom det är en risk 

som kan få stora ekonomiska konsekvenser. I ER:s möte med kunder tillämpar ER en 

egen rapport där kunden i löpande text kan ta del av vad en gallring kan ge 

skogsägaren i intäkt.  Denna rapport är sammanlänkad med en excelmodell som är 

utformad av ER med flera. ER menade att beslutsträdet saknade denna pedagogiska 

funktion, det vill säga en enklare presentationsdel som kunden kan få ta del av.  
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7 Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion utifrån besluts- och riskanalysens utformning, 

beslutsträd som beslutsstöd vid gallring av skog, osäkerhet vid gallring av skog och 

slutligen den ekonomiska rådgivarens användning av beslutsträdet. 

 

7.1 Beslutsanalysens utformning  

Vi anser att beslutsanalysen i denna studie inte är helt standardiserad i dess 

uppbyggnad, dock liknar vår beslutsanalys PrOACT-modellen som Hammond, 

Keeney och Raiffa (2002) presenterar. Första steget i PrOACT-modellen innebar att 

beslutsproblemet skulle formuleras och avgränsas. I vår beslutssituation gallring av 

skog blev problemformuleringen enkel eftersom vårt uppdrag var att presentera ett 

beslutsstöd i situationer där skogsägare står inför problemet att gallra eller gallra inte. 

Andra och tredje steget i PrOACT-modellen är att specificera mål i 

beslutssituationen samt att skapa sig en uppfattning av de olika handlingsalternativen. 

De handlingsalternativ som fanns i beslutssituationen gallring var redan givna 

eftersom vi enbart undersökte gallra respektive gallra inte. Vi valde att strukturera mål 

genom en fundamental målheirarki med instrumentella mål. Det bidrog till att vi 

kunde reda ut vad vi önskade uppnå i beslutssituationen gallring av skog. Efter att vi 

strukturerat de mål som var aktuella vid beslutssituationen gallring så började vi i ett 

tidigt skede konstruera beslutsträdet. För att underlätta skapandet av beslutsträd 

användes influensdiagram, detta tydliggjorde sambanden mellan beslutsnoder, 

händelsenoder och slutnod/ konsekvenser. 

Fjärde steget i PrOACT-modellen är att fundera kring huruvida alternativen 

uppfyller beslutssituationens mål, det är viktig att bedöma konsekvenserna för 

respektive alternativ. I beslutssituationen gallring av skog kunde vi genom litteratur 

och utlåtande från skogsexperterna arbetandes på skogsbolag läsa och diskutera 

konsekvenserna av olika alternativ. 

Femte steget i PrOACT-modellen är att kompromissa när olika mål står i konflikt 

med varandra. I beslutssituation gallring av skog genomfördes inget kompromissande 

eftersom huvudmålet avgränsades till enbart ekonomisk vinning av skog. Självfallet 

behöver rådande skogsvårdslag följas när det handlar om skogsskötsel.  

Sjätte steget i PrOACT-modellen är att klargöra osäkerheten som råder i 

beslutssituationen, där sannolikheter och konsekvenser ska bedömas. I 

beslutssituationen gallring av skog var det ER:s uppgift att bedöma nyttovärdena i 

form av monetära värden i en given situation. Sannolikheterna bedömdes av oss med 

hjälp utav skogsexperterna arbetandes på skogsbolag.  

Sjunde steget i PrOACT-modellen är risktolerans där bedömningar görs av vad 

individen anser vara en rimlig nivå på risk. Detta steg var inte relevant att bearbeta i 

denna studie eftersom det är upp till skogsägaren i samråd med ER att diskutera 

risktagande när det kommer till att gallra eller inte gallra den aktuella skogen. 

Åttonde och sista steget i PrOACT-modellen är att fundera över 

sammanlänkande beslut där beslutsfattaren ska bli medveten om vad ett beslut som 

fattas idag medför till i framtiden samt att framtida mål ska påverka dagens 

beslutsfattande. I denna beslutsanalys ingick detta funderande redan i de första stegen 

i PrOACT-modellen eftersom det i beslutssituationen gallring av skog är det 

betydelsefullt att ta hänsyn till det långa tidsperspektivet, det vill säga tills att en 

slutavverkning har nåtts.   
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7.2 Beslutsträd som beslutsstöd vid gallring av skog 

Användandet av beslutsträd som beslutsstöd innebar ett kompromissande angående 

komplexiteten. Att kompromissa ansågs nödvändigt för att kunna uppvisa en 

tillfredställande representation av gallringssituationen, med anledning att beslutsträdet 

skulle kunna bli visuellt och analytiskt hanterbart. Det vi noterade i vår studie när vi 

kompletterade beslutsträdet med risken insektsskador var att beslutsträdet ökade 

markant i storlek. I ”bilaga 3 – utvärdering med ekonomisk rådgivare” uttryckte ER att 

denna storleksskillnad försvårade läsningen av beslutsträdet. Något som kan göras för 

att minska beslutsträdets storlek är att minska ner antalet händelseutfall vid utvalda 

händelsenoder, exempelvis att ta bort ”mindre intäkt gallring” och ”Stor intäkt 

gallring” och enbart behålla ”Måttlig intäkt gallring” vilket skulle göra att 

beslutsträdets storlek halveras. Samtidigt skulle en sådan åtgärd innebära att man tar 

bort en del av beslutssituationens osäkerhet och ett större behov av 

känslighetsanalyser kan uppstå. Det går även att låta influensdiagrammet fungera som 

en översiktlig representation över beslutssituationen och att man sedan i beslutsträdet 

kan visa utvalda delar med detaljer.  

Beslutssituationen gallring av skog kan upplevas komplex eftersom skogens 

livstid sträcker sig över en lång period, vilket innebär att exempelvis skogsägaren kan 

få svårt att bedöma gallringens effekt. När det gäller höga kostnader och låga intäkter 

som ofta är fallet när det kommer till gallring, i ett tidigt skede av skogens livslängd, 

så kan detta ge en initialt dyster bild kring gallring (Vikinge, 1999, s.18). Dock kan 

det tänkas att beslutsträdet ger en tydligare visualisering för skogsägaren i 

gallringsfrågan eftersom beslutsvägen går att följa, där kostnaden syns först, sedan 

intäkt för gallring därefter eventuella kostnader för stormskador och slutligen intäkten 

av slutavverkning. Enligt ER vid fråga 14 i ”Bilaga 1- mötet med ekonomisk 

rådgivare” menade ER att beslutsträd vid beslutssituationen gallring av skog 

fungerade bra som översiktsbild då intäkter och kostnader som följer efter 

handlingsalternativen gallra nu eller gallra inte gick att beskåda i beslutsträdet. Det 

medför teoretiskt sett att skogsägaren kan beskåda eller bli informerad om vad 

gallringen rent ekonomiskt kan leda till och vad sannolikheterna är för att en händelse 

inträffar. Samtidigt kan ER tillsammans med skogsägare diskutera olika numeriska 

värden som kan testas i beslutsträdet, vilket gör att skogsägarens åsikter skulle kunna 

beaktas. I förlängningen kan det underlätta för skogsägaren att förstå 

beslutssituationen eftersom ett långsiktigt perspektiv går att beskåda. Det kan även 

tänkas att skogsägare blir besvikna när händelser med lägre sannolikhet inträffar.  

Samtidigt menar ER i ”bilaga 3 – utvärdering med ekonomisk rådgivare” att 

beslutsträdet kan vara för komplext för skogsägare att visuellt beskåda i mötet med 

ER. Det är med andra ord inte aktuellt för ER att visa beslutsträdet för kunder då ER 

anser det nödvändigt med en förenklad rapport.  

När vi i denna studie försökte inhämta kunskap gällande skog och gallring visade 

det sig att detta fält var stort när det kommer till vad som kan påverka skogens 

penningvärde. Konkret och exakt data gällande sannolikheter över osäkerhet visade 

sig vara svårtillgängligt. Information om gallring av skog söktes genom böcker, 

vetenskapliga artiklar, publicerade texter och expertutlåtanden. Att få svar kring risker 

och penningvärden var svårt då skogens egenskaper kan variera mycket. Trädslag, 

tidigare skötsel, geografiskt läge, markens egenskaper och växtförmåga etcetera 

påverkar samtliga skogens penningvärde. ER gjorde en egen subjektiv bedömning 

utifrån tidigare erfarenheter på skog i Mellansverige när ER bedömde det aktuella 

skogsbeståndet. Ytterligare en komponent som gör beslutssituationen mer komplex är 

skogspolitikens mål när det kommer till att följa en del av naturvårdslagen. 

Naturvårdslagen uttrycker att skogen ska bibehålla en god ekonomisk avkastning och 

tillförsel av tillgång på efterfrågat sortiment. Skogsstyrelsen anser att det är 

komplicerat att fastställa mål för något som är så pass långsiktigt (Brännlund, 
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Lundmark och Söderholm, 2010, s.97.) Att uppskatta värden nästan 100 år fram i 

tiden gör att analysen av gallring som skogsvårdsåtgärd försvåras. 

Att förvalta skog kan i många fall bidra till att exempelvis skogsägare och 

skogsrådgivare ställs inför komplexa beslutssituationer. Vid sådana fall kan 

användandet av beslutsträd som beslutsstöd bidra till att det går att reflektera över de 

olika aspekterna i beslutssituationen. Att då kunna samla dessa aspekter som innefattas 

i en gallringssituation och strukturera upp dessa intäkter/kostnader kan bidra till att 

konkretisera vad den huvudsakliga beslutssituationen består av. Om den enskilda 

skogsägaren ska vara delaktig i beslutsträdet blir således en bedömning av den 

ekonomiska rådgivaren.  

7.3 Osäkerhet vid gallring av skog 

När vi i vår studie problematiserade frågan ”gallra nu” eller ”gallra inte” inriktades 

fokus på de risker som huvudsakligen anses påverka penningvärdet på skogen för 

skogsägaren. De risker som bearbetades i studien var följande: 

 

 Variation av intäkt för gallring.   

 Stormskador på skog under de första 3 åren. 

 Stormskador på skog resterande tid fram till slutavverkning.   

 Insektsskador på skog.  

 Variation av intäkt vid slutavverkning. 

 

För att kunna förstå riskerna och framförallt för att kunna analysera riskerna fann 

vi det viktigt att genomarbeta definitionen av risk. Genom att vi utarbetade vad risk 

för oss i studien innebar så tydliggjorde vi vad vi hade analyserat och vad vår 

beslutsanalys bidrog med. Genom att vi i vår riskdefinition bestämde att risk i 

beslutsträdet utgjordes utav händelser med sannolikhets- och nyttovärden så blev det 

tydligt vilka risker som inkluderats i beslutsanalysen. Nyttovärdet speglar en 

händelses påverkan i denna studie. 

Ett av de svåraste momenten i studien var att kunna precisera den osäkerhet som 

råder vid situationen gallring av skog. Valet att basera sannolikheten för osäkerheten 

på enbart experthjälp kan anses både trovärdigt och samtidigt osäkert. Hur mycket det 

går att lita på expertutlåtande är ett stort område i sig att utforska. Det var komplext att 

finna statistisk information om gallring som lämpar sig för de osäkerheter som råder 

vid det aktuella skogsbeståndet. Skogsexperterna på skogsbolaget poängterade att det 

är en svår uppgift att få fram konkreta uppgifter då mycket bygger på personliga 

bedömningar. Det medförde att beslutsträdet till stor del baserades på personliga 

bedömningar av skogsexperter vid uppskattning av sannolikhetsvärden och av ER vid 

uppskattning av nyttovärden då ER antog ett särskilt bestånd och uppskattade rimliga 

kostnader och intäkter. Ett rimligt antagande är att sannolikhets- och nyttovärden hade 

sett annorlunda ut om vi exempelvis hade utgått från expertutlåtande av Nilsson et. al 

(2010), där han hävdar motsatsen att en ogallrad skog bidrar till högre tillväxt. 

Huvudsakligen när det gäller osäkerheten kan det anses att studien inriktade sig 

på det Bayesianska tänkandet, eftersom den till stor del grundade sig på subjektiv data 

i form utav expertutlåtande (Nilsen & Aven, 2003, s.310). Det medförde att 

sannolikhetsvärdena i denna studie uttrycker ER:s och skogsexperternas uppfattningar 

gällande stormskador samt ER:s uppskattningar gällande intäkter och kostnader. 
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7.4 Ekonomiska rådgivarens användning av beslutsträdet 

Vid tolkning av resultatet av pilottestet bör hänsyn tas till att ER hade erfarenhet av 

Excel och grundläggande kunskaper inom datoranvändning. ER bör ses som en möjlig 

användare av beslutsträd. Vid fråga 6 och 8 i ”Bilaga 2 – mötet med ekonomisk 

rådgivare” menade ER att det förväntade nyttovärdet var intäkten vid gallring, vilket 

är felaktigt. Dessutom vid fråga 12 i ”Bilaga 2 – mötet med ekonomisk rådgivare” 

efter det att ER tog del av det beskrivande exemplet av beslutsträd uttryckte ER att det 

fortfarande var svårt att förstå vad förväntade nyttovärdet stod för. Utifrån detta kan vi 

notera att ER inte riktigt förstod vad det innebar med förväntad nyttovärde. ER kunde 

genom användandet av beslutsträd reflektera över handlingsalternativens och 

händelsernas värden. Beslutsträdet bidrog till att ER kunde överblicka 

beslutssituationen och på ett enkelt sätt mata in inputvärden, samtidigt är ER väl insatt 

i området och kan lättare förstå beslutssituationen. Vid fråga 14 i ”Bilaga 2 - mötet 

med ekonomisk rådgivare” uttryckte ER att beslutsträdet skulle kunna lämpa sig för 

andra risker, ER menade att det vore intressant att byta ut risken stormskador mot 

insektsskador. ER fick se beslutsträdet kompletterat med insektsskador vid den 

utvärderande intervjun och ansåg att den versionen av beslutsträdet vore den gällande 

då det är av relevans att ta hänsyn till risken insektsskador. 

 En fara som vi uppmärksammade var att ER som oerfaren användare av 

beslutsträd med sina åsikter kunde manipulera beslutsträdet på ett sätt som gör att allt 

som ska finnas med i beräkningen inte finns med i beslutsträdet. ER föreslog att 

ytterligare ett beslutsträd skulle skapas där risken storm skulle bytas ut mot 

insektsskador. Vi valde istället att komplettera beslutsträdet med ytterligare en risk.  

I användandet av beslutsträd kunde ER på ett snabbt sätt ta del av vilka riskerna 

är samt hur dessa risker kan komma att påverka och te sig i beslutssituationen gallring 

av skog. Detta bidrog till att ER kunde skapa sig ett förhållningssätt gentemot riskerna 

där möjlighet gavs till att anpassa sannolikhets- och nyttovärdena efter en specifik 

skog gällande gallring. Det medförde att ER fick ett potentiellt verktyg för att kunna 

diskutera gallringsproblematiken med skogsägare. 

I ”bilaga 3 – utvärdering med ekonomisk rådgivare” framkom det att ER i 

dagsläget inte använder sig av beslutsträd. ER ansåg dock att beslutsträd är användbart 

som beslutsstöd där det går att testa och reflektera över olika sannolikhets- och 

nyttovärden i beslutssituationen gallring av skog. Vi tolkar det som att ER med stöd av 

beslutsträd kan få sina uppskattningar tillämpade i en modell som ER kan ta med sig 

som beslutsunderlag inför mötet med skogsägaren. ER tydliggjorde att det inte vore 

lämpligt ur ett pedagogiskt syfte att visa beslutsträdet för skogsägarna då ER ansåg att 

beslutsträdet skulle bli för komplext för en skogsägare att förstå. Den här 

problematiken var även en av anledningarna till att ER inte använder sig av beslutsträd 

i sin yrkesroll. För att tillmötesgå skogsägares önskemål använder sig ER av en 

rapport som riktar sig till skogsägare. ER menar att skogsägare efterfrågar enkelt 

formulerad information som beskriver vad intäkterna blir i beslutssituationen gallring 

av skog.  ER förklarar att informationen i ER:s rapport baseras på en Excelmodell som 

är utformad för ändamålet gallrings av skog. En framtida idé vore att utforma en 

presentationsrapport riktad till skogsägare som är skapad av informationen som 

framkommer i beslutsträdet.  
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7.5 Slutsatser 

I studiens pilottest framkom det att den ekonomiska rådgivaren (ER) överlag kunde 

förstå beslutsträdets komponenter, dock fanns det svårigheter med att förstå förväntat 

nyttovärde. 

Studiens beslutsträd som är kompletterat med insektsskador bedömdes av ER 

kunna fungera som beslutsstöd, där ER enkelt kan mata in olika uppskattningar utifrån 

aktuellt skogsbestånd. Skogsägarens roll blir då att vara mottagare av information som 

ER grundar på beslutsträdet. Skogsägaren ska fatta ett beslut som grundar sig på ER:s 

beslutsunderlag, vilket skogsägaren får presenterat för sig. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv bedömde ER att beslutsträdet inte lämpar sig optimalt för att visa 

skogsägare. ER bedömer att det finns ett behov av att beslutsträdet kompletteras med 

en tillhörande rapportdel som kan presenteras för skogsägaren, detta eftersom 

skogsägare erbjuds enkla konkreta rapporter när det kommer i kontakt med ER. 

Anledningen till att ER anser att en rapportdel behövs är för att beslutsträd som 

diskussionsunderlag skulle bli för avancerat för en skogsägare att förstå.   

Beslutsträdet som hade kompletterats med insektsskador visade att 

handlingsalternativet gallra nu är beslutet som bör fattas då det är 

handlingsalternativet med högst förväntat nyttovärde. Sannolikhets- och nyttovärdena 

i beslutsträdet grundade sig på personliga bedömningar från skogsexperter på 

skogsbolag samt från ER vilket innebar att dessa värden skulle kunna skilja sig om 

andra experter hade tillfrågats.  Beslutsträdet medför inte ett definitivt svar som gäller 

för samtliga skogsbestånd vid beslutssituationen gallring, vilket grundar sig på att 

sannolikhets- och nyttovärdena är unika utifrån det antagna skogsbeståndet. Med 

andra ord det handlingsalternativ som får högst förväntat nyttovärde i detta beslutsträd 

kan förändras vid ett annat skogsbestånd.  
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Bilaga 1. Förberedelse inför mötet med ekonomisk rådgivare 

1. Presentation. 

1.1 Vi beskriver studiens syfte och frågeställning 

1.2 Vi ger en mycket kort beskrivning om programvaran 

 

2. Användaren får ta del av vårt färdiga träd (pappersform). 

2.1 Användaren svarar på frågor gällande förståelsen av beslutsträdet 

- Var i beslutsträdet fattas besluten? 

- Vad innebär de röda cirklarna? 

- Kan flera grenar inträffa samtidigt? I så fall hur? 

- Behöver sannolikheten vid grenarna efter nod uppgå till summan 100 procent? I så 

fall varför? 

- Vad står ”true” och ”false” alternativt ”sant” eller ”falskt” för? 

- (Vi pekar på en beslutsgrens förväntade nyttovärde, det vill säga talet i grön färg). 

Vad står detta tal för? 

- (Vi pekar på talen till höger om slutnoden, det vill säga talen i blå färg högst upp till 

höger). Vad betyder dessa tal? 

- (Vi pekar på förväntat nyttovärdet på grenen märkt ”true”). Vad innebär detta tal?  

 

3. Användaren får ta del av det beskrivande exemplet av beslutsträd. 

3.1 Användaren svarar på frågor gällande förståelsen av exempelträdet 

- Har din förståelse ökat gällande beslutsträdets komponenter? 

- Är det något du anser saknas för att kunna begripa beslutsträdet? 

 

4. Användaren får ta del av det färdiga trädet ytterligare en gång. 

4.1 Användaren svarar på frågor om förståelse gällande det färdiga trädet  

- Har din förståelse förändrats sedan du kollade på beslutsträdet första gången? 

- Anser du fortfarande att något fattas för att kunna begripa beslutsträdets alla delar? 

 

5. Användarensätter sig framför programvaran PrecisionTree. 

5.1 Användaren får mata in egna värden  

- De värden som användaren behöver är gallringskostnad, intäkt för gallring, intäkt för 

slutavverkning alternativt modifiera sannolikheter efter den givna situationen  

6. Efter att användaren matat in sina värden och reflekterat över resultatet så får användaren svara 

på frågor kring beslutsträdet användaren svarar på frågor om erfarenheten av programvaran. 

- Anser du att ”principen” med beslutsträd känns begripligt som riskverktyg? 

- Hur anser du att beslutsträdet fungerar gällande beslutssituationen (gallring)? Något som bör 

tilläggas eller förändras alternativt tas bort? 
 

7. Användaren lämnar aktiviteten och svarar på frågor några avslutande frågor angående 

upplevelsen av att delta i detta sätt att prova på PricisionTree.  

- Hur upplevde du detta sätt att pröva på PrecisionTree? 

- Är det något som borde gjorts annorlunda för att öka förståelsen av PrecisionTree? 
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Bilaga 2. Mötet med ekonomisk rådgivare 

 

1. Var i beslutsträdet fattas besluten?  

 

Besluten i beslutsträdet fattas hela vägen. 

 

2. Vad innebär de röda cirklarna? 

 

De röda cirklarna visar händelser och sannolikheten för den. 

 

 

3. Kan flera grenar efter nod inträffa samtidigt? I så fall hur? 

 

Det är möjligt, eftersom de tillsammans delar på 100 procent på varje gren.  

 

4. Behöver sannolikheten vid grenarna efter nod uppgå till summan 100 procent? I så fall varför?  

 

Ja. För att så fungerar sannolikheter, de måste alltid ligga mellan 0 och 1. 

 

5. Vad står ”true” och ”false” alternativt ”sant” eller ”falskt” för? 

Det visar vilket beslut som är bäst att ta. 

 

 

6. (Vi pekar på en beslutsgrens förväntade nyttovärde, det vill säga talet i grön färg). Vad 

står detta tal för? 

 

Det är de pengar man får in vid en gallring.  

 

 

7. (Vi pekar på talen till höger om slutnoden, det vill säga talen i blå färg högst upp till 

höger). Vad betyder dessa tal? 

 

Det är sannolikheten att det blir den intäkten vid gallring. 

 

 

8. (Vi pekar på förväntat nyttovärdet på grenen märkt ”true”). Vad innebär denna siffra?  

 

Det är intäkten vid gallring 

Den ekonomiska rådgivaren fick därefter ta del av det beskrivande exemplet av 

beslutsträdet. Sedan svarade denne på följande: 

 

 

9. Har din förståelse förändrats sedan du kollade på ett beslutsträd för första gången? 

 

Den ökat framförallt när det gäller nodernas innebörd. 
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10. Är det något du anser saknas för att kunna begripa beslutsträdet? 

 

Nej känns som allt finns med för att kunna förstå beslutsträdet. 

 

Den ekonomiska rådgivaren fick återigen ta del av det färdiga beslutsträdet. 

 

11. Har din förståelse förändrats sedan du kollade på beslutsträdet första gången? 

 

Den har ökat, mest på grund av en förståelse kring värdena. Samt att det påvisar att det 

kostar att gallra samtidigt som man får ut något av det.  

 

12. Anser du fortfarande att något fattas för att kunna begripa beslutsträdets alla delar? 

 

Vet inte riktigt vad som siffrorna kommer ifrån. Annars är grenarna i beslutsträdet 

enkla att följa och det är tydligt att procentsatsen uppgår till 100 procent. Dock lite oklart vad 

det första värdet i beslutsträdet står för.  

 

13. Anser du att ”principen” med beslutsträd känns begripligt som riskverktyg? 

 

Det känns begripligt och relevant gällande gallringsproblematiken, antagligen även vid 

fler situationer. De värden som används i beslutsträdet kan uppfattas som hypotetiska 

eftersom de på förhand inte finns helt säkra svar utan att det endast är efteråt som svaren 

finns. Efter något har skett. Dock gäller ju de andra områden där osäkerhet inverkar. Det 

enda riktigt säkra värdet i detta fall är prislistor.   

 

14. Hur anser du att beslutsträdet fungerar gällande beslutssituationen (gallring)? Något 

som bör tilläggas eller förändras alternativt tas bort? 

 

Beslutsträdet fungerade mycket bra och man kan genom trädet argumentera för 

gallra eller inte gallra genom att beskåda beslutsträdet. Det känns som beslutsträdet 

svarade på den gallringsproblematik den ämnade att svara på. Beslutsträdet skulle 

kunna lämpa sig för andra risker också där användaren menade att storm skulle 

kunna bytas ut mot insektsangrepp.  

 

Efter sista anhalten där användaren testat programmet fick ekonomiska rådgivaren 

avsluta testet genom att svara på några frågor: 

 

15. Hur upplevde du detta sätt att pröva på PrecisionTree? 

 

Detta sätt att pröva på beslutsträd kändes bra, dock om man enbart fått tagit del av ett 

färdigt beslutsträd ensam skulle man upplevt hinder i förståelsen. Efter genomgången av 

beslutsträd nu så känns det som det skulle gå bra att arbeta med programmet(användaren 

beskrev att erfarenheten av Excel var god). 
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16. Är det något som borde gjorts annorlunda för att öka förståelsen av PrecisionTree? 

 

Nej, det kändes bra. Känns alltid bäst med möte av annan människa som kan ge direkt 

instruktion och ha dialog med. Men hade kanske fungerat rätt bra med bara exempelträdet 

som hjälp när det gäller förståelsen av beslutsträd. 
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Bilaga 3. Utvärdering med ekonomisk rådgivare 

Den ekonomiska rådgivaren (ER) fick först repetera beslutsträdets komponenter 

genom att ta del av det beskrivande exemplet av beslutsträdet. Efter repetetionen 

fick ER ta del av studiens beslutsträd samt beslutsträdet som inkluderade 

insektsskador. ER svarade först på två frågor gällande beslutsträdet som 

inkluderade insektsskador: 

 

 

1. Hur relevant är det att diskutera risken insektsskador utifrån det antagna 

skogsbeståndet? 

 

Jag upplever det relevant då det alltid viktigt att ta hänsyn till risker som kan 

påverka skogens ekonomiska värde. Det allra viktigaste är att ta hänsyn till hur 

risken, i detta fall insektsskador påverkar utfallet vid en slutavverkning då det 

framförallt är vid slutavverkning som en risk kan medföra mest skada. 

Insektsskador diskuteras sällan med skogsägare då det är ovanligt med 

insektsangrepp, men när det väl inträffar så får det mycket stora följder. Exempelvis 

kan en tallskog som utsätts för märgborrar behöva avverka ett stort bestånd 

anggripna träd. Detsamma gäller granbarkborrar då det är svårt att bli av med dem 

när de väl fått fäste. Utifrån egna erfranheter så har granskog varit mer utsatt för 

angrepp även om det är sällan. Oftast är det gamla träd som drabbas som väntar på 

slutavverkning. Vill det sig illa så kan hela bestånd gå angripna. Tillskillnad från 

stormfällda träd så kan insektsangripna träd inte tas tillvara helt då hela eller delar 

av trädet går till spillo. Träden tappar i värde beorende på hur långt barkborrarna 

har kommit och de delar av trädet som barkborrarna har angripit går inte att använda 

som timmer. Vid insektsangrepp kanske man tvingas till en slutavverkingen då 

priserna inte ligger på en gynnsam nivå, samt att skogsägare ofta inte vill avverka allt 

på en gång utifrån skattemässiga skäl.  

 

 

2. Hur upplever du beslutsträdet som exkluderar insektsskador i jämförelse med beslutsträdet 

som inkluderar insektsskador?  

När insektsskador inkluderas i beslutsträdet blir beslutsträdet mycket stort vilket 

jag tycker försvårar läsningen. 

 

ER fick därefter svara på övergripande frågor gällande beslutsträd:  

 

3. Finns det något som skulle kunna infogas i beslutsträdet för göra det mer förståligt? Hade 

förkortningar på nodernas namn som t.ex. "nettointäkt vid slutavverkning (NS)" underlättat 

läsningen av beslutsträdet? 

Förkortningar skulle inte förenkla, det är snarare noderna som gör trädet stort. 

Förkortningar känns förvirrande att använda då jag som läsare lär sätta mig in i vad 

förkortningarna betyder innan jag börjar läsa i beslutsträdet. 

 

 

4. Finns det fortfarande intresse för dig att använda dig av beslutsträd i ditt arbete?  

Absolut. Jag tycker att det är ett intressant sätt att uppskatta risker i 

beslutssituationen.  
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5. Använder du beslutsträd i ditt arbete idag? Hur i så fall och hur tycker du att det fungerar?  

Jag använder inte beslutsträd då jag inte har programvaran på min arbetsplats. 

Dock använder jag en egen excelmodell som till viss del påminner om beslutsträd. 

Modellen används i situationer där det handlar om köp av skogsfastighet, i modellen 

läggs räntan av lånade pengar in samt risker gällande prisnivåer vid slutavverkning i 

form utav antaganden om vad en slutavverkning kan ge för intäkt.  

Jag har tillsammans med kollegor byggt denna modell och möjligen kan jag 

blivit inspirerad av tankesättet med beslutsträd. Dock kan jag ibland i mötet med 

kunder tillämpa den kunskap som beslutsträd gav mig, framförallt menar jag då att 

jag kunde förklara olika scenarion i beslutssituationen.  Vår modell har ytterligare ett 

steg som är en rapport som lämnas över till kunden. Vi sammanställer alltså 

informationen vi får fram i excelmodellen och skriver en rapport till kunden. Med 

andra ord så visas aldrig modellen utan modellen används för att införskaffa fakta till 

kundens rapport.  

 

6. Hur ser möjligheterna ut på ditt arbete att använda dig utav beslutsträd? 

Möjligheterna finns. Jag hamnar i situationer då jag skulle kunna använda mig 

av beslutsträd. Dock saknar jag en presentationdel i modellen, alltså ett 

presentationsblad som är utformat till kunden. Jag anser det för krångligt att använda 

mig av beslutsträdet tillsammans med skogsägare då denne skulle få anstränga sig för 

att förstå, men beslutsträdet skulle vara ett bra första steg för mig enskilt inför mötet 

med kunden.  

 

7. Hur motsvarade dina förväntningar beslutsträd som beslutstöd? 

Som beslutsstöd motsvarade beslutsträd förväntningar väl då jag kunde testa och 

reflektera över olika värden för att få fram vad som kan hända vid olika antaganden.   

Kan dock som jag nämnde sakna presentationsverktyget att visa kunden. Jag 

anser att det blir för krångligt att visa beslutsträden för kunden och skulle vilja kunna 

visa något mer pedagogiskt för kunden. 

   

 

8. Vilka möjligheter och hinder ser du i användet av beslutsträd tillsammans med skogsägare? 

Möjligheten att enkelt kunna mata in olika uppskattningar och se hur det 

påverkar beslutssituationen är en fördel med beslutsträd. Kul att se det faktiska 

utfallet och få ett värde på vad som sker.  

Det hinder jag ser med beslutsträd är att skogsägare förmodligen inte skulle nöja 

sig med att enbart titta på beslutsträden. Skogsägare önskar vanligtvis en snygg 

rapport där det tydligt framgår vad deras intäkter blir. 

 


