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Förord 

Inom ramen för utvecklingsarbetet av trafikstrategiska verktyg har det framgått att 

det behövs mera stöd i aktörssamverkan. Ett utvecklingsprojekt startades därför som 

ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket, 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och International 

Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike. Avsikten med projektet 

var att skapa ett hjälpmedel för svenska kommuner och andra aktörer som kan 

användas för att utveckla en planering som förmår hantera de snabba 

samhällsförändringarna. I denna planering utgör policydokument, beslutade i 

organisationens ledning, nödvändiga verktyg för samhällsutveckling. Projektets 

syfte var att skapa en metodik för att ta fram väl avvägda underlag till dessa 

dokument. 

Projektet är finansierat av FoU-gruppen för transportsystemet som administreras av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Mathias Wärnhjelm, Trafikverket, har 

varit projektledare och författare. I styrgruppen har Linda Apelgren, Norrköpings 

kommun och Stina Granefelt, Karlstads kommun ingått. Tobias Fasth och Aron 

Larsson, Stockholms universitet har ansvarat för programmeringen. Professor Love 

Ekenberg har varit ansvarig för Stockholms universitets och IIASA:s deltagande i 

projektet. Företaget Preference AB har bidragit med metod- och teknikutveckling av 

datorprogrammet POLA (Policyanalys). POLA har nu utvecklats till en andra 

version och benämnes härefter POLA-Helision och finns tillgängligt via 

webbadressen www.preference.nu/pola. Programmet är gratis att prova för alla 

berörda aktörer men mer långsiktig användning är förknippad med en kostnad. 

Nyttan med användning av POLA 

Stödet i aktörssamverkan behöver utvecklas då alltfler samhällsutvecklande 

processer blir beroende av ett gemensamt planerande och utförande som involverar 

samtliga berörda aktörer. Målgruppen för verktyget POLA är både kommuner och 

regioner med sitt planeringsansvar, men också andra organisationer och myndigheter 

som är aktörer i gemensamma planeringsprocesser.  

Nyttan av att på ett mer rationellt och öppet sätt under planeringsprocesser beskriva 

de olika aktörernas egna motiv och prioriteringar är stor eftersom en sådan 

processmetodik ger ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna och en förståelse för 

varandras villkor. Verktyget har fokus på scenarioplanering där olika scenarios kan 

jämföras och konsekvensbeskrivas utifrån de olika aktörernas preferenser. Dessutom 

dokumenteras prioriteringar och värderingar så att diskussionen kan bevaras i den 

fortsatta samhällsutvecklingen och synliggöras för alla intresserade. 
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Inledning 

Till grund för den metodik som beskrivs i denna guide ligger det fleråriga projekt på 

avdelningen för Regionala och urbana studier vid KTH, som fokuserat på hur 

andelen hållbara inköpsresor ska kunna öka. Under arbetets gång har det 

framkommit att det är en rad aktörer som behöver samverka för att en stads handel 

ska kunna utvecklas utan att biltrafikberoendet ökar. Dessa aktörer representerar 

olika kulturer, har olika värderingar och syften samt följer olika beslutsprocesser. 

Huvudaktörerna här är myndigheter (som kommuner och Trafikverket), företagen 

(främst handeln och fastighetsägarna) och olika individer i sina roller som 

konsumenter. Det krävs en strukturerad samverkan för att skapa en gemensam 

målbild och därefter finna realistiska utvecklingsscenarier i en föränderlig tid. Denna 

samverkan behöver utgå från samtliga aktörers utgångspunkter. Här har forskare 

från Stockholms universitet utvecklat en metodik utgående från DecideIT, ett 

program för multikriterieanalyser. Programmet är tillgängligt via en länk1 och 

användningen beskrivs närmare i denna skrift. 

Avsikten med denna guide och tillhörande programvarustöd är att skapa en 

möjlighet för organisationer att själva hantera samverkansprocessen och 

beslutsprocessen på väg mot ett policybeslut. I de större organisationerna, och där 

frågorna kräver mer detaljerade analyser, rekommenderas expertstöd både avseende 

nulägesbeskrivningen och scenariobildningen liksom med en fördjupning av 

multikriteriemetodiken och konsekvensbeskrivningar. 

Guiden består av en användarhandledning av den programvara som är tillgänglig via 

internet. Här beskrivs hanteringen och förutsättningar för arbetet. Den 

bakomliggande teorin redovisas kort i bilaga. 

I rapporten ”En hållbar handelspolicy, Handelsutveckling i staden”, Trafikverket 

2021 redovisas arbetssättet inom ramen för ämnet handelsutveckling. Här beskrivs 

tre exempel på arbetssättet. Exemplen utgör representanter för tre olika storlekar av 

svenska städer. De större städerna representeras av Norrköping, de mellanstora av 

Katrineholm. Den stora majoriteten av de svenska kommunerna är dock små. Dessa 

representeras av Filipstad. 

 

  

                                                           
1 www.preference.nu/pola 
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Datorstödd policyanalys med beslutsverktyget 
POLA – Helision 

Arbetet med att ta fram policydokument stöds av ett webbaserat beslutsstöd för 

multikriterieanalys. Beslutsverktyget POLA – Helision (för ”POLicyAnalys”) 

bygger på att varje part upprättar en lista av beslutskriterier samt att en gemensam 

mängd scenarier tas fram. POLA finns tillgängligt via webbadressen 

www.preference.nu/pola och är utvecklat och underhålls av Preference AB. 

Programmet är gratis att använda för alla berörda parter i en inledande provfas. 

Fortsatt användning innebär dock en kostnad2.  

I programmet viktas kriterierna. Alla aktörer har samma vikt och därmed samma 

påverkan på resultatet. Vidare värderas scenarierna under respektive kriterium. 

Viktning och värdering görs med hjälp av en metod som fokuserar på viktning och 

värdering (se bilaga). Dessa jämförelser kräver inte en precision som i allmänhet 

saknas. Kriterier och scenarier rangordnas med en möjlighet att ange olika styrkor. 

Därefter kan man se vilket scenario som bör väljas. Detaljerna i denna process 

förklaras nedan. 

 

Logga in i POLA - Helision 

För att logga in i POLA - Helision, gå till helision.app och logga in med 

användarnamn och lösenord. Om du inte har användarnamn och konto, gå till 

www.preference.nu/pola ,  klicka på formuläret och beställ en inloggning.  

Figur 1 Första inloggningen till POLA-Helision 

 

                                                           
2 Pola – Helision stöder följande webbläsare: Google Chrome (v80.0+); Microsoft Edge (Chromium 

based, from 2020 January); Firefox (v80.0+) and Safari (14.0+) 

 

http://www.preference.nu/pola
http://www.preference.nu/pola
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Vid första inloggningen väljer du ett personligt lösenord. 

Efter inloggningen möts du av en tom sida där du kan välja att skapa en ny egen modell eller 

ladda upp en av de tre exempelmodeller som finns på preference.nu/pola. För att se hur 

dessa laddas ned gå till kapitlet ”exempelmodeller”. 

Figur 2 inloggad vy i POLA-Helision 

 

 

Figur 3 Logga in i POLA-Helision 
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Figur 4 Första sidan efter inloggning i POLA-Helision. 

 

 

Efter inloggning så visas ovanstående bild i webbläsaren om du har tidigare 

modeller, är detta första gången du loggar in visas figur 2. Varje bild motsvarar en i 

systemet sparad modell. Modeller kan sparas antingen lokalt (på egen dator) eller i 

en databas som ligger i ”molnet”.  Om du vill skapa en ny modell välj ”Skapa ny” 

längts ner till höger. Namnge modellen och välj projekttyp POLA, du kan också 

ladda upp en bild som ”Ikon”. 

Vill du ladda upp en lokalt sparad modell välj pilen nere till höger om ”Skapa ny” 

och sök upp den lokala filen på din dator. Välj sedan ”SKAPA OCH ÖPPNA” och 

en yta, där du nu bygger din modell, öppnar sig.  

Figur 5 Bild vid skapandet av ny modell. 
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Figur 6 Ytan där en ny modell kan skapas. 

 

Att bygga modellen sker i tre steg: 

1. Konstruktion 

2. Värdering 

3. Beräkna 

 

I konstruktionsfasen beskriver du vilka Intressenter som finns, vilka olika Scenarios 

som är aktuellt och vilka Kriterier som dessa skall utvärderas efter. Du kan också 

fritt välja i vilken ordning du vill bygga modellen 

Man kan gå fram och tillbaka mellan dessa steg, dock måste alla steg i ”värdering” 

göras innan beräkning kan ske. 

Figur 7 Snabbguide om arbetsytan: 

 

 



11 (22) 

Steg 1 konstruera modellen 

Lägg till aktörer (intressenter) 

Det första steget för att bygga en beslutsmodell i POLA är att lägga till berörda 

aktörer. De kallas intressenter i POLA.  Utgångspunkten i den följande 

beskrivningen aktörer tagna ur ämnesområdet handelsutveckling. Dessa byts i det 

aktuella fallet ut mot aktuella medverkande aktörer. Här är aktörerna handlare, 

fastighetsägare, kommunen, Trafikverket och konsumenterna. Sedan kan processen 

leda till att intressenten ”konsumenterna” delas in i yngre och äldre eller att 

”fastighetsägare” delas in i innerstad och externetableringar. Undergrupperingar 

läggs in genom att välja huvudgrupp och sedan ”skapa Intressent”. Det viktiga är att 

aktörerna beskriver de skilda grupper som påverkar beslutsprocessen och som ofta 

har olika utgångspunkter. 

Observera att du behöver markera vart du vill lägga till intressent på nytt om du 

navigerat runt i verktyget, detta görs genom att vänsterklicka på aktuell markör. 

Figur 8 Lägg till intressenter (aktörer) 

 

Figur 9 Lägg till beskrivningar 
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Bestäm kriterier för varje part (Intressent) 

För varje aktör behöver nu de viktigaste kriterierna bestämmas. Det är en fördel att 

det görs medan samtliga är delaktiga och kan fråga om något är oklart. På så sätt 

skapas en gemensam förståelse för vad som är viktigt för varje aktör. 

Figur 10 Bestäm kriterier för varje intressent (aktörer) 

 

 

Lägg till scenarier 

Nu är det dags att skriva in de scenarier som har kommit fram under 

samverkansgruppens diskussion. I många fall kan det bara vara två alternativa 

utvecklingar som man vill jämföra men ingenting hindrar att det är fler.  

Figur 11 Lägg till scenarier. 
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Steg 2 Värdering av scenarier 

Nästa steg är att värdera de olika scenarierna för varje kriterium. På så sätt beskrivs 

hur väl varje aktörs beslutskriterier tillgodoses om samhällsutvecklingen skulle 

inriktas på något av scenarierna. Det gör det också möjligt för modellen att hantera 

att varje aktör kan ha olika värderingar.  

För att göra detta klicka på ”VÄRDEN OCH VIKTER”  

Figur 12 Bilden vid värdering av kriterier. 

 

 

Välj sedan alternativet Relativ och ÖPPNA, se figur nedan.  

Figur 13 Valet av värderingsmetod. 

 

För värdering av scenarier kan man i POLA använda sig av fem olika styrkeutsagor 

mellan scenarier: 

 Lika bra (samma nivå) 

 Något bättre än (ett steg emellan scenarierna) 

 Bättre än (två steg emellan scenarierna) 

 Mycket bättre än (tre steg emellan scenarierna) 

När värderingen är klar, tryck SPARA. 
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Figur 14 I bilden nedan syns hur detta illustreras i POLA/Helision. 

 

Vikta kriterierna 

Efter att scenarierna värderats sluts cirkeln genom att vikta kriterierna. Anledningen 

till att viktningen sker efter värderingen är att det är svårt att veta vad som 

egentligen viktas före en genomgång av scenarierna som ofta konkretiserar 

kriteriernas betydelse och om det är stor skillnad mellan scenariernas. Varje 

kriterium viktas i förhållande till övriga så att det för varje aktör är tydligt hur man 

ser på kriterierna inbördes. Om samtliga kriterier är lika viktiga så kan det också 

beskrivas genom att de ligger på samma plats i skalan. För viktning av kriterier kan 

man i POLA använda sig av fem olika styrkeutsagor mellan kriterier: 

 Lika viktigt som (samma nivå) 

 Något viktigare än (ett steg emellan kriterierna) 

 Viktigare än (två steg emellan kriterierna) 

 Mycket viktigare än (tre steg emellan kriterierna) 

Detta sker på samma sätt som när kriterierna viktades. Enda skillnaden är att nu 

väljs nivån ovanför kriterienivån. Om det finns underintressenter måste dessa också 

viktas på Intressent nivån.  

För att nästa steg ska kunna genomföras måste alla underliggande nivåer ha 

värderats. Vilka som har värderats syns genom att det finns en grön ”markering”. 

Om sådan saknas måste värdering utföras. I bilden nedan behöver det göras för 

”Miljö”. Säkerställ att samtliga nivåer har ett fullständigt värde, systemet kommer 

annars be dig se över dessa innan beräkning kan ske.  

Figur 15 Kriteriet ”Miljö” saknar grön markering och behöver därför värderas. 
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Steg 3 Beräkna  

När modellen är klar är det dags att låta programmet väga samman de olika 

aktörernas bild av handelsutvecklingen och hur en gynnsam utveckling skulle kunna 

se ut. Byt läge i det högra övre hörnet till beräkna.  

När beräkningen är slutförd så framgår det.  Då är det dags att se på utfallet. Det sker 

genom att pekaren ställs på noderna och användaren klickar på en nod. Då kommer 

ett diagram upp som beskriver de olika scenarierna jämförda mot varandra för just 

den noden. Om man till exempel klickar på noden som representerar intressenten 

”Kommunen” så kommer det sammanvägda resultatet för kommunen att visas och 

staplarna byggs upp av kommunens kriterier. Klickar man på den så kallade 

rotnoden, den som ligger högst upp, så kommer det sammanvägda resultatet för 

samtliga intressenter att visas och staplarna kommer att byggas upp av intressenterna 

och hur de värderar scenarierna. Valfritt antal noder kan klickas i och ur och 

resultaten visas då för de markerade noderna 

Figur 16 Valfritt antal noder kan klickas i, i figuren den blåmarkerade. Resultatet visas till höger. 

 
 

Beroende på vilken nivå i trädet man studerar så kan man visa hur det sammanvägda 

resultatet uppkommit. Den första noden beskriver helheten där alla aktörers eller 

aktörsgruppers vikter och värderingar är sammanvägda. Nästa nodnivå i trädet 

beskriver situationen för varje aktörsgrupp. Här kan man urskilja hur de olika 

kriteriernas vikt sammantaget slår igenom totalt och för respektive scenario. Utifrån 

de kriterier som rangordnats av intressenten så kan man genom att klicka på den nod 

i trädet som tillhör intressenten, studera hur scenarierna rangordnas efter 

sammanvägning. Figur 16 illustrerar detta. Det andra scenariot (Centrum + 6-8 

stadsdelscentra) får högst stapel och blir därför det scenario som intressenten 

föredrar. Vidare syns hur de olika kriterierna bidrar till varje scenario. Ju högre 

rankat ett kriterium är desto mer kommer det att bidra till den totala höjden på 

stapeln. Det går också att klicka på Skapa Rapport så skapas en PDF med samtliga 

nivåer. 
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Figur 17 Konsekvensbeskrivning för en aktörsgrupp (kommunen) i analysfönstret i POLA. 

  

Scenario Centrum + många stadsdelscentra blir högst rankat med mycket säkert resultat. Det 

innebär att resultatet inte är så känsligt för förändringar i avvägningarna. I staplarna syns 

också hur stor andel de olika kriterierna bidrar med. Ibland kan resultatet vara känsligt för 

förändringar i avvägningarna. Skäl finns då att arbeta vidare och förbättra indata. 

 

Analyserade scenarier; 

SDC: Centrum + många stadsdelscentra 

C68: Centrum + 6-8 stadsdelscentra 

C23: Centrum + 2-3 multifunktionella handelsområden 
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Figur 18 De tre säkerhetsnivåerna. 

 

Utöver själva rangordningen ges en säkerhetsbedömning för varje 

konsekvensbeskrivning. Det finns tre säkerhetsnivåer. Svart nivå ”Mindre säkert 

resultat” betyder att rangordningen är mycket känslig mot förändringar i värderingen 

av kriterier och scenarier. Grön nivå ”Mycket säkert resultat” betyder att 

rangordningen är mycket stark och okänslig mot förändringar. Gul nivå ”Säkert 

resultat” innebär att resultatet är relativt säkert. Svart nivå ”Mindre säkert resultat” 

betyder att rangordningen är mycket känslig mot förändringar i värderingen av 

kriterier och scenarier. Om säkerhetsnivån är svart innebär det att flera ändringar i 

rangordningarna behöver göras och ordningen på hur scenarierna rangordnas för 

högt rankade kriterier behöver ses över. Då kan säkerhetsnivån höjas. 

Säkerhetsnivån är en samlad bild av stabiliteten i resultatet. 

Manuell känslighetsprövning 

Samverkansgruppen kan reagera på resultatet så att man genast känner igen sig eller 

att man inte förstår utfallet. Därför börjar nu finalen i processen då diskussionen 

leder till olika tester och justeringar av modellen då olika värderingar av kriterier 

och scenarier omprövas. Detta kan också leda till att någon aktörsgrupp vill dela upp 

sig i två delgrupper eftersom deras förhållanden skiljer sig åt alltför mycket. 

Beslut och dokumentation 

När föregående fas är avslutad skall samtliga aktörer uppleva att modellen beskriver 

också deras situation och de ska se hur den förhåller sig till sammanhanget. Då är 

samverkansgruppen redo att rekommendera ett scenario för dokumentation för en 

politisk beslutsprocess i kommunen eller hos annan organisation som äger beslutet. 

För att illustrera alternativ och arbetsprocessen kan bilder exporteras ur modellen så 

att de kan hanteras som illustrationer i de dokument som tas fram för 

beslutsfattandet. Det sker genom att klicka på ”spara”-knappen. Då kan namn anges 

och plats för placering av sparad fil anges. Den kan sedan kopieras och användas i 

presentationsprogram. 
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Exempelmodeller 

Om en användare inte vill bygga en egen modell för att spara tid så kan en av de tre 

exempelmodellerna användas som är tillgängliga via preference.nu/pola.  De tre 

exemplen är Liten stad, Mellanstor stad och Stor stad. Om en av dessa modeller 

öppnas så kan den anpassas efter lokala önskemål och sedan sparas med nytt namn. 

 
Figur 19 Dubbelklicka på önskad modell 

 

Ladda ner på din lokala dator och ladda upp modellen i Pola-Helision Då finns 

”standardmodellen” i ditt bibliotek. Lämpligt är att du först kopierar den och ger den ett nytt 

namn innan du börja ändra i modellen. På så sätt kan du alltid återvända till 

”standardmodellen”. 

Figur 20 Kopiera och ge ett nytt namn till standardmodellen 

 

http://preference.nu/pola
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Bilaga 1: Multikriterieanalys 

I det här arbetet så använder vi multikriterieanalys för att kunna fatta bättre beslut. 

Vid en sådan värderas ett antal handlingsalternativ, scenarier eller policys under 

olika kriterier. I processerna kring det här beskriver man de viktigaste kriterierna 

som värderas eller rangordnas beroende på vad man vet och vad man anser. Sedan 

värderar man handlingsalternativen under de olika kriterierna och gör därefter en 

sammanvägning av hela beslutssituationen. Man brukar också studera effekterna av 

eventuell osäkerhet i bakgrundsinformationen för att se hur tillförlitliga lösningarna 

är.  

Vi antar som exempel att följande kriterier är de viktiga för ett visst beslut: 

 Tillväxt 

 Hållbart resande 

 Tillgänglighet 

 Godstransporter 

 Stadsläkning 

Vi antar vidare att vi ska värdera följande scenarier: 

 Centrumhandel 

 2-3 mångfunktionella etableringar 

 5-6 stadsdelscentrum 

I beslutsverktyget POLA används en metod som går ut på att använda rangordningar 

med olika styrkor: ”bättre än”, ”mycket bättre än”, ”viktigare än, ”mycket viktigare 

än” osv. Man kan därför skapa en rangordning, t ex under kriteriet Tillväxt genom 

att ange att ”2-3 mångfunktionella etableringar” är bättre än ”Centrumhandel” som i 

sin tur är mycket bättre än ”5-6 stadsdelscentrum”. Så gör man under alla kriterierna 

ovan. 

Kriterierna i sin tur behöver också värderas utifrån hur viktiga de är. Det gör man 

ungefär på samma sätt och måste där bara tänka på att den totala vikten ska summera 

till 100 %, som är en slags viktmassa som man använder för att då ge olika vikt åt 

olika kriterier. Därefter kan programmet räkna ut vilket scenario som är bäst utifrån 

den information som man har givit.3

 

                                                           
3 Vetenskapliga artiklar som i detalj behandlar det här är t ex: 
Aron Larsson, Jim Johansson, Love Ekenberg och Mats Danielson, ”Decision analysis with multiple 
objectives in a framework for evaluating imprecision,” International Journal of Uncertainty, 
Fuzziness and Knowledge-Based Systems, vol. 13(5):495-510, 2005. 
Mats Danielson och Love Ekenberg, ”Computing upper and lower bounds in interval decision trees,” 
European Journal of Operational Research, vol. 181(2):808-816, 2008. 
Aron Larsson, Mona Riabacke, Mats Danielson och Love Ekenberg, ”Cardinal and rank ordering of 
criteria – addressing prescription within weight elicitation,” International Journal of Information 
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	Förord 
	Inom ramen för utvecklingsarbetet av trafikstrategiska verktyg har det framgått att det behövs mera stöd i aktörssamverkan. Ett utvecklingsprojekt startades därför som ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike. Avsikten med projektet var att skapa ett hjälpmedel för svenska kommuner och andra aktörer som kan användas för att utveckla en...t...d...s...l...c...,...o...n... v...u...s... a...d... 
	Projektet är finansierat av FoU-gruppen för transportsystemet som administreras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Mathias Wärnhjelm, Trafikverket, har varit projektledare och författare. I styrgruppen har Linda Apelgren, Norrköpings kommun och Stina Granefelt, Karlstads kommun ingått. Tobias Fasth och Aron Larsson, Stockholms universitet har ansvarat för programmeringen. Professor Love Ekenberg har varit ansvarig för Stockholms universitets och IIASA:s deltagande i projektet. Företaget Preference... b...e...- o...u...d... (....... h...v...s...-H... f...w...p...b... 
	Nyttan med användning av POLA 
	Stödet i aktörssamverkan behöver utvecklas då alltfler samhällsutvecklande processer blir beroende av ett gemensamt planerande och utförande som involverar samtliga berörda aktörer. Målgruppen för verktyget POLA är både kommuner och regioner med sitt planeringsansvar, men också andra organisationer och myndigheter som är aktörer i gemensamma planeringsprocesser.  
	Nyttan av att på ett mer rationellt och öppet sätt under planeringsprocesser beskriva de olika aktörernas egna motiv och prioriteringar är stor eftersom en sådan processmetodik ger ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna och en förståelse för varandras villkor. Verktyget har fokus på scenarioplanering där olika scenarios kan jämföras och konsekvensbeskrivas utifrån de olika aktörernas preferenser. Dessutom dokumenteras prioriteringar och värderingar så att diskussionen kan bevaras i den fortsatta ...l... 
	  
	Inledning 
	Till grund för den metodik som beskrivs i denna guide ligger det fleråriga projekt på avdelningen för Regionala och urbana studier vid KTH, som fokuserat på hur andelen hållbara inköpsresor ska kunna öka. Under arbetets gång har det framkommit att det är en rad aktörer som behöver samverka för att en stads handel ska kunna utvecklas utan att biltrafikberoendet ökar. Dessa aktörer representerar olika kulturer, har olika värderingar och syften samt följer olika beslutsprocesser. Huvudaktörerna här ä...s...k...e... o...(f...h...o... i...a r...e... s...k...D...k...fö...m...e...s...f... u...p...Pr...a...m... ä... t...1 o...a... i...s.... 
	1
	1

	Avsikten med denna guide och tillhörande programvarustöd är att skapa en möjlighet för organisationer att själva hantera samverkansprocessen och beslutsprocessen på väg mot ett policybeslut. I de större organisationerna, och där frågorna kräver mer detaljerade analyser, rekommenderas expertstöd både avseende nulägesbeskrivningen och scenariobildningen liksom med en fördjupning av multikriteriemetodiken och konsekvensbeskrivningar. 
	Guiden består av en användarhandledning av den programvara som är tillgänglig via internet. Här beskrivs hanteringen och förutsättningar för arbetet. Den bakomliggande teorin redovisas kort i bilaga. 
	I rapporten ”En hållbar handelspolicy, Handelsutveckling i staden”, Trafikverket 2021 redovisas arbetssättet inom ramen för ämnet handelsutveckling. Här beskrivs tre exempel på arbetssättet. Exemplen utgör representanter för tre olika storlekar av svenska städer. De större städerna representeras av Norrköping, de mellanstora av Katrineholm. Den stora majoriteten av de svenska kommunerna är dock små. Dessa representeras av Filipstad. 
	 
	  
	Datorstödd policyanalys med beslutsverktyget POLA – Helision 
	Span
	2
	2
	 

	I programmet viktas kriterierna. Alla aktörer har samma vikt och därmed samma påverkan på resultatet. Vidare värderas scenarierna under respektive kriterium. Viktning och värdering görs med hjälp av en metod som fokuserar på viktning och värdering (se bilaga). Dessa jämförelser kräver inte en precision som i allmänhet saknas. Kriterier och scenarier rangordnas med en möjlighet att ange olika styrkor. Därefter kan man se vilket scenario som bör väljas. Detaljerna i denna process förklaras nedan.  
	Logga in i POLA - Helision 
	Span
	Figur 1 Första inloggningen till POLA-Helision 
	 
	Image
	Vid första inloggningen väljer du ett personligt lösenord. 
	Efter inloggningen möts du av en tom sida där du kan välja att skapa en ny egen modell eller ladda upp en av de tre exempelmodeller som finns på preference.nu/pola. För att se hur dessa laddas ned gå till kapitlet ”exempelmodeller”. 
	Figur 2 inloggad vy i POLA-Helision 
	 
	Image
	 
	Figur 3 Logga in i POLA-Helision 
	  
	Image
	Figur 4 Första sidan efter inloggning i POLA-Helision. 
	 
	Image
	 
	Efter inloggning så visas ovanstående bild i webbläsaren om du har tidigare modeller, är detta första gången du loggar in visas figur 2. Varje bild motsvarar en i systemet sparad modell. Modeller kan sparas antingen lokalt (på egen dator) eller i en databas som ligger i ”molnet”.  Om du vill skapa en ny modell välj ”Skapa ny” längts ner till höger. Namnge modellen och välj projekttyp POLA, du kan också ladda upp en bild som ”Ikon”. 
	Vill du ladda upp en lokalt sparad modell välj pilen nere till höger om ”Skapa ny” och sök upp den lokala filen på din dator. Välj sedan ”SKAPA OCH ÖPPNA” och en yta, där du nu bygger din modell, öppnar sig.  
	Figur 5 Bild vid skapandet av ny modell. 
	  
	Image
	Figur 6 Ytan där en ny modell kan skapas. 
	 
	Image
	Att bygga modellen sker i tre steg: 
	L
	LI
	1. Konstruktion 

	LI
	2. Värdering 

	LI
	3. Beräkna 


	 I konstruktionsfasen beskriver du vilka Intressenter som finns, vilka olika Scenarios som är aktuellt och vilka Kriterier som dessa skall utvärderas efter. Du kan också fritt välja i vilken ordning du vill bygga modellen 
	Man kan gå fram och tillbaka mellan dessa steg, dock måste alla steg i ”värdering” göras innan beräkning kan ske. 
	Figur 7 Snabbguide om arbetsytan: 
	 
	Image
	 
	Steg 1 konstruera modellen 
	Lägg till aktörer (intressenter) 
	Det första steget för att bygga en beslutsmodell i POLA är att lägga till berörda aktörer. De kallas intressenter i POLA.  Utgångspunkten i den följande beskrivningen aktörer tagna ur ämnesområdet handelsutveckling. Dessa byts i det aktuella fallet ut mot aktuella medverkande aktörer. Här är aktörerna handlare, fastighetsägare, kommunen, Trafikverket och konsumenterna. Sedan kan processen leda till att intressenten ”konsumenterna” delas in i yngre och äldre eller att ”fastighetsägare” delas in i innerstad och externetabler...n...l... i... o... s.......k...a...h... 
	Observera att du behöver markera vart du vill lägga till intressent på nytt om du navigerat runt i verktyget, detta görs genom att vänsterklicka på aktuell markör. 
	Figur 8 Lägg till intressenter (aktörer) 
	 
	Image
	Figur 9 Lägg till beskrivningar 
	 
	Image
	Bestäm kriterier för varje part (Intressent) 
	För varje aktör behöver nu de viktigaste kriterierna bestämmas. Det är en fördel att det görs medan samtliga är delaktiga och kan fråga om något är oklart. På så sätt skapas en gemensam förståelse för vad som är viktigt för varje aktör. 
	Figur 10 Bestäm kriterier för varje intressent (aktörer) 
	 
	Image
	 
	Lägg till scenarier 
	Nu är det dags att skriva in de scenarier som har kommit fram under samverkansgruppens diskussion. I många fall kan det bara vara två alternativa utvecklingar som man vill jämföra men ingenting hindrar att det är fler.  
	Figur 11 Lägg till scenarier. 
	  
	Image
	Steg 2 Värdering av scenarier 
	Nästa steg är att värdera de olika scenarierna för varje kriterium. På så sätt beskrivs hur väl varje aktörs beslutskriterier tillgodoses om samhällsutvecklingen skulle inriktas på något av scenarierna. Det gör det också möjligt för modellen att hantera att varje aktör kan ha olika värderingar.  
	För att göra detta klicka på ”VÄRDEN OCH VIKTER”  
	Figur 12 Bilden vid värdering av kriterier. 
	 
	Image
	 
	Välj sedan alternativet Relativ och ÖPPNA, se figur nedan.  
	Figur 13 Valet av värderingsmetod. 
	 
	Image
	För värdering av scenarier kan man i POLA använda sig av fem olika styrkeutsagor mellan scenarier: 
	L
	LI
	 Lika bra (samma nivå) 

	LI
	 Något bättre än (ett steg emellan scenarierna) 

	LI
	 Bättre än (två steg emellan scenarierna) 

	LI
	 Mycket bättre än (tre steg emellan scenarierna) 


	När värderingen är klar, tryck SPARA. 
	Figur 14 I bilden nedan syns hur detta illustreras i POLA/Helision. 
	 
	Image
	Vikta kriterierna 
	Efter att scenarierna värderats sluts cirkeln genom att vikta kriterierna. Anledningen till att viktningen sker efter värderingen är att det är svårt att veta vad som egentligen viktas före en genomgång av scenarierna som ofta konkretiserar kriteriernas betydelse och om det är stor skillnad mellan scenariernas. Varje kriterium viktas i förhållande till övriga så att det för varje aktör är tydligt hur man ser på kriterierna inbördes. Om samtliga kriterier är lika viktiga så kan det också beskrivas ...F...m... 
	L
	LI
	 Lika viktigt som (samma nivå) 

	LI
	 Något viktigare än (ett steg emellan kriterierna) 

	LI
	 Viktigare än (två steg emellan kriterierna) 

	LI
	 Mycket viktigare än (tre steg emellan kriterierna) 


	Detta sker på samma sätt som när kriterierna viktades. Enda skillnaden är att nu väljs nivån ovanför kriterienivån. Om det finns underintressenter måste dessa också viktas på Intressent nivån.  
	För att nästa steg ska kunna genomföras måste alla underliggande nivåer ha värderats. Vilka som har värderats syns genom att det finns en grön ”markering”. Om sådan saknas måste värdering utföras. I bilden nedan behöver det göras för ”Miljö”. Säkerställ att samtliga nivåer har ett fullständigt värde, systemet kommer annars be dig se över dessa innan beräkning kan ske.  
	Figur 15 Kriteriet ”Miljö” saknar grön markering och behöver därför värderas. 
	 
	Image
	Steg 3 Beräkna  
	När modellen är klar är det dags att låta programmet väga samman de olika aktörernas bild av handelsutvecklingen och hur en gynnsam utveckling skulle kunna se ut. Byt läge i det högra övre hörnet till beräkna.  
	När beräkningen är slutförd så framgår det.  Då är det dags att se på utfallet. Det sker genom att pekaren ställs på noderna och användaren klickar på en nod. Då kommer ett diagram upp som beskriver de olika scenarierna jämförda mot varandra för just den noden. Om man till exempel klickar på noden som representerar intressenten ”Kommunen” så kommer det sammanvägda resultatet för kommunen att visas och staplarna byggs upp av kommunens kriterier. Klickar man på den så kallade rotnoden, den som ligger högst upp, så kom...sa...o...a... k... o...o...r... 
	Figur 16 Valfritt antal noder kan klickas i, i figuren den blåmarkerade. Resultatet visas till höger. 
	  
	Image
	Beroende på vilken nivå i trädet man studerar så kan man visa hur det sammanvägda resultatet uppkommit. Den första noden beskriver helheten där alla aktörers eller aktörsgruppers vikter och värderingar är sammanvägda. Nästa nodnivå i trädet beskriver situationen för varje aktörsgrupp. Här kan man urskilja hur de olika kriteriernas vikt sammantaget slår igenom totalt och för respektive scenario. Utifrån de kriterier som rangordnats av intressenten så kan man genom att klicka på den nod i trädet som tillhör...sa...6 i...-8...s... d...f...r...s... D... k...S... s...n... 
	 
	Figur 17 Konsekvensbeskrivning för en aktörsgrupp (kommunen) i analysfönstret i POLA. 
	  
	Image
	Scenario Centrum + många stadsdelscentra blir högst rankat med mycket säkert resultat. Det innebär att resultatet inte är så känsligt för förändringar i avvägningarna. I staplarna syns också hur stor andel de olika kriterierna bidrar med. Ibland kan resultatet vara känsligt för förändringar i avvägningarna. Skäl finns då att arbeta vidare och förbättra indata. 
	 
	Analyserade scenarier; 
	SDC: Centrum + många stadsdelscentra 
	C68: Centrum + 6-8 stadsdelscentra 
	C23: Centrum + 2-3 multifunktionella handelsområden 
	 
	 
	 
	Figur 18 De tre säkerhetsnivåerna. 
	 
	Image
	Utöver själva rangordningen ges en säkerhetsbedömning för varje konsekvensbeskrivning. Det finns tre säkerhetsnivåer. Svart nivå ”Mindre säkert resultat” betyder att rangordningen är mycket känslig mot förändringar i värderingen av kriterier och scenarier. Grön nivå ”Mycket säkert resultat” betyder att rangordningen är mycket stark och okänslig mot förändringar. Gul nivå ”Säkert resultat” innebär att resultatet är relativt säkert. Svart nivå ”Mindre säkert resultat” betyder att rangordningen är mycket känsli...k...O...r...h...t...S... 
	Manuell känslighetsprövning 
	Samverkansgruppen kan reagera på resultatet så att man genast känner igen sig eller att man inte förstår utfallet. Därför börjar nu finalen i processen då diskussionen leder till olika tester och justeringar av modellen då olika värderingar av kriterier och scenarier omprövas. Detta kan också leda till att någon aktörsgrupp vill dela upp sig i två delgrupper eftersom deras förhållanden skiljer sig åt alltför mycket. 
	Beslut och dokumentation 
	När föregående fas är avslutad skall samtliga aktörer uppleva att modellen beskriver också deras situation och de ska se hur den förhåller sig till sammanhanget. Då är samverkansgruppen redo att rekommendera ett scenario för dokumentation för en politisk beslutsprocess i kommunen eller hos annan organisation som äger beslutet. 
	För att illustrera alternativ och arbetsprocessen kan bilder exporteras ur modellen så att de kan hanteras som illustrationer i de dokument som tas fram för beslutsfattandet. Det sker genom att klicka på ”spara”-knappen. Då kan namn anges och plats för placering av sparad fil anges. Den kan sedan kopieras och användas i presentationsprogram. 
	 
	Exempelmodeller 
	Span
	Figur 19 Dubbelklicka på önskad modell 
	 
	Image
	Ladda ner på din lokala dator och ladda upp modellen i Pola-Helision Då finns ”standardmodellen” i ditt bibliotek. Lämpligt är att du först kopierar den och ger den ett nytt namn innan du börja ändra i modellen. På så sätt kan du alltid återvända till ”standardmodellen”. 
	Figur 20 Kopiera och ge ett nytt namn till standardmodellen 
	 
	Image
	Bilaga 1: Multikriterieanalys 
	I det här arbetet så använder vi multikriterieanalys för att kunna fatta bättre beslut. Vid en sådan värderas ett antal handlingsalternativ, scenarier eller policys under olika kriterier. I processerna kring det här beskriver man de viktigaste kriterierna som värderas eller rangordnas beroende på vad man vet och vad man anser. Sedan värderar man handlingsalternativen under de olika kriterierna och gör därefter en sammanvägning av hela beslutssituationen. Man brukar också studera effekterna av even... f...ä....... 
	Vi antar som exempel att följande kriterier är de viktiga för ett visst beslut: 
	L
	LI
	 Tillväxt 

	LI
	 Hållbart resande 

	LI
	 Tillgänglighet 

	LI
	 Godstransporter 

	LI
	 Stadsläkning 


	Vi antar vidare att vi ska värdera följande scenarier: 
	L
	LI
	 Centrumhandel 

	LI
	 2-3 mångfunktionella etableringar 

	LI
	 5-6 stadsdelscentrum 


	I beslutsverktyget POLA används en metod som går ut på att använda rangordningar med olika styrkor: ”bättre än”, ”mycket bättre än”, ”viktigare än, ”mycket viktigare än” osv. Man kan därför skapa en rangordning, t ex under kriteriet Tillväxt genom att ange att ”2-3 mångfunktionella etableringar” är bättre än ”Centrumhandel” som i sin tur är mycket bättre än ”5-6 stadsdelscentrum”. Så gör man under alla kriterierna ovan. 
	Kriterierna i sin tur behöver också värderas utifrån hur viktiga de är. Det gör man ungefär på samma sätt och måste där bara tänka på att den totala vikten ska summera till 100 %, som är en slags viktmassa som man använder för att då ge olika vikt åt olika kriterier. Därefter kan programmet räkna ut vilket scenario som är bäst utifrån den information som man har givit.3
	3 Vetenskapliga artiklar som i detalj behandlar det här är t ex: 
	3 Vetenskapliga artiklar som i detalj behandlar det här är t ex: 
	Aron Larsson, Jim Johansson, Love Ekenberg och Mats Danielson, ”Decision analysis with multiple objectives in a framework for evaluating imprecision,” International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, vol. 13(5):495-510, 2005. 
	Mats Danielson och Love Ekenberg, ”Computing upper and lower bounds in interval decision trees,” European Journal of Operational Research, vol. 181(2):808-816, 2008. 
	Aron Larsson, Mona Riabacke, Mats Danielson och Love Ekenberg, ”Cardinal and rank ordering of criteria – addressing prescription within weight elicitation,” International Journal of Information Technology & Decision Making, online ready, 2014. 
	Mats Danielson och Love Ekenberg, ”Rank ordering methods for multi-criteria decisions,” Group Decision and Negotiation: A Process-Oriented View, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 180:128-135, 2014. 
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