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I ABSTRACT 
 
Before you take a decision you can normally choose among many 
different alternatives. The alternatives can be ranked depending on what 
net benefits they produce. The alternative with the best net benefit is 
chosen. Within economics cost-benefit analysis may be used to decide 
which alternative is likely to offer the best net benefit. 
 
Some time after the decision it may be found that the selected alternative 
turned out not to be as favourable as expected. The reason is often that 
there are uncertainties in the decision process. Sometimes this is not a 
major problem since it is possible to change the decision or the cost 
consequences may be small. 
 
When the National Traffic Administrations make investments large 
volumes of capital are involved. It is often difficult or very expensive to 
change an investment when started. It is therefore essential to get an 
early knowledge about potential uncertainties, which can affect the 
decision. Uncertainties can accrue from incorrect input data. A reason 
for spreading of uncertainties is the presence of dependencies among the 
variables. The uncertainties are also usually dependent upon time. 
 
This thesis describes some methods to take uncertainties into account in 
cost-benefit analysis before a decision is taken. The aim is both to 
identify the uncertainties and to outline methods for coping with 
uncertainties. 
 
The methods rely on results in reliability theory and risk analyses among 
others. Some statistical methods and discrete data models are also 
applied. The aim is to increase the probability of selecting an alternative 
with high and stable net benefits over a long time period. 
 
The cost-benefit estimates are divided into smaller parts to make it 
possible to locate uncertainties. Descriptive and analytical models are 
recommended for handling the cost-benefit structure and the 
uncertainties found in its components. Dependencies among variables 
and, in particular, time dependencies are analysed.  
 
Throughout the thesis the various methods are applied to an example 
referring to a road investment. 
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II SAMMANFATTNING 
 
Inför ett beslut finns det ofta flera olika alternativ att välja mellan. För 
att underlätta valet kan de olika alternativen rangordnas efter vilken 
nettonytta de medför. Alternativet med den största nettonyttan väljs. 
Inom de samhällsekonomiska kalkylerna används kostnads- och 
nyttoanalys för att avgöra vilket alternativ som har den största 
nettonyttan.  
 
När valet väl är gjort, kan det efter en tid visa sig att det alternativ, som 
framstod som det bästa, leder till sämre konsekvenser än förväntat. 
Orsaken är ofta att det fanns osäkerheter i beslutsunderlaget. Ibland är 
detta av underordnad betydelse, eftersom det kan finnas möjlighet att 
ändra sig eller att inte nämnvärt stora värden stod på spel. 
 
När de statliga trafikverken gör sina investeringar står mycket stora 
värden på spel.  Ofta är det svårt eller mycket kostsamt att ändra på 
investeringen när den väl har börjat genomföras. Det är alltså av stort 
intresse att på ett tidigt stadium få vetskap om eventuella osäkerheter 
som kan påverka beslutsunderlaget. 
 
Osäkerheter kan förekomma i kalkylen i form av osäkra indata i kalkyl-
underlaget. En orsak till spridning av osäkerhet är att det finns 
beroenden i kalkylen mellan olika variabler. Vanligt är att osäkerheter 
även är beroende av tiden.  
  
Denna avhandling tar sikte på att redovisa en del metoder att beakta 
osäkerheter i de analyser som görs före beslutstillfället. Syftet är att dels 
lokalisera osäkerheterna, dels ta fram metoder för att hantera dem. 
 
Metoderna har utvecklats med tillförlitlighetsteori och riskanalys. Ett 
flertal statistiska metoder och diskreta modeller används också. Målet är 
att öka möjligheten att välja det hållbart bästa alternativet. 
 
Kalkylen bryts ner i mindre delar för att möjliggöra en lokalisering av 
eventuella osäkerheter. Deskriptiva och analytiska modeller redovisas 
för att analysera kalkylstrukturen och de osäkerheter som finns i den. 
Beroenden och särskilt tidsberoenden i kalkylen analyseras.  
 
Genomgående i avhandlingen tillämpas de olika metoderna på ett 
exempel i form av en väginvestering.  



Mats B Andersson 

 6



Hantering av osäkerhet i samband med investeringsbeslut 

 7
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1  INLEDNING 
 
Vid infrastrukturinvesteringar står många gånger mycket stora belopp på 
spel. Investeringar på ett par miljarder kan förekomma. Det är därför 
viktigt att ”rätt” beslut fattas. Ett felaktigt beslut kan leda till att 
betydande kostnader uppstår. Många gånger går det inte att korrigera 
beslutet när det väl är genomfört. 
 
Den diskrepans som uppstår mellan förväntat (önskat utfall) och faktiskt 
utfall av det tagna beslutet, brukar kallas regret. Målet är att fatta bästa 
möjliga beslut givet tillgänglig information och beslutsfattarens risk-
bedömning. 
 
I vissa fall spelar det mindre roll om inte det bästa beslutet har tagits, det 
kanske inte står så mycket på spel. Ibland går det att ändra sig i 
efterhand och i vissa fall upptäcks inte det mindre fördelaktiga beslutet. 
Den som beslutade tror att det bästa alternativet valdes, men alltför ofta 
inses att ett mer eller mindre felaktigt beslut har genomförts och att ett 
bättre alternativ fanns. Processen är många gånger irreversibel, det går 
inte att återgå till det ursprungliga läget. 
 
Hur ska då beslutsprocessen organiseras? Initialt kan konstateras att 
frågan om ”varför” beslutet ska tas inte ingår i själv processen, utan 
endast hur vissa uppsatta mål ska uppfyllas genom att ”rätt” beslut 
fattas. Beslutsprocessen kan organiseras i ett flertal steg.  
 
Till att börja med sker en identifiering av problemställningen. 
Nödvändig information samlas sedan in för att bilda ett adekvat 
beslutsunderlag. Olika tänkbara beslutsalternativ och underlag tas fram. 
Vidare väljs en metod efter vilket beslutet ska fattas.  
 
I beslutsteori görs skillnad mellan hur beslutsprocessen rationellt bör ske 
(normativ) och hur den de facto sker (deskriptiv). En deskriptiv teori 
beskriver eller förklarar hur beslutsfattarna agerar, Hansson (1994). 
 
Den strategi som används vid beslutsfattandet bygger ofta på någon form 
av nyttomaximering, exempelvis maximera välfärden. Enklast är att 
rangordna utfallen och konstatera att ett visst utfall är bättre än ett annat 
eller att något är minst lika bra. Rangordningen bör göras strikt, det vill 
säga att alternativen går från det sämsta till det bästa. Beslutet fattas 
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genom jämförelse mellan de olika alternativen och det alternativ som är 
bäst väljs.  
 
Detta kräver att de olika alternativen låter sig jämföras. Om vart och ett 
av de olika alternativen kan ges ett numeriskt värde underlättas 
jämförelsen avsevärt, men detta kräver kvantifierbarhet. Beslutsmatriser 
används ofta för att strukturera beslutsprocessen, Hansson (1994). 
 
Vid samhällsinvesteringar sker inledande undersökningar av tänkbara 
alternativ och samhällsekonomiska kalkyler beräknas för vart och ett av 
de framtagna alternativen.  
 
Mot bakgrund av kalkylen kan ibland vissa alternativ strykas eftersom 
de är orimliga i något avseende. Nästa steg är försöka välja det bästa 
alternativet av de kvarvarande alternativen. Här bör hänsyn tas till de 
eventuella osäkerheter som kan finnas. Hänsyn till detta kan tas i 
beslutsmodellen. 
 
Det underlag som finns att tillgå vid beskrivning av de olika alternativen 
kan innebära varierande grad av säkerhet i beslutssituationen. Säkerhet 
anses råda när det finns deterministiskt säkerställd kännedom om utfallet 
av beslutsalternativen. En något osäkrare situation råder då utfallet 
beskrivs av sannolikheter och beslutet måste tas med en viss risk.  
 
I vissa fall är tillgången på sannolikheterna inte fullständig, det vill säga 
beslutet får tas under osäkerhet, se Hansson (1994). Graden av osäkerhet 
kan variera fritt mellan god kännedom till det sämsta fallet då ingen 
sannolikhetsskattning finns att tillgå. I det senare fallet anses genuin 
osäkerhet råda, se Strangert (1974). 
 
Om sannolikheterna pi för de förmodade nyttorna ui av ett visst alternativ 
ai i ett visst scenario i kan skattas, är det möjligt att beräkna den 
förväntade nyttan som en summa av produkterna av sannolikhet och 
nytta för varje scenario i, det vill säga: E(ai)= ii

i
up ⋅Σ .  

 
Alternativet med största totala förväntade nytta väljs. Beslutet sker 
under viss risk. 
 
När sannolikheterna bara delvis kan beskrivas kommer beslutet att tas 
under osäkerhet. De ingående parametrarnas trovärdighet kan variera 
från sannolik till osannolik i flera nivåer. Detta ger i sin tur att även 
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beslutets trovärdighet kan variera från sannolik till osannolik i flera 
nivåer. Ett binärt betraktelsesätt är också möjligt med de två grupperna 
sannolika respektive osannolika parametrar.  
 
Många gånger finns det anledning att ta hänsyn till tiden. Resultatet av 
beslutet, exempelvis en investering, skrivs av under många år. Det är 
önskvärt att uppkomna nyttonivåer är någorlunda likvärdiga under hela 
kalkylperioden. Motsvarande gäller exempelvis om nyttan skulle 
försämras eller kostnaderna öka under pågående kalkylperiod. 
 
Statisk osäkerhet eller stationär osäkerhet råder då flera scenarier är 
tänkbara och då osäkerheten om dessa är konstant över tiden, Strangert 
(1974). I vissa fall kan det finnas osäkerhet som förändras över tiden. Ett 
specialfall inträffar då osäkerheterna kan reduceras under en försumbar 
tid (relativt inverkan av beslutet). Kvasistatisk osäkerhet anses då råda, 
se Strangert (1974). 
 
Om det är möjligt att under mer ordnade former bedöma hur vissa 
osäkerheter förändras (upplöses) över tiden kan den informationen 
användas för att ge vägledning i beslutssituationen. I sådana fall anses 
att dynamisk osäkerhet råder, Strangert (1974). Exempelvis innebär det 
att beslutsfattaren successivt kan bedöma allt säkrare hur den tänkta 
investeringen kommer att åldras.  
                                                                                                                                                                       
Beslut under mycket stor osäkerhet innebär att beslutsfattaren har att 
hantera ytterligare former av osäkerhet utöver problemet att skatta 
sannolikheter för olika scenarier och utfall. Fyra olika former av stor 
osäkerhet kan särskilt nämnas, Hansson (1996): 
 
 

• Osäkerhet när det gäller att avgränsa/finna alla beslutsalternativ 
 

• Osäkerhet över konsekvenserna av de olika beslutsalternativen 
 

• Osäkerhet i tilltron till det befintliga beslutsunderlaget 
 

• Osäkerhet i värderingar 
 
 
Många gånger råder osäkerhet om huruvida alla tänkbara alternativ har 
identifierats eller huruvida de har korrekt avgränsats. En lösning på detta 
är att helt enkelt anse att det ”just nu” inte finns fler alternativ och välja 
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något av dem som står till buds. I det fall beslutet är reversibelt kan ett 
beslut fattas med vetskap om att det kan ändras när ett bättre alternativ 
dyker upp. Om denna lösning inte är acceptabel återstår bara att fortsätta 
arbetet med att hitta fler alternativ.  
 
En ännu besvärligare situation inträffar då det inte ens är uppenbart vilka 
alternativ som är möjliga eller vilka alternativ som ska sökas. I fall 
oenighet råder mellan beslutsfattare om vilka alternativ som är möjliga 
kan en lösning i vissa fall vara att utesluta de alternativ där stor oenighet 
råder eller betrakta en enklare problemställning. Att slå ihop alternativ 
och kompromissa är också en möjlighet.  
 
Att minska mängden alternativ till förmån för ökad säkerhet är inte alltid 
en uppenbar strategi. Någon form av värdering, där säkerhet värderas 
högre än tänkbart utfall måste föreligga. Strategin är inte godtagbar för 
en risktagare som fördrar ett högre utfall framför en riskminimering.  
 
Vid samhällsinvesteringar förkommer ofta en budgetrestriktion och ett 
krav på att hushålla med och effektivt använda de allmänna resurserna. 
En försiktighetsprincip kan å ena sidan anses rimlig för att inte ”riskera” 
att ett dåligt beslut tas. Å andra sidan finns en risk att samhällets 
investeringar inte satsas på det alternativ som ger det bästa utfallet på 
grund av ”onödig” försiktighet. 
  
När ett visst alternativ är behäftat med mycket stor osäkerhet kan 
övervägas om detta alternativ ska uteslutas ur alternativmängden i fall 
säkerhet ska prioriteras före osäkerhet. Om påverkan av beslutet sker 
under kort tid eller om det är reversibelt kan en högre osäkerhet 
accepteras. 
  
Många gånger tvingas en beslutsfattare att förlita sig på experter och vad 
som anses vara ”korrekt” information i beslutsunderlaget. Det är av 
betydelse att beslutsfattaren väljer att lyssna på de experter som 
redovisar underlag med hög säkerhet. Det gäller att åtminstone försöka 
få experterna att lämna någon form av sannolikhetsbedömning av sina 
resultat.  
 
Vidare är det inte uppenbart att alla ”experter” är experter, en noggrann 
granskning av beslutsunderlaget bör ske innan beslut fattas. Alla 
beslutsunderlag håller inte samma höga nivå. 
 



Hantering av osäkerhet i samband med investeringsbeslut 

 17

Värderingar förändras över tiden vilket innebär att ett beslut kanske 
uppfattas som det bästa vid en tidpunkt eller av en viss grupp människor, 
men helt fel vid en senare tidpunkt eller av en annan grupp. Detta är en 
risk som bör beaktas vid formulering av beslutsvillkoren särskilt vid 
ickereversibla beslut. 
  
I de fall där beslutsfattaren vet utfallet för de olika scenarierna men inte 
sannolikheten för scenarierna måste beslut fattas under ovetskap. En del 
olika beslutsvägar finns. Att beskriva de olika alternativens sämsta utfall 
och sedan välja det alternativ vars sämsta utfall (”värsta scenario”) är 
bäst är exempelvis en metod.  
 
Detta blir ett ganska pessimistiskt angreppssätt eftersom det alternativ 
som är minst dåligt väljs. Ett nödvändigt villkor är då att alternativen 
inte hamnar på samma nivå. I de fallen kan metoden modifieras och 
valet sker med hänsyn till näst värsta scenario, Hansson (1994). 
 
Motsatt strategi är att välja det alternativ som har bästa tänkbara 
utfallsnivå. En medelväg är att ta hänsyn till både värsta och bästa 
scenario och vikta dem efter beslutsfattarens pessimistiska eller 
optimistiska inställning till de olika alternativen.  
 
För varje alternativ ai, är min(ai) dess nivå för sämsta scenario och 
max(ai) dess nivå för bästa scenario. Vidare väljer beslutsfattaren ett 
index (α) mellan 0 och 1 som återspeglar vilken nivå av optimism eller 
pessimism som råder för den givna beslutssituationen. För ett alternativ 
ai kan α-indexet beräknas som α·min(ai) + (1-α)·max(ai), se vidare 
Hansson (1994). 
 
Genom historien har flera metoder för hantering av beslut under 
osäkerhet tagits fram. En av de första var greken och generalen 
Thukydides (ca 460-399 f Kr) som skrev en uppsättning böcker om det 
peloponnesiska kriget efter att ha avsatts på grund av bristande 
”krigslycka”. I de sista böckerna analyserar han hur människans 
handlande påverkas av föreställningar om andra människors mål och 
resurser.  
 
Den osäkerhet som uppkommer i och med andra människors handlande 
har betydelse för besluten. Kinesen Sun Zi (ca 500 f kr) fördjupade sig i 
hur rätt beslut ska fattas på slagfältet givet tillgänglig information.  
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Den grekiske filosofen Aristoteles (ca 384-321 f kr) införde begreppet 
deduktion, vilket innebär att kunskap, fakta och bevis resulterar i säkrare 
beslut. Han byggde upp en beslutsteori och visade att erfarenheter av 
tidigare situationer kan användas för att förbättra kommande beslut.  
 
I och med Bernoullis (1654-1705) införande av indifferensprincipen blir 
det möjligt att med hjälp av sannolikheter fatta bättre beslut. 
Sannolikheten för hela utfallsrummet är ett och är en summa av alla 
delsannolikheter. Vid singlande av slant är exempelvis sannolikheten en 
halv för att få klave respektive krona (om myntet är symmetriskt).    
 
Thomas Bayes (1703-1762) utvecklar teorin ytterligare och visar att före 
ett experiment (prior) gäller en sannolikhetsfördelning1, men att 
sannolikheten efter experimentet (posterior) har en annan fördelning. 
Exempelvis är det med Bayes teori möjligt att analysera sannolikheten 
för krona om det använda myntet är ”skevt”. Bayes teori har legat till 
grund för många modeller inom beslutsteori. 
  
Vid beslutssituationen finns oftast flera alternativ att välja mellan. 
Alternativen har olika förväntade nivåer av utfall2 (nytta) och olika 
varians (osäkerhet). Alternativ med stor sannolikhet för nyttonivån nära 
den förväntade nyttan (liten varians) kännetecknas av att osäkerheten är 
liten. 
 
Målet är att välja alternativet med den ”bästa” kombinationen av nytta 
och stabilitet. Samtidigt som stor nytta söks är det viktigt att den även 
trovärdigt kommer att uppnås. Ett alternativ med mindre varians kanske 
bör övervägas även om det har en lägre förväntad nytta. 
 
Frågan är om det skulle vara möjligt att redan i förväg skaffa sig sådan 
information eller använda sådana metoder att det beslut som tas blir det 
allra ”bästa”. Kunskap om de olika alternativens osäkerheter på ett tidigt 
stadium kan ge möjlighet att överväga ett alternativ som är någorlunda 
säkert. En lösning är att försöka göra någon form av prognoser över 
alternativens stabilitet och utfall. 
 

                                                 
1 Exempelvis likformigt fördelad före och betafördelad efter 
experimentet. 
2 Med utfall menas en kombination av kostnad och intäkt som ger en 
nytta eller vinst.  
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I vissa situationer finns inte tid eller möjlighet att göra denna förstudie. 
Ett beslut måste komma snabbt. Då är en lösning att ha rutiner att arbeta 
efter. Dock kan det bli problem om en situation uppstår som inte täcks 
av rutinerna, men det går även att skaffa sig rutiner för sådana fall. 
 
Som underlag för ett beslut krävs dels information som beskriver de 
olika förslagens kostnad och nytta, dels ett beslutskriterium för att 
avgöra när acceptans finns för ett visst förslag.  
 
Den information som används i beslutet kommer att värderas på en skala 
från bra till dåligt ur olika perspektiv, exempelvis som kostnad eller 
intäkt i en monetär modell. Ett beslut resulterar således i olika åtgärder 
vilka leder till konsekvenser i form av en nytta eller en kostnad. Dessa 
nytto- och kostnadskonsekvenser benämns effekter.  
 
 
Definition 1.1 
 
En effekt är ett mått på en konsekvens av ett beslutsalternativ. 
 
 
En fråga är hur alla effekter som tas med i beslutsunderlaget ska kvanti-
fieras, det vill säga ges numeriska värden. Somliga effekter är lätta att 
mäta eller uppskatta enligt någon norm. Andra låter sig inte mätas på ett 
objektivt sätt; sådana effekter brukar benämnas icke kvantifierbara 
effekter. 
 
 
Definition 1.2 
 
En effekt som inte objektivt kan mätas benämns en icke kvantifierbar 
effekt.  
 
 
Nästa fråga är vilket beslutskriterium som ska råda. När företags-
ekonomiska värderingar gäller, väljs ofta det alternativ som ger den 
största avkastningen. Effekterna måste då värderas i ekonomiska termer. 
I andra sammanhang är andra kriterier tänkbara.   
 
En särskilt intressant fråga är hur osäkerheter ska fångas upp och 
värderas. De olika beslutsalternativen är kanske inte stabila över tiden 
till exempel. Efter en tid kan nyttan visa sig vara en helt annan än som 
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antogs vid beslutstillfället. Ett alternativ, som framstod som överlägset 
lönsammast, kanske är behäftat med stora osäkerheter, vilket gör att det 
inte framstår som det bästa alternativet efter en tid.  
 
Konkret innebär det att osäkerheten inte medger att det i förväg säkert 
går att säga vad det förväntade utfallet av en investering med avseende 
på kostnad eller intäkt kommer att bli. 
  
Osäkerhet beträffande utfall kan värderas olika beroende på 
beslutsfattarens preferenser, Johansson (1991). Teoretiskt behöver inte 
riskvärderingen vara lika från gång till gång, och inte lika för kostnader 
och intäkter. 
 
En enkel kalkyl för att bedöma förväntade utfallet (nettonyttan) av en 
investering med hänsyn till risk är att dra bort den skattade kostnaden 
från den skattade intäkten med hänsyn taget till respektive sannolikhet 
att de inträffar på given nivå. Det vill säga: 
 
Förväntad nytta = summa över möjliga utfall (exempelvis scenarier) av 
[intäkt ⋅ sannolikhet för intäkt -  kostnad ⋅ sannolikhet för kostnad].  
 
Beroende på hur beslutsfattaren värderar risk kommer utfallet att 
bedömas olika. Den beslutsfattare som ogillar chanstagning kommer att 
se utfallet av besluten från ett ”värsta scenario” perspektiv. 
Beslutsfattaren kommer att föredra ett mindre lönsamt men säkrare 
alternativ framför ett alternativ med större förväntad nytta. Det går att 
säga att beslutsfattaren ”betalar” ett pris för ökad säkerhet. 
 
Motsatsen är den beslutsfattare som satsar på att maximera nyttan utan 
att ta någon större hänsyn till eventuell risk. Graden av risktagande finns 
på olika nivåer från den beslutsfattare som önskar minimera risken till 
den som är villig att ta en stor risk. En särskild grupp av risktagare är de 
riskneutrala, Johansson (1991). Denna grupp kommer att värdera beslut 
strikt efter det förväntade utfallet. 
 
Slutligen kan nämnas att osäkerhet (varians) kan värderas i monetära 
termer och att det är möjligt att värdera vad mer information är värt 
(minskad varians). Beslutsfattaren kanske tidigt inser att osäkerheten 
kommer att resultera i stora kostnader i fall beslutet leder fel. För att 
minska risken för ett felaktigt beslut, ökas resurserna på att förbättra 
informationsunderlaget vilket benämns informationsköp, se Strangert 
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(1974). Informationsinsamling är många gånger kostsamt men ofta 
billigare än konsekvensen av ett felaktigt beslut. 
 
Hur osäkerheter kan hanteras i samband med ett investeringsbeslut är en 
avgörande fråga i denna avhandling. De samhällsekonomiska kalkylerna 
kommer att vara utgångspunkt för de analyser som redovisas, eftersom 
de ligger till grund för många investeringsbeslut inom den offentliga 
sektorn. 
 
I stort kommer modeller för att hantera osäkerheter i effekter, kalkyler 
och sammanvägningar av dessa (värderingar) att behandlas. En fråga 
som dock inte berörs är vilka effekter som ska ingå i en kalkyl eller hur 
värderingar ska göras utifrån olika samhällsekonomiska och politiska 
aspekter. Det är inte den samhällsekonomiska kalkylmetodiken som är 
av intresse i denna avhandling utan hur resultaten av kalkylen ska 
bedömas med hänsyn till att det kan finnas osäkerheter i kalkylen. 
 
Det finns ett antal framkomliga metoder för hantering av beslut under 
osäkerhet. En kort sammanfattning av några metoder med tillhörande 
litteraturreferenser följer här. I referenserna tas ofta flera olika metoder 
upp till diskussion än som nämns här. 
 
 
• Inom beslutsteori finns metoder att utvärdera olika beslutsalternativ 

under osäkerhet. I fallet med osäkerhet som upplöses över tiden, kan 
osäkerhet sägas råda om framtida informationstillstånd. Osäkerhet 
kan allmänt klassas som statisk, kvasistatisk, dynamisk eller okänd, 
se Strangert (1974). Givet vilken osäkerhet som antas råda kan olika 
ansatser användas vid beslutsituationen. 

 
• I vissa fall finns bara ett fåtal alternativ vilka kan vara relativt 

motstridiga. Dessa fall kan hanteras med hjälp av multiattribut 
beslutsteori, se Gissel (1999). Tre huvudgrupper ingår i analysen; 
mängden alternativ, mängden effekter som beskriver alternativen 
och beslutstagarens preferenser. I de fall beslutstagaren samtidigt 
har flera motstridiga mål uppkommer ett problem som kan 
behandlas med flermålsteori. I huvudsak kommer problem-
ställningen i denna rapport att bygga på att ett mål om störst 
förväntad ekonomisk nytta har antagits. 

 
• En av de vanligast förekommande metoderna för att analysera 

osäkerhet inom kostnads- och nyttoanalys (cost-benefit analysis) är 
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känslighetsanalys, se Brent (1997) eller Layard och Glaister (1996). 
Metoden är ganska enkel och ger en överskådlig bild av 
beslutssituationen och beskrivs närmare i kapitel 3. Metoden bygger 
på att de ingående effekterna utsätts för en störning. Resultatet av 
störningarna kan användas för att analysera de ingående effekternas 
betydelse. 

 
• Beslut under osäkerhet kan hanteras med hjälp av spelteori eller 

stokastisk optimering. Att hantera osäkerhet i form av ”spel” innebär 
en möjlighet att analysera de olika alternativens (spelarnas 
strategier) styrka i jämförelse med varandra.  Den starkaste strategin 
har störst sannolikhet att vinna spelet, vilket antas motsvara det 
bästa alternativet. Att formulera hela beslutssituationen som ett 
optimeringsproblem är en annan framkomlig väg. Osäkerheter 
hanteras i dessa fall genom användning av stokastisk optimering. 
Problemet med dessa metoder är att de ofta resulterar i stora 
räkneproblem, vilket i och för sig är ett övergående problem givet 
den snabba utvecklingen av datorkraft. Dock måste problemet 
fortfarande tecknas ner (inklusive specificering av osäkerheter och 
riskbedömning), vilket inte alltid är enkelt att göra. Det finns flera 
verk om detta till exempel av Sengupta (1985, 1986), Sengupta och 
Fanchon (1997) och Luenberger (1989).  

 
• En intressant metod är att använda stokastiska differential-

ekvationer, se exempelvis Øksendal (1980). Det är ett angreppssätt 
som bland annat används inom aktiehandel för att hantera osäkerhet. 
Enkelt kan det beskrivas som att sannolikheten för skillnaden mellan 
ett skattat värde och det slutliga värdet (på en aktie) räknas ut. Hög 
sannolikhet för en liten skillnad innebär ett säkrare alternativ. 

 
• När statistiska metoder används i ekonomiska sammanhang benämns 

de ofta ekonometriska metoder. Här finns flera metoder för 
hantering av osäkerhet. Några enkla standardverk är Gujarati (1988), 
Maddala (1988) och Hayashi (2000). Exempelvis genomförs 
analyserna med hjälp av statistiska test. Först ställs en hypotes upp. 
Därefter testas om hypotesen kan accepteras på någon given 
sannolikhetsnivå. En hypotes kan vara att ett beslutsalternativ är 
bättre än ett annat. De ekonometriska metoderna innefattar ett brett 
spektrum av olika ansatser. 

  
• Inom multivariat analys, se exempelvis Mardia m fl (1995) eller 

Johnson och Wichern (1992), kan hypoteserna som tecknas omfatta 
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flera olika parametrar och komplexa samband. Det är möjligt att 
testa flera olika beslutsalternativ samtidigt. De multivariata 
metoderna är kraftfulla och tidsbesparande, dock kan systemen bli 
ganska stora men det finns i gengäld flera kommersiella standard-
program för att lösa dessa system med dator. De multivariata 
metoderna går också att använda på flermålsproblem. 

 
• Cam (1986) formaliserar beslutsteorin med statistiska asymptotiska 

metoder. Ett flertal intressanta resonemang borde vara tillämpbara 
på samhällsekonomiska kalkyler, men kräver en hel del avancerat 
”räknande” vilket kanske inte alltid är praktiskt genomförbart. 
Vidare förutsätter teorierna stora sampel vilket många gånger inte är 
fallet i samhällsekonomiska kalkyler. 

 
• Vidare kan problemställningen angripas med diskreta metoder, se 

Agresti (1990). Detta innebär att de olika effekterna klassificeras i 
grupper eller nivåer. Olika analysmetoder används för att analysera 
de olika klasserna i förhållande till varandra. 

 
• Slutligen kan analyser göras med tillförlitlighetsanalys, se Birolini 

(1985) och Høyland och Rausand (1994) och vidare kan 
beslutsstödet hanteras med hjälp av teori från Markovprocesser, se 
White (1993).  Tillförlitlighetsanalys har den fördelen att teorin är 
väl utvecklad och beprövad i många sammanhang. Den är även 
relativt enkel att hantera räknemässigt och lätt att illustrera. En 
annan fördel är att den är möjlig att hantera på kalkylnivå. Med hjälp 
av Markovprocesser kan även beroenden mellan effekter och en 
tidsfaktor hanteras. 

 
 
Det finns således flera metoder för att allmänt hantera osäkerhet. De 
redovisade ansatserna erbjuder alla i och för sig framkomliga vägar för 
att analysera osäkerheter. Vissa metoder är enklare att använda rent 
praktiskt då de inte kräver lika avancerat matematiskt räknearbete och 
har färre randvillkor som måste vara uppfyllda. Det är också viktigt att 
de valda metoderna går att tillämpa på kalkylnivå, utan att allt för stora 
resurser behöver läggas ned på att genomföra själva räknandet. Detta har 
beaktats vid val av analysmetoder i denna avhandling. Vidare har det 
inte funnits utrymme att utveckla alla metoder och ett begränsat val av 
ansatser har därför gjorts. 
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En förutsättning som måste beaktas vid val av analysmetod är att i de 
situationer, då samhällsekonomiska kalkyler används, finns i princip 
bara ett beslutstillfälle. Vid beslutstillfället ställs kostnader och nyttor 
för de olika beslutsalternativen upp i en kalkyl. När beslutet om en 
investering är taget går det många gånger inte att byta investerings-
alternativ utan att det resulterar i betydande kostnader. Vid stora 
investeringar brukar dock beslutet delas upp i mindre delar. Exempelvis 
kan beslutet om en ny järnväg ske successivt i form av separata beslut 
under ett par års tid för flera delsträckor. 
 
Statistiska test kan tillämpas på investeringskalkylen och analyser av 
valda delar av kalkylen kan genomföras. En annan statistisk metod är att 
använda teori från tillförlitlighetsanalys för att analysera vilka 
osäkerheter som råder i samband med investeringsbeslut. 
 
Ett syfte med denna avhandling är att visa på möjligheterna att använda 
vissa statistiska metoder inom samhällsekonomiska kalkyler för att 
analysera osäkerhet och därmed göra det möjligt att i större utsträckning 
fatta ”rätt” beslut.  
 
Fördelen med statistiska metoder i den samhällsekonomiska kalkylen är 
att resultaten i kalkylerna kan statistiskt säkerställas. Det innebär en 
ökad vetskap om olika osäkerheter. Modellerna tillämpas direkt i den 
”vanliga” kalkylen och redovisas i kapitel 3.  
 
I kapitel 4 definieras en notation för att lättare kunna bryta ner kalkylen i 
mindre delar. Detta är en vidareutveckling av den notation som införs i 
kapitel 2. Ett resultat är att osäkerheter och beroenden lättare kan 
identifieras.  
 
Ett annat syfte är att visa att tillförlitlighetsteori kan användas för att 
analysera osäkerhet i samband med samhällsekonomiska kalkyler och 
investeringsbeslut. 
 
Kapitel 5, 6, 7 och 9 bygger på tillförlitlighetsteori och notationen i 
kapitel 4. En anledning till att använda tillförlitlighetsteori är att den är 
relativt enkel att hantera, illustrativ och statistiskt kraftfull, samt att den 
går att implementera utan större arbete i samband med en samhälls-
ekonomisk kalkyl. 
 
Metoden går att använda både på stora och små kalkylproblem, hela 
eller valda delar av en kalkyl. Att analysera en del av en kalkyl kan ha 
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den fördelen att det är resursbesparande om tiden läggs på den del som 
har störst betydelse. Möjligheten att djupare analysera olika beroenden 
ökar också, och inte minst möjligheten att illustrera hur dessa beroenden 
påverkar kalkylen.  
 
Det finns även ett flertal olika analysmetoder från tillförlitlighetsteorin 
som kan appliceras på samhällsekonomiska kalkyler. Några av de 
modeller som redovisas och som bygger på tillförlitlighetsteori kan testa 
flera beslutsalternativ samtidigt. 
 
Ett moment som ofta kan analyseras djupare är vilket tidsberoende som 
gäller i kalkylen. En fråga som kan ställas är om sannolikheten för fel i 
kalkylen ökar med tiden, det vill säga att kalkylen åldras. I kapitel 4, 6 
och 9 introduceras modeller från tillförlitlighetsteori för att hantera 
tidsberoendet.  
 
I kapitel 8 införs ytterligare metoder kopplade till tillförlitlighetsteori, 
Markovprocesser. De senare går att använda för att analysera system 
med beroende effekter och  tidsberoende i kalkylen.  
 
Avhandlingen bör snarare ses som ett stöd till den samhällsekonomiska 
kalkylen och beslutsprocessen än som en direkt utveckling av kostnads- 
och nyttoanalysen. En koppling till det arbete som sker i SIKAs ASEK-
arbete bör vara fullt möjligt.3 Främst bör metoderna kunna användas till 
huvudansatserna ett om kostnadsökningar och två om omvärldsosäker-
hetens påverkan via scenarier, ASEK (2002) 56 fs. 
  
En intressant fråga är vilka metoder som bör användas vid hantering av 
osäkerheter i samhällsekonomiska kalkyler. Svaret är att beroende på hur 
komplex kalkylen är, kan olika metoder användas. I det fall kalkylen är 
enkel eller det bara finns få alternativ, kan en enklare analysform väljas.  
 
Vid större projekt där stora värden står på spel och där det finns många 
alternativ kan en mer avancerad analysmetod väljas. Det måste finnas en 
koppling mellan det merarbete som en tyngre analysmetod av 
osäkerheter innebär och värdet av ett säkrare resultat.  
 
Det kan även vara en god idé att använda flera metoder för analys av 
osäkerheter i en samhällsekonomisk kalkyl, exempelvis för att få en 

                                                 
3 ASEK är en förkortning av arbetsgruppen för samhällsekonomiska 
kalkyler. 
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bredare bedömning eller för att olika stadier av utredningsarbetet kräver 
analyser av olika dignitet. 
 
Avhandlingens resultat kommer i slutet av varje kapitel att tillämpas på 
ett löpande exempel i form av en samhällsekonomisk kalkyl enligt 
Banverkets och Vägverkets kalkylprinciper. 
 
 

1.1 Ekonomisk analys och välfärd 

 
Vid ett investeringsbeslut uppkommer frågan om vilken investering som 
ska genomföras, givet att det finns flera möjliga alternativ att välja 
mellan. Olika kriterier sätts upp exempelvis lönsamhetskrav, funktions-
krav m m, för att underlätta beslutet. Med hjälp av dessa kriterier kan 
alternativmängden reduceras vilket underlättar valet. 
 
I ett företag kan avgörandet stå mellan att modernisera en befintlig 
produktionsprocess eller att investera i en ny. Inom den offentliga 
sektorn finns ofta flera olika investeringsobjekt. Det krävs vanligen att 
en prioritering görs bland de olika projekten. När dessa prioriteringar 
ska göras värderas alternativen i ekonomiska termer.  
 
Välfärd är ett ganska allmänt begrepp. I dagligt tal kan olika 
nyttokomponenter åsyftas. Det kan vara ekonomi, hälsa, utbildning och 
andra delar av livskvalitet. I ekonomiska (samhällsekonomiska) 
sammanhang ses välfärd som ett samlat mått på enskilda individers 
nytta. 
  
Ett vanligt villkor vid samhällsekonomiska investeringar är att minst en 
konsument ska få ökad nytta utan att de övriga konsumenterna påverkas 
negativt. Detta brukar benämnas att investeringen är Paretosanktio-
nerad, se Layard och Glaister (1996).  
 
Tyvärr är det ofta omöjligt att finna ett sådant investeringsalternativ. 
Vanligen gäller att om vissa individer får det bättre sker det på andra 
individers bekostnad. 
 
Ett inte lika strikt krav på de olika alternativen är Hicks-Kaldors villkor4. 
Det innebär att alla alternativ som ger minst en person ökad nytta är 

                                                 
4 J. R. Hicks och N. Kaldor föreslog båda detta 1939. 
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tänkbara om de individer som får minskad nytta kan kompenseras av 
vinnarna så att ingen får det sämre (minskad nytta). Konkret innebär det 
att den som vinner på en genomförd investering vinner tillräckligt 
mycket för att även kunna kompensera förlorarna, vilket gör att ingen 
förlorar på investeringen.  
 
Denna kompensation behöver inte garanterat ske i verkligheten. Det 
räcker att kompensationen rent teoretiskt kan ske. Ett sådant alternativ är 
potentiellt Paretosanktionerat och uppfyller Hicks-Kaldors villkor, se 
Layard och Glaister (1996).  
 
Skillnaden mellan de båda kriterierna är att Hicks-Kaldors villkor även 
tillåter den mängd av alternativ där kostnader uppstår för vissa grupper, 
vilka teoretiskt kan kompenseras. 
 
Om kompensationen till ”förlorarna” genomförs enligt Hicks-Kaldors 
villkor är investeringen Paretosanktionerad och investeringen innebär en 
välfärdsökning. Om kompensationen inte genomförs, är det inte lika 
uppenbart att investeringen innebär en ökad välfärd.  
 
Det avgörande blir då hur de olika individernas nytta värderas i 
samhällets välfärdsbedömning. Investeringen blir samhällsekonomiskt 
lönsam om nyttoförändringen värderas positivt enligt sammanvägningen 
i välfärdsmåttet. 
 
Inom nationalekonomi, särskilt mikroteori, behandlas konsumenters 
beteende. Ett av de mer fundamentala antagandena är att konsumenten är 
rationell i sitt beteende. Detta innebär att konsumenten kommer att välja 
det alternativ som ger den största nyttan.  
 
Om konsumenternas beteende kan beskrivas av en nyttofunktion vars 
nyttoutfall för i antal alternativ kan beskrivs av nyttoutfallsmängden U = 
{u1, …, ui}, kommer konsumenterna att välja alternativet med störst nytta 
umax (det vill säga maximera nyttofunktionen). 
 
 
(1.1) Konsumenten maximerar nyttan bland alternativen i U, 

och uppnår den maximala nyttan umax. 
 

umax = max U = max{u1, ..., ui} 
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Det är möjligt att betrakta hela samhällets samlade nytta på liknande sätt 
som enskilda konsumenter betraktas. 
 
Definition 1.3 
 
Samhällets välfärd kan betraktas som en funktion av de olika hushållens 
nytta.  
 
 
Välfärdsfunktionen beskriver hur samhällets välfärd beror på alla 
enskilda hushålls nyttonivå. Den speglar samhällets rangordning av 
tillstånd (hushållens nytta). Om rangordningen uppfyller vissa villkor 
kan den representeras av en välfärdsfunktion. Högre värden innebär 
högre välfärd. En sådan funktion brukar benämnas Bergsons 
välfärdsfunktion5.  
 
En vanlig egenskap hos välfärdsfunktionen är att om ett hushålls nytta 
ökar, kommer samhållets välfärd (ceteris paribus) att öka. Funktionen är 
då konsistent med paretokriteriet eftersom dess nytta antas vara växande 
i varje hushåll, Johansson (1991).  
 
I fall något hushåll får en sänkt nyttonivå måste de kompenseras av att 
ett annat hushåll får en högre nyttonivå för att den totala samhällsnyttan 
ska vara oförändrad.  
 
En av de enklaste välfärdsfunktionerna är en oviktad summa av de olika 
hushållens nytta (u) vilket exempelvis ger välfärden (W), W = u1 + u2 för 
två hushåll. Funktionen är känd som Benthams välfärdsfunktion, 
Johansson (1991). 
 
Nyttofördelningen mellan hushållen är i de fall då Benthams 
välfärdsfunktion gäller ointressant eftersom den totala summan (nyttan) 
betraktas.  
 
Vissa andra välfärdsfunktioner tar även hänsyn till nyttofördelningen 
mellan hushållen. Detta kan göras genom att i välfärdsfunktionen införa 
olika välfärdsvikter (v1, v2).  Välfärden för två hushåll (1 och 2) kan 
skrivas som W = v1u1 + v2 u2.  
 

                                                 
5 Kallas även Bergson-Samuelsons välfärdsfunktion. 
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Storleken på vikterna v1 och v2 avspeglar hur samhället värderar nyttan 
för hushåll med olika inkomstnivåer. Hushållens nyttor (u) är ofta 
komplicerade funktioner av olika attribut.  
 
Generellt kan välfärdsfunktionen skrivas för n stycken hushåll: 
 
 
(1.2) W = ii

i
uvΣ   vi >0 (i=1,…,n) 

 
 
Funktionen (1.2) behöver inte vara linjär. Med beaktande av osäkerhet 
bör inte nyttan ui utan snarare den förväntade nyttan för hushållet E(ui) 
ingå i funktionen, vilken då kan skrivas, Layard och Glaister (1996):  
 
 
(1.3) EW = )( ii

i
uEvΣ  vi >0 (i=1,…,n) 

 
 
Ett ”fattigt” hushåll kan förväntas ha en högre vikt, givet att samhället 
tar ansvar för svaga hushåll, Johansson (1991).  
 
Fattiga hushåll som får ökad inkomst uppfattar inte nödvändigtvis 
nyttoförändringen omvänt proportionellt mot det fall då hushållet 
drabbas av en inkomstförsämring. Icke linjära samband råder ofta. 
Vidare reagerar välbärgade eller fattiga hushåll i sin tur inte lika på 
inkomstförändringar, känsligheten är ofta olika.  
 
För att beskriva samhällets välfärdsfunktion krävs många gånger mycket 
komplicerade funktioner i och med att samhället vill ta hänsyn till 
förändringen mellan olika gruppers nyttor. 
 
 
Definition 1.4 
 
Den samlade välfärd som samhället kan uppnå genom att genomföra ett 
investeringsalternativ beskrivs av en välfärdsfunktion. Samhället före-
drar alltid det alternativ som ger störst välfärd. 
 
 
För att avgöra hur mycket olika effekter är värda på välfärdsskalan 
måste de relateras till varandra. Frågeställningen vad något är värt i 
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förhållande till något annat måste besvaras. Exempelvis vad är en 
resenär villig att betala för att resan ska gå snabbare.  
 
Tanken är att få fram hur mycket nytta det går att få för en viss mängd 
pengar eller tvärtom vad en viss nytta är värd i ekonomiska termer. 
Exempelvis innebär detta för en bilist en frågeställning om en minuts 
snabbare resa eller en något säkrare väg genom effektiv vägbelysning 
kan värderas till en krona. 
 
Rent praktiskt sker analysen vid samhälleliga investeringsbeslut med 
hjälp av kostnads- och nyttoanalys. Det innebär att en jämförelse sker 
mellan kostnad och intäkt6, se exempelvis Layard och Glaister (1996) 
eller Brent (1997). Nytta betecknar här samhällets nytta till skillnad från 
hushållens nytta i tidigare avsnitt. 
 
Samhällets intäkt (nytta) och löpande kostnad kommer att uppstå under 
hela investeringens livslängd. Investeringskostnaden (anläggningskost-
naden) uppkommer nästan alltid vid investeringstillfället, vilket även 
brukar antas vid de flesta samhällsekonomiska kalkyler. Exempelvis 
kanske en ny järnväg inte kan användas om inte hela den nya 
sträckningen byggs. Större infrastrukturprojekt delas dock vanligen upp i 
mindre delprojekt.  
 
För att genomföra en adekvat analys måste hänsyn tas till att kostnad 
och nytta (intäkt) uppkommer vid olika tidpunkter under hela 
kalkylperioden (investeringens livslängd). Detta kan göras genom att 
kostnaden och nyttan ”räknas om” (diskonteras) till en gemensam 
tidpunkt, exempelvis tidpunkten för analysen. I detta fall beräknas ett 
nuvärde. 
 
Ett sätt att ta hänsyn till risk är att höja avkastningskravet genom att höja 
kalkylräntan. Tänkbart är även att ha olika diskonteringsränta i olika 
delar av kalkylen för att ta hänsyn till att exempelvis vissa effekter har 
större påverkan tidigt under investeringen medan andra har en påverkan 
sent under investeringens livslängd, se SIKA Rapport 2002:7 och 
2002:19. 
 
Om nyttan bt och kostnaden ct för år t betraktas under hela 
kalkylperioden om T år (t = 0, … ,T) och en viss diskonteringsränta r 

                                                 
6 Nyttan brukar i en investering likställas med intäkten. Nytta kan också 
innebära skillnaden mellan intäkt och kostnad. 
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antas kan det totala nettovärdet av investeringen, nuvärdet, räknas ut 
som summan av nyttan minus kostnaden justerat med hänsyn till räntan7. 
 
 

(1.4) Nettonuvärde = ∑
= +

−T

t
t

tt

r

cb

0 )1(
  för perioden T år. 

 
 
Om nettonuvärdet är positivt är investeringen lönsam eftersom nyttan då 
är större än kostnaden. Bidraget till det totala nettonuvärdet från en 
given nettonytta blir mindre med tiden eftersom nämnaren i (1.4) blir 
större. 
 
Som underlag för kalkylen måste kostnader och nyttor beräknas och 
uttryckas i monetära termer. I en investeringskalkyl för en väg eller en 
järnväg måste exempelvis välfärdseffekterna restid och trafiksäkerhet 
ges ekonomiska värden. För den enskilde resenären framstår restid som 
en kostnad, översatt till monetära termer via antagande om ett 
restidsvärde i kronor per timme. 
 
Låg trafiksäkerhet betraktas också som en kostnad genom att risken för 
trafikolyckor ökar. Dessa drabbar individen genom direkta monetära och 
andra kostnader, inklusive det lidande som en trafikolycka innebär, samt 
i förlängningen genom skatter och avgifter. Det är praktiskt svårt att 
korrekt uppskatta alla sådana kostnader som drabbar individen och 
eventuellt ytterligare kostnader för samhället.  
 
Hela kostnaden kanske inte alltid uppfattas av individen. Vid en 
jämförelse på individnivå mellan kostnaderna trafiksäkerhet och 
restidsvinst kanske trafiksäkerhetseffekten inte uppmärksammas på 
samma sätt som restidseffekten. Individen uppfattar att nyttan av 
restidsvinsten är större eftersom det är något som upplevs varje dag av 
en pendlare. Risken att drabbas av en olycka uppfattas många gånger 
som liten.  

                                                 
7 För enkelhets skull antas att räntan är den samma för varje år, vilket 
även brukar antas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Rent teoretiskt 
skulle räntan kunna vara olika för varje år, vilket antagligen skulle 
spegla verkligheten bättre. Dock kommer både nyttan och kostnaden i 
kalkylen att påverkas lika. Det viktiga är att samma ränta används för 
alla alternativ vid en jämförelse. 
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En annan fråga som är intressant är om olika välfärdsdimensioner kan 
ställas mot varandra, det vill säga om de är jämförbara. Exempelvis vad 
ger den största välfärden, att bygga en ny väg eller att bygga en ny 
skola?  
 
Hänsynstagande till hushållens riskvärderingar i samband med kostnads- 
och nyttoanalyser behöver inte innebära ”problem” för den 
samhällsekonomiska kalkylen. Enligt Arrow-Linds teorem8 kommer 
riskkostnaden för en investering att spridas på alla berörda hushåll, se 
Johansson (1991) och Brent (1997).  
 
Ju större antal hushåll som berörs av investeringen desto större blir 
riskspridningen, och ett samhälle bestående av många riskaversiva 
hushåll kan därför uppträda som om det vore riskneutralt. Arrow-Linds 
teorem bygger på att större populationer betraktas. 
 
Några frågor av generell karaktär som måste lösas vid en bedömning 
med hjälp av kostnads- och nyttoanalys är: 
 
 
- Vilka effekter ska vara med? 
 
- Hur ska effekterna mätas? 
 
- Hur ska olika effekter värderas? 
 
 
Till detta kommer att det i alla punkterna kan finnas osäkerheter. 
Alternativen kan skilja sig åt både vad gäller förväntat nettonuvärde och 
graden av osäkerhet i det samlade välfärdsmåttet. 
 
 

1.2 Samhällsekonomiska kalkyler 

 
Inom statlig förvaltning avvänds samhällsekonomiska kalkyler som 
grund för beslut. Exempelvis använder Banverket och Vägverket mycket 
snarlika kalkylmodeller, skillnaden ligger i att det är olika typer av 
infrastruktur och att effekterna i viss mån värderas olika. 

                                                 
8 Se Arrow, K. J och Lind, R. C, (1970), Uncertainty and the evaluation 
of public investment decisions, American Economic Review, 60, 364-78. 
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Vanligt är att exempelvis ett förslag till väginvestering bygger på en 
observation att en brist har uppstått i ett befintligt vägsystem. Det kan 
vara en väg som är olycksdrabbad eller har låg kapacitet med långa köer. 
När incitament för en investering finns, vidtar en utredning för att utröna 
de ekonomiska och tekniska förutsättningarna.  
 
Denna utredning brukar resultera i flera olika investeringsalternativ. För 
att kunna välja mellan dessa alternativ genomförs en ekonomisk 
bedömning, en samhällsekonomisk kalkyl. Tanken är att alternativet 
med den långsiktigt största förväntade välfärdstillskottet ska väljas, se 
Brendt (1997).  
 
Det innebär att de olika effekter som uppnås av den tilltänkta 
investeringen, exempelvis en restidsvinst, värderas i ett monetärt mått 
och utgör nyttan (intäkten) i kalkylen. Investeringskostnaden utgör 
många gånger den huvudsakliga kostnaden i kalkylen. 
 
De förväntade nytto- och kostnadseffekterna beräknas över hela 
kalkylperioden (vanligen investeringens livslängd) och diskonteras till 
nuvärde, se Johansson (1991). Vid beräkningen av ett nyttomått brukar 
en total nettonuvärdeskvot ((nytta - kostnad)/kostnad) användas och inte 
en total nettonytta (nytta - kostnad).  
 
Den främsta orsaken till att använda nettonuvärdeskvoten är att den 
möjliggör en relativ jämförelse mellan olika alternativ i termer av 
nettonuvärde per kostnadsnuvärde. Det innebär att kostnads-
effektiviteten av ett alternativ som har stor nytta och kostnad kan 
jämföras med ett alternativ som har en mycket lägre nytta och kostnad. 
Detta är av intresse om det finns en budgetrestriktion för en portfölj av 
investeringar.  
 
I den samhällsekonomiska kalkylen tas hänsyn till nyttan som samhället 
kan anses få av en gjord investering, exempelvis att alla resenärer 
(bilister) under 60 års tid kommer att få minskad restid. Kalkylperioden 
brukar vanligen vara 60 år (för viss infrastruktur 40 år). Nyttan förmodas 
uppkomma under hela den period som investeringen skrivs av 
(kalkylperioden). 
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Den samhällsekonomiska nyttan är uppbyggd kring de effekter som 
uppnås till följd av den gjorda investeringen. Dessa effekter brukar för 
trafikverkens del delas upp i tre grupper9: 
 
 
- Trafikekonomiska effekter 
 
- Miljö- och markanvändningseffekter  
 
- Övriga effekter 
 
 
I de samhällsekonomiska kalkylerna mäts dessa effekter i monetära 
termer. Effekterna kan också indelas efter vem som berörs av dem. För 
trafikverkens del skulle de tre huvudgrupperna kunna vara: 
 
 
- Trafikanter 
 
- Kringboende 
 
- Övriga samhället 
 
 
Tanken med en samhällsekonomisk kalkyl är att försöka kvantifiera 
dessa effekter. Beroende på vilken investering som ska göras kommer 
olika effekter att tas med. I kalkylen brukar också en anläggningskostnad 
finnas med som en särskild effekt, vilken vanligen speglar investerings-
kostnaden.  
 
Effekterna brukar kunna klassas som antingen en nytta (intäkt) eller 
kostnad i kalkylen. Samma effekt kan variera i betydelse och vara 
antingen positiv eller negativ. Om exempelvis trafiken ökar uppstår ett 
ökat buller för de kringboende. Men om trafiken leds i ett nytt stråk 
utanför bebyggelsen kommer bullereffekten att fungera som en intäkt i 
kalkylen, eftersom de kringboende då gynnas av att den minskade 
trafiken genererar mindre buller. Rent praktiskt löses detta genom det 
tecken bullereffekten ges i intäktskalkylen (negativt vid kostnad). 
 
 

                                                 
9 Se exempelvis Vägverkets beräkningshandledning. 
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1.3 Exempel - samhällsekonomisk kalkyl 

 
För att öka förståelsen för det resonemang som har förts kommer här ett 
längre exempel. Tanken är att visa hur teori och metoder i kapitlen rent 
praktiskt kan användas. Läsaren förutsätts ha en viss förtrogenhet med 
samhällsekonomiska kalkyler. Exemplet kommer att finnas i slutet av 
varje kapitel. 
 
Delar av beräkningsgång och resultatredovisning för ett investerings-
objekt kommer att redovisas. Inledningsvis behandlas det beslutsunder-
lag som tagits fram för det aktuella objektet.  
 
Syftet med den samhällsekonomiska kalkylen är att avgöra om en 
investering är försvarbar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det 
innebär ett försök att besvara frågan om värdet av den nytta som 
uppkommer vid investeringen är större än kostnaden och i förhållande 
till kostnaden större än vad som kan uppnås med andra jämförbara 
investeringar. 
 
Som underlag till exemplet har valts riksväg 25, delen förbifart vid 
Trekanten, vilken även kan återfinnas i Vägverkets beräkningshand-
ledning sidan 127 fs. Exemplet har förenklats och även fritt 
kompletterats med ytterligare ett utredningsalternativ. 
 
 
Syfte  Ombyggnaden syftar till att minska olyckor 

och bullerstörningar, minska olägenheterna 
för oskyddade trafikanter i tätorten och 
förbättra framkomligheten för såväl lokal 
som regional trafik. 

 
Nuvarande och Nuvarande trafik är 6400 - 7700 fordon per 
framtida trafik  årsdygn. Den framtida trafiken beräknas 

uppgå till 6200 - 8100 fordon per årsdygn. 
 
Väglängd ny väg 5,3 km. 
 
Anläggningskostnad 15,7 Mkr (exklusive skatter och moms). 

25,0 Mkr inklusive skattefaktor I och II. 
Det antas att ett något dyrare alternativ 
finns, utredningsalternativ 2 med en 
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kostnad på 19,1 Mkr och 29,2 Mkr 
inklusive skattefaktorer. 

 
Trafiksäkerhet Antalet olyckor förväntas minska från 11,2 

till 9,2 olyckor per år. Detta motsvarar en 
minskad kostnad på ca 0,56 Mkr per år vid 
en olycksvärdering av 280000 kr per 
olycka. Utredningsalternativ 2 förväntas 
minska olyckskostnaden med 1,93 Mkr per 
år. 

 
Restid Medelhastigheten för genomfartstrafiken 

beräknas öka från ca 71 km/tim till ca 87 
km/tim vilket innebär en tidsbesparing av 
ca 50 sekunder per fordon. Totalt beräknas 
tidsbesparingen till ca 29000 fordons-
timmar per år. Detta motsvarar ca 1,43 Mkr 
per år vid en tidsvärdering av 49,70 kr per 
fordonstimme. 

 
Fordons- och  Genom högre reshastighet och något längre 
vägdriftkostnader resväg för trafiken ökar fordonskost-

naderna med ca 0,17 Mkr per år. Genom 
utökningen av vägnätet beräknas drift-
kostnaderna öka med ca 0,16 Mkr per år. 
De direkta kostnaderna väntas således öka 
med ca 0,33 Mkr per år. 

 
Åkkomfort Restiden då en trafikant störs av andra 

trafikanter minskar och värderas till en 
komfortförbättring som uppgår till 0,4 Mkr 
per år 

 
Buller Trafikavlastningen i samhället innebär en 

förbättring med avseende på buller-
störningar. Antalet bullerstörda personer 
beräknas minska med ca 67. Detta 
motsvarar en samhällsnytta av ca 0,36 Mkr 
per år vid värderingen 5400 kr per år för en 
bullerstörd person. 
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Barriäreffekter Biltrafikens störande inverkan på trygghet, 
trivsel och framkomlighet för gång- och 
cykeltrafikanter bedöms minska. Detta 
värderas till ca 1,53 Mkr per år. Alternativ 
två antas ha ett större värde och bedöms till 
1,7 Mkr per år. 

 
Kulturminnesvård Vägen berör ett fornlämningsområde vid 

Harby där utgrävning erfordras. Ut-
byggnaden av förbifarten kan ske utan i 
anspråkstagande av åkermark. 

 
 
Tre alternativ finns att analysera. Det första alternativet är att ha kvar 
befintlig väg och de andra två alternativen innebär att bygga en ny väg, 
här kallat utredningsalternativ ett och två (UA1 och UA2).  
 
 
Tabell 1.3.1 Kalkylsammanställning för utredningsalternativ 1 och 2, 
(UA1 och UA2). Den angivna nyttan är per år medan anläggnings-
kostnaden är en engångskostnad. 
Effekt UA1 (Mkr) UA2 (Mkr) 
Anläggningskostnad 25,0 29,2 
Summa kostnad 25,0 29,2 
------------------------ --------------- --------------- 
Trafiksäkerhet +0,56  +1,93 
Framkomlighet +1,43  +1,43  
Underhållskostnad -0,33  -0,33  
Komfort +0,40 +0,40 
Buller +0,36 +0,36 
Barriäreffekt +l,53 +l,70 
Summa nytta +3,95 +5,49 
 
 
För att förenkla problemet delas inte anläggningskostnaden upp i några 
undergrupper10. Vidare antas att något av de två utredningsalternativen 
ska väljas, att de båda har större nettonytta än att ha kvar befintlig väg. 
 

                                                 
10 Kostnaden kan brytas ner och behandlas enligt samma modell som 
nytto/intäktseffekterna.  
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Nyttan är större för alternativ två, men även kostnaden. Återstår att 
analysera om nyttan är tillräckligt stor för att motivera att det dyrare 
alternativ två ska väljas. 
 
 

1.4 Kommentar 

 
De metoder som kommer att redovisas i denna avhandling syftar till att 
ge ökad förståelse för de risker och osäkerheter som kan råda vid ett 
investeringsbeslut. Eftersom beslutet bygger på den samhällsekonomiska 
kalkylen kommer metoderna som redovisas till största del att fokusera på 
den samhällsekonomiska kalkylen. 
 
Målet är att kunna spåra de risker och osäkerheter11 som finns i 
kalkylens effekter och struktur. Resultaten ökar möjligheten att aktivt ta 
hänsyn till risker och osäkerheter i samband med ett investeringsbeslut.  
 
En intressant fråga som har belysts är vad som är att föredra en ökad risk 
för att kanske få en större nytta eller en acceptans av ett lägre men 
säkrare nyttoutfall. Avgörande är vilka preferenser som beslutsfattaren 
har. Dock ligger det även i risktagarens intresse att få osäkerheten 
analyserad får att på det viset få en komplett bild av beslutssituationen. I 
denna avhandling kommer en del statistiska test att införas i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Resultatet av testen i kalkylen är: 
 
 

• Statistiskt säkerställda resultat 
 

• Enklare att avgöra vilket alternativ som har den sannolikt största 
nyttan 

 
• Möjlighet att ta hänsyn till osäkerheter 

 
 
Förutom testen kommer teori från tillförlitlighetsteori att tillämpas i 
avhandlingen. Fördelen med tillförlitlighetsteori är: 
 
 
                                                 
11 Se Brent (1997) kapitel 7. Risk kan beskrivas med känd sannolikhets-
fördelning medan osäkerhet inte kan beskrivas med kända fördelningar.  
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• Väldefinierad analysmodell och välutvecklad teori 
 

• Relativt enkel att hantera 
 

• Illustrativ 
 

• Ökar möjligheten att spåra osäkerheter och olika beroenden 
 

• Kan användas för att hantera stora och komplexa problem likväl 
som små och begränsade 

 
 
Målet är att förbättra hanteringen av osäkerheter i samband med 
investeringsbeslut. Förslag på hur osäkerheter allmänt kan hanteras i 
samband med beslutssituationer kommer också att beröras något.  
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2 NOTATION OCH KALKYLER 
 
I och med sammanställningen av de effekter som ska vara med i 
beslutsunderlaget har ett första steg på vägen mot ett beslut tagits. Med 
hjälp av effekterna går det att beräkna välfärdsmått som ligger till grund 
för beslutet.  
 
En samhällsekonomisk kalkyl genomförs i detta kapitel för att få fram 
alternativet med det största nettonuvärdet (välfärdsmått). Vidare 
genomförs också en känslighetsanalys av kalkylresultatet. 
 
För att underlätta de kommande analyserna införs en generell notation. 
Nettonuvärdet (välfärden) kommer att kunna uttrycks som en funktion 
av kostnads- och nyttovariabler. Dessa variabler är de i kalkylen 
ingående effekterna. I kapitel 4 kommer dessa effekter att brytas ner 
ytterligare. Sammanfattningsvis kommer följande att beröras i kapitlet: 
 
 
• En generell notation införs. 
 
• En vanlig samhällsekonomisk kalkyl beräknas. 
 
• En känslighetsanalys genomförs av kalkylen. 
 
 

2.1 Notation  

 
Generellt bör två kriterier vara uppfyllda för att ett alternativ säkert ska 
vara det bästa. Det första kravet är att det valda alternativet leder till ett 
positivt förväntat nyttoutfall. Det andra kravet är att osäkerheten i den 
förväntade nyttan är begränsad. Dessa båda krav kan ofta inte samtidigt 
uppnås. En kompromiss måste sökas mellan de båda kraven. 
 
För att ta fram ett beslutsunderlag krävs ofta ett omfattande förarbete. 
Om osäkerheterna ska hanteras på ett adekvat sätt ökar kalkylen och 
förarbetet ytterligare i omfattning. Det kan därför finnas anledning att 
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beakta vad en ökad utredningskostnad ger i utbyte i form av ett säkrare 
beslutsunderlag.12 
 
Kanske är det inte värt besväret i form av tid och pengar att skaffa in den 
extra information som behövs för att få ett säkrare beslutsunderlag. En 
rimlig åtgärd är i alla fall att försöka analysera om vissa komponenter i 
beslutsunderlaget har större påverkan på beslutet än andra komponenter 
och koncentrera resurserna på att förbättra informationen om de mer 
betydande komponenterna. För att enklare genomföra denna analys och 
bryta ner problemet kan en mer förfinad notation vara till hjälp. 
 
Vid identifieringen av de olika alternativen kan en speciell sorts 
osäkerhet förekomma. Det är inte säkert att alla tänkbara alternativ 
kommer med, ett alternativ upptäcks kanske inte. För enkelhets skull 
antas att alla relevanta alternativ är med och att ingen osäkerhet råder 
därom. Vidare antas att det finns n olika alternativ i A, där A bildar ett 
beslutsrum.13  
 
 
(2.1) A = mängden möjliga beslutsalternativ = {a1, a2, ..., an} 

vilket innebär att det finns n stycken möjliga alternativ.  
 
 
Varje möjligt alternativ i A måste kvantifieras med hjälp av effekter. De 
olika effekterna benämns y. Informationen om dessa effekter kan samlas 
in på olika sätt, exempelvis på empirisk väg. Enligt avsnitt 1.2 använder 
trafikverken vissa givna effekter i sina kalkyler. Vad som ska räknas 
som komponenter i den samhällsekonomiska kalkylen har i förväg 
fastställts. 
 
 
(2.2) En effekt j benämns yj 
 
 
Alternativ i innehåller m stycken effekter där effekt yj är en av dem. 
Alternativets effekter kan sammanfattas på vektorform:  
 
 

                                                 
12 Se exempelvis Brent (1997) för modeller om ”informationsköp”. 
13 Stokastisk variabel skrivs med liten bokstav (b), vektor med stor 
bokstav (B) och mängd med stor fet bokstav (B).  
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(2.3) Yi = (yi1, yi2, …, yij, …, yim) 
 
 
Det är möjligt att dela upp de olika effekterna (2.3) i en grupp som 
representerar kostnader och en grupp som representerar nyttor. Antag att 
det finns u stycken olika kostnadseffekter och v stycken olika 
nyttoeffekter i (2.3) av de totalt m stycken effekterna14. 
 
 
(2.4) Kostnaderna för ett alternativ i representeras av en 

kostnadsvektor Ci = (ci1, ci2, …, cik, …, ciu) med u stycken 
olika kostnadseffekter. Kostnaden för alternativ i med 
avseende på kostnadseffekt k betecknas cik.  

 
Nyttorna för ett alternativ i representeras av en nytto-
vektor Bi = (bi1, bi2, …, bil, …, biv) med v stycken olika 
nyttoeffekter. Nyttan för alternativ i med avseende på 
nyttoeffekt l betecknas bil. 

 
 
En annan osäkerhet som kan uppstå är att de effekter som används vid 
ett visst tillfälle kanske inte prioriteras vid en senare tidpunkt. Nya 
vetenskapliga rön eller opinioner kan påverka vilka effekter som är 
relevanta i kalkylen och trafikverken kan få nya direktiv beträffande 
vilka effekter de ska använda. Denna osäkerhet bortses ofta ifrån när 
beslut fattas. 
 
Att genomföra en analys av effekternas tidsberoende (vilket sker i 
kapitel 6 och 9) kan vara värdefullt vid kartläggningen av osäkerheterna. 
Inte minst med tanke på att effekterna ska spegla en livslängd av 
investeringen på upp till 60 år.  
 
De långa kalkylperioderna vid investeringsbeslut är ett av flera viktiga 
skäl för explicit hantering av osäkerhet i både effekter och värderingar. 
Osäkerheternas karaktär (upplösbarhet över tiden) bör också beaktas. 
 
Målet är att få fram en skattning av det förväntade nettonuvärdet av ett 
visst alternativ i mängden A. Kostnaden respektive nyttan beräknas med 

                                                 
14 Mängden effekter Y = {y1, y2, …, ym}  kan delas upp i kostnadseffekter 
C = {c1, c2, …, cu} och nyttoeffekter B = {b1, b2, …, bv}, där m = u + v.  
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en funktion gc respektive gb. Den samlade välfärdseffekten (nettonu-
värdet) benämns w. Varje alternativ ai har ett unikt nettonuvärde wi.  
 
 
(2.5) Den totala kostnaden ci för alternativ i kan beräknas med 

en funktion gc till ci = gc(Ci). 
 

Den totala nyttan bi för alternativ i kan beräknas med en 
funktion15 gb till bi = gb(Bi). 

 
 
De olika kostnads- och nyttoeffekterna går att uttrycka i en gemensam 
vektor Z. Detta kan även skrivas Z = g(Y) där Y enligt (2.3) är en vektor 
av olika nyttor (b) och kostnader (c). 
 
 
(2.6) Kombinerade kostnads- och nyttovektorn för alternativ i 

skrivs Zi = g(Yi) = (gc(Ci), gb(Bi)) = (ci, bi). 
 
 
Med utgångspunkt från kombinerade kostnads- och nyttovektorn Z är det 
möjligt att beräkna välfärden w. 
 
 
(2.7) Välfärdsmåttet (nettonuvärdet) wi av alternativ i är en 

funktion h av den kombinerade kostnads- och 
nyttovektorn Zi, det vill säga: wi = h(Zi) = h(ci, bi) = 
h(gc(Ci), gb(Bi)) = h(gc(ci1, …, ciu), gb(bi1, …, biv)). 

 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att effekterna y avbildas med en 
funktion g på kostnads- och intäktsvariabeln z som i sin tur avbildas med 
en funktion h och ger välfärden (valda nyttomåttet) w vilket kan skrivas 
w = h(g(Y)) och beskrivas: 
 
 

(2.8) wZY hg →→  

                                                 
15 Funktionerna g, gc och gb utgörs i en samhällsekonomisk kalkyl av 
summeringar. 
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Värdet w är ofta relaterat till förutbestämda krav16. Exempelvis kan ett 
visst alternativ ai accepteras eller förkastas beroende på om 
nettonuvärdet wi är positivt så att Kaldor-Hicks villkor uppfylls. 
Vanligen väljs det alternativ i ur beslutsrummet A som medför den 
största nyttan (nyttonivån). 
 
 
(2.9) Välj ai så att  wi = max W = max{w1, w2, …, wn} 
 
 
En intressant fråga är hur många effekter som ska tas med i ett 
beslutsunderlag. Å ena sidan tillför fler effekter mer information, å 
andra sidan kan samtidigt flera osäkerheter föras in i modellen.  
 
Oftast är kalkylmodellerna uppställda för ett givet antal effekter, och 
någon möjlighet att välja bort effekter med stor osäkerhet finns inte. 
Beroende på beslutsfattarens riskbenägenhet kommer olika alternativ att 
anses som rimliga eller inte.  
 
En beslutsfattare som vill riskminimera kommer antagligen att noga 
analysera enskilda effekters osäkerhet och hur de påverkar hela 
kalkylen. Ett alternativ med några effekter som är mycket osäkra 
kommer kanske att väljas bort av den försiktige beslutsfattaren. Det 
omvända gäller för risktagaren.  
 
 
Exempel 2.1 Val av alternativ 
 
Anta att ett val ska göras mellan två olika investeringar. Dessa kan då 
benämnas a1 och a2. För att beräkna kostnaden och nyttan för de två 
alternativen a1 och a2 har olika effekter samlats in där a1 antas ha m 
effekter och a2 antas n effekter: 
 
 
(2.10) Y1={y11, y12, …, y1m}  
 

Y2={y21, y22, …, y2n} 
 

                                                 
16 Funktionen h är beroende av vald analysmetod. Detta medför att även 
välfärdsmåttet w varierar, exempelvis kan w vara antingen en 
nettonuvärdeskvot eller ett nettonuvärde beroende på analysmetod. 



Mats B Andersson 

 46

De m respektive n effekterna kan delas upp i kostnads- och nyttoeffekter, 
vilka här antas vara u respektive v stycken för i båda fallen. 
 
 
(2.11) a1 har u kostnadseffekter och v nyttoeffekter  

Y1={C1, B1}={c11, c12, …, c1u, b11, b12, …,b1v } 
 
a2 har u kostnadseffekter och v nyttoeffekter  
Y2={C2, B2}={c21, c22, …, c2u, b21, b22, …,b2v } 

 
 
Den totala kostnads- och nyttovektorn Z kan beräknas för respektive 
alternativ enligt (2.5). I detta fall kommer kostnaden och nyttan att 
beräknas som summor. 
 
 

(2.12) Z1=(c1, b1)=(gc(C1), gb(B1)) = 






 ∑∑
==

v

k
k

u

k
k bc

1
1

1
1 ,  

 

Z2=(c2, b2)=(gc(C2), gb(B2)) = 






 ∑∑
==

v

k
k

u

k
k bc

1
2

1
2 ,  

 
u och v behöver inte vara lika för de olika alternativen. 

 
 
De båda alternativens totala nytta w beräknas med en funktion h. 
Maximering används som beslutskriterium. Följande samband och nytta 
för de båda alternativen a1 och a2 gäller: 
 
 
(2.13) a1:  w1 = h(Z1)=h(c1, b1) 
 

a2:  w2 = h(Z2)=h(c2, b2) 
 
 
Att W maximeras enligt (2.9) kan skrivas:  
 
 
(2.14) wmax   = max{w1, w2} 
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2.2 Beslut med hjälp av nettonuvärdeskvot 

 
En i samhällsekonomiska sammanhang vanligt förekommande metod för 
att avgöra vilket alternativ som har störst välfärdseffekt är att beräkna en 
nettonuvärdeskvot vilket tidigare berördes i avsnitt 1.1.  
 
Tanken med kvoten är att den ska möjliggöra jämförelse mellan flera 
alternativ med hänsyn taget till respektive alternativs nettointäkt per 
kostnadsenhet. Denna metod kan exempelvis vara motiverad i de fall 
kostnaderna begränsas av en budgetrestriktion.  
 
En positiv kvot innebär en lönsam investering, och en negativ motsatsen. 
Alternativen med störst positiv kvot väljs vilket motsvarar största 
nettonytta inom en given budgetram. 
 
Först skattas kostnaden c och intäkten b med hjälp av effekterna enligt 
följande17: 
 
 
(2.15) c = gc(c1, c2 ..., cu ) u stycken kostnadseffekter 
 

b = gb(b1, b2 ..., bv) v stycken nyttoeffekter 
 
 
I kostnaden c ingår vanligen bara en effekt (anläggningskostnaden). 
Funktionerna gc och gb utgörs av viktade summeringar. Efter detta kan 
nettonuvärdeskvoten wnnk = h(Z) = h(c, b) beräknas till: 
 
 

(2.16) 
c

cb
wnnk

−=  

 
 
Om kvoten i (2.16) är positiv är investeringen lönsam.  
 
 

                                                 
17 För att få ett alternativberoende kan (2.15) skrivas för alternativ i: 
 ci = gc(ci1, ci2 ..., ciu ) och bi = gb(bi1, bi2 ..., biv). 
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2.3 Störningstest 

 
Genom att införa en liten störning i den uppställda kalkylen, är det 
möjligt att se hur kalkylresultatet i sin helhet påverkas. Analysen innebär 
att en eller flera effekter analyseras i två steg.  
 
Först beräknas det totala värdet av effekterna. Sedan beräknas värdet en 
gång till där ett visst tillägg har gjorts till den effekt som ska analyseras. 
Det kan rent praktiskt göras genom att en effekts värde exempelvis ökas 
med tio procent.  
 
Syftet är att undersöka hur det totala värdet av samtliga effekter kommer 
att förändras. Om förändringen är stor, blir slutsatsen att effekten har 
stor betydelse. Ett litet utfall indikerar att den betraktade effekten har en 
mer underordnad betydelse. 
 
En viss effekt yj ökas med p procentenheter och får ett nytt värde yj

∆.  
 
 
(2.17) En störning med p procent för effekt j innebär:  

 
 

yj
∆ = jy

p ⋅





 +

100
1 = yj + ∆yj 

 
 
Det samlade värdet av effekterna har tidigare definierats till Z. Det 
ursprungliga Z0 kommer att förändras till ett värde Zj

∆. 
 
 
(2.18) Zj

∆ = g(y1, y2, …, yj
∆, …, yn) där yj är utbytt mot yj

∆ 
 
 
Eftersom bedömningen av ett alternativ sker med ett nyttomått är det 
naturligt att beräkna känsligheten i nettonuvärdeskvoten för olika 
effektstörningar.  
 
Ett osäkerhetsmått är då lämpligen relativa skillnaden mellan w0 och wj

∆
 

vilken benämns ∆wj och kan uttryckas som en procentuell förändring. 
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Nettonuvärdeskvoten beräknas enligt (2.16). Den relativa skillnaden ∆wj 

mellan den ursprungliga kvoten w0 och den ”störda” kvoten wj
∆ kan 

tecknas: 
 
 

(2.19) Effekten yj → yj
∆  ger påverkan 

0

0

w

ww
w j −

=∆
∆

 

 
Det är möjligt att ∆wj i (2.19) ibland blir negativ. Detta saknar dock 
betydelse eftersom absolutbeloppet av den relativa skillnaden betraktas. 
Med hjälp av formel (2.17) är det möjligt att för varje effekt ta fram dess 
betydelse ur störningshänseende.  
 
 
Exempel 2.2 Betydelse av enskild effekt 
 
För att analysera betydelsen av nyttoeffekten bj kan nettonuvärdeskvoten 
beräknas först på vanligt vis och sedan med en störning. Den första 
mängden effekter är: 
 
 
(2.20) c = gc(c1, c2 ..., cu ) u stycken kostnadseffekter 
 

b = gb(b1, bj ..., bv) v stycken nyttoeffekter 
 
 
En störning bj

∆  införs i den andra funktionen i (2.20) enligt (2.18). 
 
 
(2.21) c = gc(c1, c2 ..., cu ) u stycken kostnadseffekter 
 

∆bj = gb(b1,…, bj
∆ ..., bv) v stycken nyttoeffekter 

 
 
Effektens påverkan kan beräknas med (2.19): 
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(2.22) 

c

cb
c

cb

c

cb

w

ww
w

j

j
j −

−−
−

=
−

=∆

∆

∆

 

 
 
Proceduren kan upprepas för varje effekt. I och med att en nyttoeffekt 
analyseras har (2.22) förenklats.  
 
Först kan c förkortas bort i nämnaren och sedan kan täljaren hyfsas till: 
 
 

(2.23) 
cb

bb
w j

j −
−

=∆
∆

 

 
 
Effekterna i (2.20) och (2.21) beräknas som en summa vilket ger 
följande differens där alla effekter är parvis lika utom effekterna bj  och 
bj
∆: 

 
 
(2.24) ∆bj  - b = (b1 + bj

∆  + ... + bv) - (b1 + … + bj + ...+ bv) 
= bj

∆  - bj 
 
 
Om hänsyn tas till (2.17) gäller att bj

∆
 = (1 + p/100)⋅bj vilket med formel 

(2.23) och (2.24) ger följande förenklade uttryck för analys av 
nyttoeffekt bj med en viss störning om p procent. 
 
 

(2.25) 
cb

b
p

w
j

j −
=∆ 100  
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2.4 Exempel - Beslutsprocessen 

 
I kapitel 1 konstateras att möjliga beslut i exemplet är tre. Det ena (a0) är 
att behålla den befintliga vägen, de andra två (a1 och a2) är att bygga den 
nya vägen enligt något av utredningsalternativen UA1 eller UA2.  
 
Beslutsrummet kan skrivas: 
 
 
(2.26) A = {a0, a1, a2} = {behålla befintlig väg, ny väg enligt 

UA1, ny väg enligt UA2} 
 
Vidare kan enligt (2.3) följande effekter konstateras för exempelvis 
UA1: 
 
 
(2.27) Y1 = {anläggningskostnad, trafiksäkerhet, framkomlighet, 

direkta kostnader, komfort, buller, barriäreffekt} = 
= {y11, y12, y13, y14, y15, y16, y17} 

 
 
Dessa kan delas upp i kostnads- och nyttoeffekter enligt (2.4). 
 
 
(2.28) C = {anläggningskostnad} = {y11} = {c11} 

 
B = {trafiksäkerhet, framkomlighet, direkta kostnader, 
komfort, buller, barriäreffekt} = {y12, y13, y14, y15, y16, y17} 
= {b11, b12, b13, b14, b15, b16} 
 

 
I tabell 1.3.1 genomfördes även en summering av effekterna varav två 
summor beräknades med funktionerna gc och gb. Den första summan 
utgörs av kostnader vilket i detta fall är en enda effekt, anläggnings-
kostnaden18. Den andra summan är de effekter som ska räknas som 
intäkt i kalkylen även om effekten underhållskostnad egentligen inte är 

                                                 
18 Många gånger redovisas anläggningskostnaden som en enda summa 
av fler ingående parametrar. 
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en intäkt19. Utgående från tabell 1.3.1 kan följande numeriska värden 
beräknas för UA1: 
 
 

(2.29) c1 = gc(C1) =∑
=

1

1m
mc = 25 

 

b1 = gb(B1) =∑
=

6

1m
mb = 3,95 

 
 
Den kombinerade kostnads- och nyttovektorn Z är uppdelad i två delar, 
dels anläggningskostnaden c, dels nyttoeffekterna b.  
 
 
(2.30) Z1 = (b1, c1)= (3,95, 25)  
 
 
Hänsyn måste tas till att nyttan kommer att tillgodogöras under hela 
vägens livslängd. Nuvärdet erhålls genom att nyttan multipliceras med 
ungefär 20 (produkt av skattefaktorer och diskonteringsfaktor)20 och det 
slutliga nuvärdet blir enligt tabell 1.3.1:  
 
 
(2.31) För UA1: 79,0 Mkr  
 

För UA2: 109,8 Mkr  
  
 
För att avgöra vilket alternativ som är bäst kommer en nettonuvärdes-
kvot att användas enligt (2.16). 
 
 

                                                 
19 Vissa nyttoeffekter kan vara negativa (kostnader) men är till skillnad 
från anläggningskostnaden löpande och räknas därför till 
nyttoeffekterna. 
20 Se exempelvis Ban- eller Vägverkets beräkningshandledningar för 
exakta och aktuella värden. 
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(2.32) w1 = (79-25)/25 = 2,16 
 
(2.33) w2 = (109,8-29,2) / 29,2 = 2,76 
 
 
Enligt (2.16) väljs alternativet med störst nettonuvärdeskvot vilket i 
detta fall blir UA2 eller w2. I och med detta är kalkylen färdig och 
investering enligt alternativ 2 har visat sig vara lönsammast.  
 
 

2.4.1 Osäkerhet i beslutsmodeller 
 
Det finns möjlighet att ytterligare studera kalkylens stabilitet. Genom att 
införa en liten störning enligt (2.17) i den uppställda kalkylen, är det 
möjligt att se hur slutresultatet påverkas.  
 
Först antas en störning enligt (2.17) och (2.18) med 10 procent i var och 
en av de sex betraktade effekterna. En lika stor procentuell störning 
appliceras varje gång.  
 
För att kunna använda formeln (2.19) med nettonuvärdeskvot krävs att 
nyttoeffekterna är omräknade till sitt nuvärde. 
 
 
Tabell 2.4.1 UA1 analyseras med hjälp av störningstest. Betraktade 
effekter kommer att ”störas” med 10 procent det vill säga p = 10, 
kostnaden c = 25 och nyttan b = 79. Effekterna har utgående från tabell 
1.3.1 beräknats som nuvärde. ∆wj är antalet procent som kalkylen 
påverkas av respektive effekt j. 
Effekt j ∆wj 
Anläggningskostnad -25,0 -0,13 
Trafiksäkerhet 11,2 0,03 
Framkomlighet 28,6 0,05 
Underhåll -6,6 -0,01 
Komfort 8,0 0,02 
Buller 7,2 0,01 
Barriäreffekt 30,6 0,06 
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Vid 10 procents störning av respektive effekt kan konstateras att 
anläggningskostnaden har störst påverkan om 13 procent. När det gäller 
nyttoeffekterna har framkomlighets- och barriäreffekterna den största 
relativa påverkan med 5 respektive 6 procent på nettonuvärdeskvoten.  
 
Om resurser ska tas i anspråk för att öka säkerheten i nyttoeffekterna bör 
effekterna framkomlighet och barriäreffekt främst analyseras. 
Anläggningskostnaden är annars den effekt som påverkar kalkylen mest, 
varför resurser bör läggas på den effektens kvalitetssäkring. 
 
Om ett värsta scenario där kostnaden ökar eller en nyttoeffekt minskar 
med 10 procent betraktas för både UA1 och UA2, innebär det att nyttan i 
(2.32) och (2.33) kan variera mellan: 
 
 
(2.34) wUA1 = [1.87, 2.16] för UA1 

 
wUA2 = [2.42, 2.76] för UA2 

 
UA2 är fortfarande bästa alternativ även om dess nytta skulle minska på 
grund av 10 procents ökning i anläggningskostnaden. En ”risk” för 
kostnadsminskning kan tyckas sakna betydelse då det endast leder till en 
bättre kalkyl. Men samtidigt kommer betraktat beslutsalternativ i bättre 
”dager” vilket kanske skulle ha föranlett ett annat beslut. 
 
Eventuella fel i de variabler (skattefaktorer, antagen ränta, m m) som 
används för att räkna om nyttoeffekterna till deras nuvärde har inte 
beaktats ovan. De är av stor betydelse i kalkylen eftersom det ingår i 
samtliga nyttoeffekter. Initialt antas att dessa inte bidrar med några 
osäkerheter i kalkylen.  
 
 

2.5 Kommentar 

 
Den samhällsekonomiska kalkylmetodiken utgår från att alternativet 
med det största nettonuvärdet ska väljas. Ofta används en nettonuvärdes-
kvot för att avgöra vilket alternativ som är bäst, i de fall då en budget-
restriktion finns för totala anläggningskostnaden.  I vissa fall genomförs 
också en känslighetsanalys. Frågan är om den analysen räcker eller om 
andra metoder bör tas till för att öka säkerheten i kalkylen. 
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Om ett av alternativen vid en investeringskalkyl är klart överlägset kan 
det synas onödigt att införa mer avancerade metoder eftersom de 
sannolikt även resulterar i kostsamt merarbete.  
 
Många gånger har dock flera alternativ ungefär samma nettonuvärde. 
Om säkerheten i kalkylen ska höjas måste graden av osäkerhet beaktas. 
Det ”vanliga” känslighetstestet är många gånger en bra men inte alltid en 
tillräcklig metod. Metoden fokuserar bara på ett alternativ i taget och 
jämför inte olika alternativ. Det finns också en risk att beslutsfattaren 
drar felaktiga slutsatser efter att ha övertolkat resultatet, Johansson 
(1991). 
 
Genom att införa statistiska test ökar möjligheten att jämföra olika 
alternativ. Test innefattande hela kalkylen innebär en större säkerhet 
eftersom osäkerheter från flera parametrar samtidigt beaktas. Genom att 
föra in andra mer sofistikerade statistiska metoder kan säkerheten i 
bedömningen av kalkylen ökas avsevärt. 
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3 STATISTISKA TEST 
 
Ett alternativ som vid en första betraktelse framstår som det bästa kan 
med tiden visa sig vara ett sämre alternativ. Huvudorsaken till detta är 
att de osäkerheter som finns i kalkylunderlaget orsakar störningar i de 
förväntade kalkylvärdena eller effekterna. Med hjälp av statistiska 
metoder, främst olika test, är det möjligt att göra säkrare bedömningar av 
vilket alternativ som sannolikt är bäst. 
 
I stället för statistiska test är det möjligt att genomföra olika former av 
simulering. Men i fall effekternas osäkerheter finns skattade, innebär de 
statistiska testerna att säkrare bedömningar på given signifikansnivå kan 
genomföras. Vidare finns det anledning att ta till vara på den 
information som en osäkerhetsskattning innebär.  
 
Allmänt kan sägas att när empiriska data används, vilket den 
samhällsekonomiska kalkylen förutsätter, är det en kvalitetshöjande 
åtgärd att genomföra statistiska test innan några slutsatser dras. 
 
De statistiska metoderna förutsätter att en hypotes och en mothypotes 
ställs upp. Detta kommer att göras för en del olika fall som kan kopplas 
till de sedan tidigare kända kalkyl- och analysmetoderna.  
 
Det är möjligt att testa om effekter är olika, om beslutsalternativ är olika 
och om ”välfärden” är olika mellan beslutsalternativen. Statistiska 
metoder kommer att tillämpas på de båda välfärdsmåtten nettonuvärde 
och nettonuvärdeskvot. 
 
Sammanfattningsvis kommer följande att beröras i kapitlet: 
 
 
• Några vanliga analysmetoder kompletteras med statistiska test. 
 
• Några statistiska analysmetoder införs. 
 
 

3.1 Beslut med hänsyn till osäkerhet 

 
För att förbättra beslutsprocessen bör hänsyn tas till de osäkerheter som 
kan finnas. Det alternativ som har högst förväntad nytta vid tidpunkten 
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för beslut kan efter en tid uppvisa en lägre nytta. Att ta hänsyn till 
osäkerhet vid en bedömning är en värdefull del i beslutsfattandet.  
 
Vid val mellan två investeringar, där den förväntade kostnaden är olika 
för de båda alternativen men den förväntade nyttan är lika stor för båda 
alternativen, är det troligt att det billigaste alternativet väljs eftersom det 
ger större förväntad välfärd.  
 
Om det visar sig att alternativet med den lägre kostnaden är behäftat 
med stora osäkerheter och som ett resultat av detta får en kostnad som 
kraftigt överstiger det ursprungligen dyrare alternativets kostnad, hade 
det senare alternativet kanske varit ett bättre val.  
 
Vidare gäller att risken för att ett alternativ ska slå fel inte behöver vara 
lika stor för varje alternativ, eftersom osäkerheterna kan vara olika för 
olika alternativ. 
 
Formel (2.7) kan utvecklas att även innehålla en variabel (ε) som fångar 
upp osäkerheten. 
 
 
(3.1) w = h(Z) + ε 
 
 
Om möjligt vore det önskvärt att välja det alternativ som både har störst 
välfärd och samtidigt minst osäkerhet. 
 
 
(3.2) Välj ai ur A så att kombinationen {sup wi ∧ inf εi} gäller 
 
 
Att lösa (3.2) låter sig i allmänhet inte göras eftersom det är ett 
tvåmålsproblem med inbyggda målkonflikter. För att lösa problemet 
krävs att någon form av riskvärdering införs. Stokastisk optimering är en 
metod för att angripa dessa problem, se exempelvis Sengupta (1986). 
 
Statistiska test är ofta en framkomlig väg. De kräver dock att någon form 
av varians finns skattad. När valet står mellan två alternativ som ser 
mycket lika ut kan ett test avgöra vilket alternativ som sannolikt är det 
bästa. Dessa test görs genom att en hypotes ställs mot en mothypotes. 
Huvudhypotesen H0 får representera att antagandet är korrekt (att ett 
visst alternativ är det bästa) och mothypotesen H1 att det motsatta gäller.  
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Att avgöra om välfärden w av alternativ i är större än av alternativ j är 
samma sak som att avgöra om skillnaden mellan välfärdsutfallen är 
större än noll. Det hela kan skrivas i form av de två hypoteserna: 
 
 
(3.3) H0: wi - wj > 0 
 
 H1: wi - wj ≤ 0 
 
 
Om w är normalfördelad kan ett t-test användas med önskad 
konfidensnivå. Beroende på hur w beräknas får testet anpassas. Det är 
även möjligt att testa om enskilda effekter är signifikant skilda mellan 
olika alternativ, exempelvis två anläggningskostnader.  
 
Resonemanget går att utvidga till multivariata test21 av flera effekter 
samtidigt. I och med det skulle det vara möjligt att på effektnivå avgöra 
vilka effekter som är signifikant olika. Problemet löses genom att antalet 
dimensioner ökas, se exempelvis Mardia m fl (1995). De multivariata 
metoderna möjliggör hantering av flera dimensioner samtidigt.  
 
En annan framkomlig väg är att använda ickeparametriska metoder, 
Agresti (1990). Fördelen med dem är att effekterna inte behöver 
förutsättas vara normalfördelade. 
 
 
Exempel 3.1 Val mellan två alternativ 
 
För att underlätta valet mellan två alternativ och öka säkerheten går det 
att testa vilket alternativ som är bäst. Alternativet med största nyttan kan 
säkerställas med hjälp av hypotesen i (3.3). För att testa om alternativ 
två har den större nyttan erhålles följande hypoteser: 
 
 
(3.4) H0: walternativ 2 - walternativ 1 > 0 
 

H1: walternativ 2 - walternativ 1 ≤ 0 

                                                 
21 Med multivariat test menas att flera variabler kan testas samtidigt i 
samma beräkning. Exempelvis jämförs samma slags effekt med 
varandra, anläggningskostnad med anläggningskostnad, bullereffekt 
med bullereffekt etc. Två eller fler effekter kan analyseras samtidigt. 
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Frågan är nu vilken typ av statistiskt test som ska användas. Ofta är 
antagandet att effekterna är normalfördelade möjligt, vilket berörs mer i 
kapitel 9. Då kan ett test direkt göras mot normalfördelningen eller 
också används t-test eller χ2-test beroende på nyttofunktionen.  
 
Ett ickeparametriskt test är också möjligt. Ett sådant är teckentest. Dessa 
test kräver inte normalfördelade parametrar.  
 
Av stor betydelse för val av testmetod är hur funktionen h är beskaffad, 
det vill säga hur välfärden beräknas. 
 
En annan idé är att statistiskt testa om de båda varianserna σw1 och σw2 är 
olika. Detta test genomförs med ett F-test. Alternativet med lägst varians 
väljs, givet att båda alternativen har likvärdig förväntad nytta. 
Alternativet med lägst varians antas vara det alternativ som över tiden 
har störst möjlighet att uppnå sin nytta. 
 
Hypotesen att alternativ två har en lägre varians tecknas: 
 
 
(3.5) H0: σw1  - σw2 > 0 
 

H1: σw1 - σw2 ≤ 0 
 
 
I princip går valfri del i kalkylunderlaget att testa för att därigenom ge 
ett statistiskt signifikant underlag (säkerställt på given sannolikhetsnivå). 
 

3.2 Test av nettonuvärde 

 
För att bedöma välfärden av ett visst alternativ kan ett nettonuvärde 
beräknas. Nettonuvärdet är skillnaden mellan nuvärdet av alternativets 
intäkt respektive kostnad.  
 
Problemställningen i detta avsnitt är att avgöra om nettonuvärdet är 
större än någon konstant Ω. Värdet kan vara noll eller positivt beroende 
på beslutsfattarens inställning till att införa marginaler i kalkylen. 
 
 
(3.6) b - c > Ω  
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För att öka säkerheten går det att testa om skillnaden mellan intäkten och 
kostnaden är tillräckligt stor på någon given signifikansnivå.  
 
Testhypotesen är: 
 
 
(3.7) H0: b - c > Ω 

 
H1: b - c ≤ Ω 
 
 

Vidare antas att b och c är normalfördelade med väntevärde γ skattat 
med v antal effekter och λ skattat med u effekter samt varianserna  σ2 
och  τ2. 
 
 
(3.8) b∈ N(γ, σ2) 
 

c ∈ N(λ, τ2) 
 
 
Följande statistika för att testa hypotesen i (3.7) kan användas: 
 
 

(3.9) 

uv

cb
22

)()(

τσ
λγ

+

−−− ∈ N(0, 1) 

 
 
Formel (3.9) beskriver en teststatistika som är normalfördelad. Denna 
används för att testa vilken av de båda hypoteserna H0 och H1 som är 
statistiskt signifikant på given nivå. 
 
 
Exempel 3.2 Test av skillnad mellan intäkt och kostnad 
 
I en investeringskalkyl antas att de olika effekterna enligt (2.5) har 
summerats (skattats) till en samlad intäkt och en samlad kostnad. Även 
varianser har beräknats. Numeriskt antas följande: 
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Intäkten är 130 med variansen 30, baserad på en effekt. Kostnaden är 
115 med variansen 35, baserad på fyra effekter.  
 
Sammanfattningsvis med hjälp av (3.8): 
 
 
(3.10) b ∈ N(130, 30) och v= 1 
 

c ∈ N(115, 35) och u = 4 
 
 
Vidare antas kravet att skillnaden ska vara större än 0 (Ω  =0) med 95 
procents säkerhet för att investeringen ska betraktas som lönsam. 
 
Hypotesen formuleras enligt följande: 
 
 
(3.11) H0: b - c > 0 

 
H1: b - c ≤ 0 

 
 
Detta leder till följande numeriska beräkning med värden från (3.10) och 
hypotesen (3.11), det vill säga b - c = 0, insatt i statistikan (3.9): 
 
 

(3.12) Testobs = 4.2
22,6

15

4
35

1
30

0)115130( ≈≈
+

−−
 

 
 
En kontroll i tabell visar att Testteoretisk är 1,65 vilket leder till att H0 
accepteras (H1 förkastas) på den givna nivån eftersom 2,4 > 1,65. Det 
innebär att investeringen är lönsam med 95 procents säkerhet.  
 
Av större intresse är att jämföra två olika alternativs nettonuvärden med 
varandra. Det innebär att två välfärdsmått (w) jämförs med varandra. 
Syftet är att statistiskt säkerställa om skillnaden i nettonuvärde mellan 
de båda alternativen är tillräckligt stor på någon given signifikansnivå.  
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Testhypotesen för ett fall där alternativ 2 antas ha större nytta än 
alternativ 1 är: 
 
 
(3.13) H0: w2 > w1 
 

H1: w2 ≤ w1 
 
 
Vidare antas att wi är normalfördelade med väntevärde ωi skattade med 
vi intäktseffekter och ui kostnadseffekter. 
 
 
(3.14) wi= h(bi, ci)= bi - ci 

 
 
Nettonuvärdet wi har skattat väntevärde E(wi) =E(bi - ci)=E(bi) - E(ci) = 
ωi och skattad varians V(wi)= V(bi) + V(ci) = σi

2 + τi
2 = υi

2 vilket för de 
två nettonuvärdena kan skrivas: 
 
 
(3.15) w1 = (b1 - c1) ∈ N(ω1, υ1

2) η1 = v1 + u1 
 
w2 = (b2 - c2) ∈ N(ω2, υ2

2) η2 = v2 + u2 
 

 
Följande statistika går att använda: 
 
 

(3.16) 

1

2
1

2

2
2

1212 )()(

η
υ

η
υ

ωω

+

−−− ww ∈ N(0,1) 

 
 
Testet visar om nettonuvärdet är större för ett alternativ än ett annat. Ett 
problem med analysen är att oberoende måsta antas mellan de båda 
alternativen. Detta är ofta inte fallet eftersom samma effekter ofta 
förekommer i flera olika alternativ. Exempelvis kan skillnaden mellan 
två investeringsalternativ endast utgöras av skillnaden mellan enstaka 
effekter. I och med att en subtraktion genomförs i (3.14) och (3.16) 
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kommer förvisso parvis lika effekter att ta ut varandra. Men en 
korrektare analys22 erhålls om testet anpassas till rådande situation. 
 
En lösning på problemet är att bara betrakta de effekter som är olika och 
testa om de är tillräckligt olika för att en intäkt eller kostnad säkert ska 
vara större eller mindre för ett visst alternativ. Detta innebär att om 
exempelvis en viss intäktseffekt är säkert större för det ena eller andra 
alternativet givet allt annat lika kommer det alternativet att säkert vara 
något bättre. Testsituationen för jämförelse av två effekter skulle i linje 
med tidigare resonemang kunna tecknas av hypoteserna:  
 
 
(3.17) H0: y1 > y2 

 
H1: y1 ≤ y2 
 
 

Vidare antas att y1 och y2 är normalfördelade med väntevärden γ skattat 
med v antal effekter respektive λ skattat med u effekter23.  
 
 
(3.18) y1 ∈ N(γ, σ2) 
 

y2 ∈ N(λ, τ2) 
 
 
Följande t-fördelade statistika går att använda: 
 
 

(3.19) 

uv

yy
22

21 )()(

τσ
λγ

+

−−− ∈ t(0, 1) 

                                                 
22 Noteras bör att parvisa effekter kan analyseras med ickeparametriska 
test, se Agresti (1990). Tänkbart är även att se dem som matchade 
sampel.  
23 Antalet effekter v och u är i detta fall lika med 1. För de fall med fler 
effekter kan summan av effekterna skattas: y1 och y2 skattas som en 
summa av v respektive u effekter. Exempelvis för två effekter är 
väntevärdena γ11 + γ 12 = γ och λ21 + λ 22 = λ samt varianserna σ11

2 + 
σ12

2 = σ2 och τ21
2 + τ22

2 = τ2. 
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Mer sofistikerade metoder finns inom multivariat analys där komplexare 
test går att genomföra, se Johnson och Wichern (1992), för att testa flera 
parvisa effekter samtidigt. 
 
 

3.3 Test av nettonuvärdeskvot 

 
En i samhällsekonomiska sammanhang vanligt förekommande metod för 
att avgöra vilket alternativ som leder till störst välfärd är att beräkna en 
nettonuvärdeskvot.  
 
Tanken med kvoten är att den ska möjliggöra jämförelse mellan flera 
alternativ med hänsyn taget till respektive alternativs kostnader och 
intäkter. En positiv kvot innebär en lönsam investering, och en negativ 
motsatsen. Vanligt är att alternativet med störst positiv kvot väljs. 
  
Det är möjligt att testa om nettonuvärdeskvoten är större än noll eller 
något givet tal större än noll. Att välja en kvot större än noll är 
ekvivalent med att öka säkerheten eller lönsamhetskraven. Följande test 
söks: 
 
 
(3.20) H0: Nettonuvärdeskvoten > 0 

 
H1: Nettonuvärdeskvoten ≤ 0 

 
 
Vidare antas att b och c är normalfördelade och att b består av v effekter 
och att c består av u effekter enligt (2.5). Följande antas: 
 
 
(3.21) b ∈ N(γ, σ2/v) 
 

c ∈ N(λ, τ2/u) 
 
 
Om en intäkt b och en kostnad c för en tänkt investering finns skattade 
enligt (2.5) och (3.21) kan de insättas i nettonuvärdeskvoten w: 
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(3.22) w = h(γ, λ) = 
λ

λγ −
 

 
 

Vidare noteras att: 
λ
γ

λ
λγ =−

 - 1 och antas att θ =
λ
γ

. Ett krav på att 

nettonuvärdeskvoten ska vara minst Ω införs. Detta ger att följande 
hypotes kan skrivas: 
 
 
 
(3.23) H0: θ  - 1 > Ω 

 
H1: θ  - 1 ≤ Ω 

 
eller 
 
H0: θ  > 1 + Ω 
 
H1: θ  ≤ 1 + Ω 

 
 
För att höja säkerheten i kalkylen har kravet ökats och nollhypotesen 
sätts större än något visst tal.24 I stället för noll skulle exempelvis kravet 
kunna vara att kvoten är minst 0.3.  
 
Målet är att få en teststatistika för θ som är N(0,1). Detta går att ”ordna” 
genom att bilda skillnaden b - θc där b och c är den observerade nyttan 
och kostanden samt under hypotesantagandet θ = γ/λ: 
 
 

(3.24) b - θc∈ N(γ - (
λ
γ
λ), σ2/v + θ2τ2/u)  

⇒ 
 
b - θc∈ N(0, σ2/v + θ2τ2/u)  

 

                                                 
24 Säkerheten kan också ökas genom att signifikansnivån höjs i de 
statistiska testen. 
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Detta leder till följande teststatistika för (3.23): 
 
 

(3.25) 

uv

cb
222 τθσ

θ

+

− ∈ N(0,1) 

 
 
Formel (3.25) beskriver en teststatistika som är normalfördelad. Denna 
används för att testa vilken av de båda hypoteserna H0 och H1 som är 
statistiskt signifikant på given nivå genom att önskat värde på θ införs i 
formel (3.25).  
 
Noteras bör att testet i (3.25) visar att kvoten är större än ett visst tal och 
inte hur mycket större kvoten är än ett visst tal. 
 
Det är möjligt att bilda enkelsidigt eller dubbelsidigt konfidensintervall 
för att avgöra om θ är större än 1 + Ω. Intervallet visar om skillnaden är 
tillräckligt stor (positiv) för att nettonuvärdeskvoten säkert ska uppfylla 
kravet att vara minst 1 + Ω. 
 
 
Exempel 3.3  Beslut med nettonuvärdeskvot 
 
Utgående från samma numeriska värden som i exempel 3.2 kan följande 
analys genomföras: 
 
 
(3.26) Intäkten är 130 med variansen 30, en effekt 
 

Kostnaden är 115 med variansen 35, fyra effekter 
 
 
Nettonuvärdeskvoten ska vara större än 0,1 (Ω  = 0,1) med 95 procents 
säkerhet för att investeringen ska betraktas som lönsam. Hypotesen 
formuleras till: 
 
 
(3.27) H0: θ > 1,1  
 

H1: θ ≤ 1,1  



Mats B Andersson 

 68

Detta leder till följande beräkning av statistikan (3.25): 
 
 

(3.28) Testobs = 6,0
22,6

5,3

4
351

1
30

1151,1130 ≈≈
⋅+

⋅−
 

 
 
En kontroll i tabell visar att Testteoretisk är 1,65 vilket leder till att H0 
förkastas (H1 accepteras) på den givna nivån eftersom 0,6 < 1,65. Det 
innebär att investeringen inte är lönsam givet de uppställda kraven med 
95 procents säkerhet.  
 
 

3.4 Test av skillnad mellan nettonuvärdeskvoter 

 
På samma sätt som när nettonuvärden jämfördes är det av intresse att 
jämföra två olika alternativs nettonuvärdeskvoter med varandra. Det 
innebär att två välfärdsmått (w) jämförs med varandra.  
 
Syftet är att statistiskt säkerställa om skillnaden mellan de båda 
alternativen är tillräckligt stor på någon given signifikansnivå för att 
säkrare slutsatser ska kunna dras om vilket alternativ som är att föredra. 
 
Testhypotesen är: 
 
 
(3.29) H0: w2 > w1 

  
H1: w2 ≤ w1 
 
 

Vid en första betraktelse kan konstateras att respektive välfärdsmått (w) 
är cauchyfördelade eftersom w är en kvot av normalfördelade variabler, 
se Cassela och Berger (1990). För att förenkla beräkningarna kan w 
logaritmeras och en approximativ normalfördelning kan antas.  
 
Variablerna γi och λi kan införas och skattas enligt följande:  
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(3.30) bi∈ N(γi, σi
2/ vi) vi effekter i =1, 2  

 
ci ∈ N(λi, τi

2/ ui) ui effekter 
 
 
Testhypotesen (3.29) kan utvecklas med hjälp av att w = b/c - 1 och 
variablerna i (3.30): 
 
 
(3.31) H0: b2/c2 > b1/c1 

 
H1: b2/c2 ≤ b1/c1 

 
 
För att förenkla beräkningarna något antas att skattningen av bi och ci 
bygger på samma antal effekter för intäkter respektive kostnader i de 
olika alternativen, det vill säga att v1 = v2 = v och att u1 = u2 = u. Vidare 
kan (3.30) skrivas: 
 
 

(3.32) v ( bi  - γi)∈ N(0, σi
2) v effekter  i =1, 2 

 

u ( ci - λi)∈ N(0, τi
2) u effekter 

 
 
Med hjälp av centrala gränsvärdessatsen, se Cassela och Berger (1990), 
kan ytterligare en approximation genomföras där de logaritmerade 
fördelningarna25 antas vara approximativt normalfördelade.  
 
 

(3.33) v (ln bi - ln γi)∈app N(0, σi
2/γi

2) v effekter 
 

u (ln ci - ln λi)∈app N(0, τi
2/λi

2) u effekter 
 
    i =1, 2 
 

                                                 
25 Att logaritmera parametrarna och att använda Gauss’ approximation 
påverkar inte testets fördelning. Normalfördelning kan antas även efter 
operationerna, se vidare Casella och Berger (1990). 
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Variansen i (3.33) kan skattas med hjälp av Gauss’ approximation26: 
 
 

(3.34) V( v (ln bi - ln γi) ≈ [Gauss’ approximation] = 
 

( ) =





 −−

=

2

lnln)lnln(
iib

ii
i

ii bv
db

d
bvV

γ

γγ  

 
v· σi

2·(1/v2·1/γi
2) = 1/v·1/γi

2·σi
2 i =1, 2 

 
  

Samt variansen för kostnaden: 
 

 V( u (ln ci - ln λi) ≈ [Gauss’ approximation] = 
 

( ) =





 −−

=

2

lnln)lnln(
iic

ii
i

ii cu
dc

d
cuV

λ

λλ  

 
u·τi

2(1/u2·1/λi
2) = 1/u·1/λi

2·τi
2  i =1, 2 

 
 
Om kostnader och nyttor i (3.31) förs till varsin sida om skiljetecknet 
kan följande logaritmerade kvoter betraktas ln (b2/b1) och ln (c2/c1). 
Kvoterna kan skrivas:  
 
 
(3.35)  ln (b2/b1) = ln b2 - ln b1  

 
ln (c2/c1) = ln c2 - ln c1 

 
 
Vilket ger med hjälp av (3.30) och (3.33): 
 
 
(3.36)  (ln b2 - ln b1)∈ N(ln γ2/γ1, 1/v·(σ2

2/γ2
2 + σ1

2/γ1
2)) 

 
(ln c2 - ln c1) ∈ N(ln λ2/λ1, 1/u·(τ22/λ2

2 + τ12/λ1
2)) 

                                                 
26 Exempelvis för en funktion g är variansen V(g(x)) ≈ V(x)·[dg/dx]2 
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Detta innebär att teststatistikan går att teckna: 
 
 

(3.37) 

uv

2
1

2
1

2
2

2
2

2
1

2
1

2
2

2
2

1

2

1

2

////

lnln

λτλτγσγσ
λ
λ

γ
γ

+++

−
∈ N(0,1) 

 
 
Noteras är att oberoende måste gälla mellan de olika alternativens 
effekter. Slutligen kan hypotesen i (3.31) även skrivas (utan logaritmer): 
 
 
(3.38) H0: b2/ b1 - c2/c1 > 0 

 
H1: b2/ b1 - c2/c1 ≤ 0 

 
 

3.5 Exempel - Beslutsprocessen 

 
Nästa steg i analysen av exemplet i avsnitt 1.3 är att ta hänsyn till att det 
kan finnas osäkerheter i effekterna. Kostnader och intäkter kan variera 
både uppåt och nedåt.  
 
Utgående från de tidigare siffrorna i tabell 1.3.1 kan de båda 
investeringsalternativen UA1 och UA2 analyseras vidare.  
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Tabell 3.5.1 Kalkylsammanställning för utredningsalternativ 1 och 2 
inklusive skattade standardavvikelser. 

Effekt UA1 Mkr Stand.av UA2 Mkr Stand.av 
Anläggningskostnad 25,0 1,581 32,1 2,093 
Summa kostnad 25,0  32,1  
--------------------- -------------- -------------- -------------- ------------ 
Trafiksäkerhet +0,56  0,084  +1,93 0,289 
Framkomlighet +1,43  0,143  +1,71  0,171  
Underhållskostnad -0,33  0,033  -0,38 0,038  
Komfort +0,40 0,040 +0,41 0,041 
Buller +0,36 0,036 +0,39 0,039 
Barriäreffekt +l,53 0,153 +l,70 0,170 
Varians total σ1

2 = 0,055 σ2
2 = 0,146 

Varians nuvärde27 22,0 58,5 
Summa nytta +3,95 +6,52 
Nuvärde nytta 79,0 130,4 
Nettonuvärde 54,0 98,3 
Nettonuvärdeskvot 2,16 

 

3,06 

 

 
 
Nyttan för UA2 är större än nyttan för UA1, varför UA2 är det alternativ 
som borde väljas. Även nettonuvärde och nettonuvärdeskvoten är större 
för UA2. Frågan är nu om skillnaden mellan alternativen är säkerställd 
med hänsyn till ingående osäkerheter och att slutsatsen kan dras att UA2 
verkligen är bättre.  
 
Anta att effekterna är oberoende och normalfördelade stokastiska 
variabler med angivna skattade medelvärden och standardavvikelser. 
Initialt betraktas bara trafiksäkerhetseffekten då denna anses vara 
särskilt viktig. Följande hypotes kan då ställas upp för att testa om 
nyttan är större för UA2 än UA1, se (3.17): 
 
 
 
(3.39) H0: y2 - y1 > 0 

 
H1: y2 - y1 ≤ 0 

                                                 
27 Variansen för nuvärdet innebär att skattefaktorn på 20 har tagits med 
i beräkningen enligt V(nuvärde)=V(skattefaktor ·nyttoeffekter) = 
skattefaktor2 · V(nyttoeffekter) = 202 · total varians = 202 · σi

2, i =1, 2. 
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Efter statistiska beräkningar med formel (3.19) och värdena i tabell 3.5.1 
erhålls att tobs =4,56.  
 
Då tobs = 4,56 > 2,9 = ttabell, gäller H0, vilket innebär att UA2s trafik-
säkerhetseffekt med 95 procents säkerhet är större än UA1s 
trafiksäkerhetseffekt. Med andra ord om bara trafiksäkerheten prioriteras 
är UA2 med stor säkerhet ett bättre alternativ än UA1. 
  
Ett annat tillvägagångssätt är att testa om UA1 har mindre varians än 
UA2. Om det vore fallet skulle det kunna indikera att UA1 är ett bättre 
alternativ eftersom det är säkrare. Det kanske skulle kunna kompensera 
den lägre nyttan.  
 
Därför genomförs en variansanalys av de båda alternativens 
sammanlagda nyttovarianser det vill säga summan av nyttoeffekternas 
varianser för respektive alternativ. 
 
Testhypotesen enligt (3.6) är: 
 
 
(3.40) H0: σ1

2/σ2
2 ≤ 1 

 
H1: σ1

2/σ2
2 > 1 

 
 
Skattningen av variansen som en summa av nyttoeffekternas varianser 
enligt tabell 3.5.1 är för UA1 σ1

2 = 0,055 och för UA2 σ2
2 = 0,146 och 

att antalet frihetsgrader är 6-1 i båda fallen (sex effekter). Med hjälp av 
ett F-test går det att avgöra om varianserna skiljer sig åt. 
 
 
(3.41) F(1-α, n1-1, n2 -1) = F(0.95; 5, 5) = 5,05 enligt tabell. 

 
Fobs =σ1

2/σ2
2 = 0,055/0,146 = 0,4 

 
 
Fobs = 0,4 ≤  F(0,95, 5, 5) = 5,05 medför att H0 förkastas till förmån för H1. 
Detta är en statistiskt signifikant indikation på att variansen inte säkert 
är mindre för UA1 än UA2. Slutsatsen blir den att UA2 bör väljas 
eftersom den har högre nytta än UA1 och inte kan sägas vara osäkrare än 
UA1. 
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I avsnitt 2.3 berördes metoder för att analysera kalkylresultat med 
hänsyn till osäkerheter vid beräkning av nettonuvärdeskvot. Enligt (2.32 
och 2.33) är nettonuvärdeskvoten för UA1 = 2,16 och för UA2 = 3,06.   
 
Det är möjligt att testa om UA2:s kvot verkligen är större än värdet på 
UA1:s kvot. Utgående från att Ω = 2,16 (UA1:as nettonuvärdeskvot 
vilken här betraktas som konstant) enligt formel (3.23) kan följande 
hypoteser ställas upp för UA2:s nettonuvärdeskvot: 
 
 
(3.42) H0: θ > 3,16 
 
 H1: θ ≤ 3,16 
 
 
Variansen för c (kostnad) framgår ur tabell 3.5.1. Variansen för b 
(intäkt) kan skattas med värdena från tabell 3.5.1. Enligt (3.25) kan 
följande beräkning göras: 
 
 

(3.43) Testobs = 25,0
11,8

964,1

6
)38,4)16,3(

1
5,58

1,3216,34,103
2

≈≈
⋅+

⋅−
 

 
 
En kontroll visar att Testteoretisk på 95 procents nivån är 1,65 vilket gör att 
H0 förkastas på denna nivå eftersom det observerade värdet 0,25 < 1,65 
(tabellvärde). Det innebär att investeringen UA2 inte säkert är 
lönsammare än UA1 med 95 procents säkerhet.  
 
Ett bättre alternativ är att ställa upp en hypotes där skillnaden mellan 
UA1 och UA2 testas direkt, eftersom båda alternativens osäkerheter 
betraktas. Att testa om nettonuvärdeskvoten överhuvudtaget är lönsam 
hänvisas till exempel 3.2. För att ”direkt” testa om UA2 har större 
nettonuvärdeskvot än UA1 kan följande hypotes formuleras: 
 
 
(3.44) H0: w2 > w1 

  
H1: w2 ≤ w1 
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Hypotesen är liktydig med att verifiera om w2 = 3,06 > 2,16 = w1. 
Testhypotesen kan omformuleras: 
 
 
(3.45) H0: b2/c2 > b1/c1 

 
H1: b2/c2 ≤ b1/c1 

 
 
En skattning av bi och ci kan ske enligt följande: 
 
 
(3.46)  b1∈ N(γ1, σ1

2/ v1) = N(79.0, 22.0/6) 
 
 b2∈ N(γ2, σ2

2/ v2) = N(130.4, 58.5/6) 
 

c1 ∈ N(λ1, τ1
2/ u1) = N(25.0, 2.5/1) 

 
c2 ∈ N(λ1, τ2

2/ u2) = N(32.1, 4.38/1) 
 
 
Med hjälp av formel (3.37) kan följande numeriska värden införas i 
testet: 
 
 

(3.47) 
097,0

2511,0

1
0,25
5,2

1,32
4,4

6
0,79
0,22

4,130
5,58

)
0,25
1,32

ln()
79

4,130
ln(

2222

=
+

+
+

−
= 2,59 

 
 
Eftersom 2,59 > 1,65 (enligt tabell) accepteras H0 vilket innebär att 
skillnaden mellan de båda alternativen är signifikant på 95-
procentsnivån. UA2 är ett statistiskt säkert bättre alternativ med en 
större nytta. 
 
 



Mats B Andersson 

 76

3.6 Kommentar 

 
Den samhällsekonomiska kalkylmetodiken utgår från att alternativet 
med den största nyttan ska väljas enligt något mått. I vissa fall genom-
förs också en känslighetsanalys. Frågan är om den analysen räcker och 
om statistiska test behövs i kalkylen? 
 
Om något av de olika alternativen som finns att välja mellan vid en 
investeringskalkyl är klart överlägset de övriga i termer av välfärdsnivå 
kan det synas onödigt att införa statistiska test. Många gånger har dock 
flera alternativ ungefär samma nytta. Genom att införa ett statistiskt test 
ökar säkerheten i kalkylen och möjligheten att välja rätt. 
 
När det gäller det ”vanliga” känslighetstestet är det många gånger en bra 
men inte alltid en tillräcklig metod. Metoden fokuserar bara på en 
parameter i taget. Stora effekter blir ofta dominerande, även om en 
mindre effekt kan bidra med större osäkerhet i den totala kalkylen. 
 
Test av hela kalkylen innebär en större säkerhet eftersom osäkerheter 
från flera parametrar samtidigt beaktas. Genom att föra in andra mer 
sofistikerade statistiska metoder kan säkerheten i bedömning av kalkylen 
öka avsevärt.  
 
I och med att statistiskt test införs för att exempelvis avgöra vilken 
nettonuvärdeskvot som är bäst tas samtidigt hänsyn dels till de olika 
alternativens nyttor och kostnader dels till den förmodade osäkerheten i 
alternativet. Detta innebär att ett flermålsproblem till viss del analyseras. 
En sammanvägning sker av både risk och nytta i testet. 
  
I detta kapitel har flera olika test beskrivits. Beroende på kalkylens 
omfattning och komplexitet kan ett eller flera olika test väljas. Det 
innebär att beslutsunderlaget kan baseras på ”vanliga” analysmetoder 
men kompletterade med statistiska test.  
 
Beslut om hur stora resurser som ska läggas ned på analys av 
osäkerheten bör relateras till bedömning och värdering av kostnaden för 
att ”ha valt fel” alternativ med lägre nytta eller högre kostnad.  
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4 FAKTORER 
 
I stort finns två bidragande orsaker till att en samhällsekonomisk kalkyl 
inte är stabil över tiden. Det första är de osäkerheter som finns i 
effekterna och det andra är eventuella beroenden som finns mellan 
effekterna. Det senare resulterar i att effekterna påverkar varandra, vilket 
innebär att osäkerheter sprids i kalkylen. 
 
För att hantera de osäkerheter och de beroenden som finns i en kalkyl 
måste de först spåras och skattas enligt någon metod. Antagligen är det 
enklare att spåra och skatta osäkerheter och beroenden om kalkylen kan 
brytas ner i mindre delar. När väl detta är gjort blir nästa steg att minska 
osäkerheterna eller att ta hänsyn till dem i de kalkyler och test som 
genomförs. 
  
Att effekten kan brytas ner i flera delar är ganska naturligt. Vid 
samhällsekonomiska kalkyler bygger kalkylen ofta på mindre delar, 
exempelvis pris och kvantitet som multipliceras ihop till en samlad 
effekt.  
 
Exempelvis är effekten restidsvinst en produkt av hur många sekunder 
en genomsnittlig resenär tjänar, hur många resenärer som får del av 
denna tidsvinst och vilket ekonomiskt värde tidsvinsten betingar. 
Produkten (nyttan) kommer att uttryckas i ett monetärt mått. 
 
Beroenden i en kalkyl är ofta ett bekymmer vid användning av olika 
statistiska metoder, som vanligen förutsätter att oberoende gäller. För att 
få trovärdighet i beräkningarna gäller det därför att ha kontroll över 
eventuella beroenden. Om beroenden har identifieras kan särskilda 
metoder användas för att hantera detta. Ett särskilt slag av beroende är 
tidsberoendet vilket analyseras i kapitel 6, 8 och 9. 
 
Vid användning av mer avancerade metoder för analys av osäkerhet är 
det en förutsättning att beräkningsunderlaget kan brytas ner. Det 
möjliggör förfinade analyser på ett helt annat sätt än om en aggregerad 
variabel beaktas, både när det gäller enskilda effekter och hela kalkylen. 
  
Slutsatsen är att det finns skäl att bryta ner effekterna i mindre delar. 
Detta kommer successivt att ske i detta kapitel. Ett syfte med detta 
kapitel är att visa hur processen att bryta ner respektive bilda effekter 
kan formaliseras. 
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Viktiga områden i detta kapitel är: 
 
 
• Uppdelning av effekter i kontinuerliga eller diskreta faktorer 
 
• Effekten nedbrytes och definieras i en 

 
- värderelaterad del (pris) 

 
- mängdrelaterad del (kvantitet) 

 
- del som beskriver osäkerheten 

 
- del som beskriver beroendet. 

 
 

4.1 Uppdelning av effekter 

 
Enligt definition 1.1 är en effekt ett mått på en konsekvens av ett 
beslutsalternativ. Effekten är en sammansättning av en värdering och ett 
händelsemått. I en samhällsekonomisk kalkyl kan effekterna vara 
sammansatta av flera värderingar och händelsemått.  
 
När en effekt beräknas genomförs ofta en kalkyl i flera steg. Dessa steg 
antas gå att särskilja, effekter antas bestå av flera unika delar. En sådan 
del representerar någon form av värdering (pris), och en annan del 
representerar någon form av konsekvensmått (kvantitet).  
 
Enligt (2.7) är nettonyttan w en funktion av effekterna Y. Dessa effekter 
kan delas upp och skrivas som en funktion (f) av r stycken 
prisparametrar (p) och s stycken kvantiteter (q). Ofta består en effekt av 
flera prisparametrar och kvantiteter. Den i:te effekten yi kan då skrivas: 
 
 
(4.1) yi =f((pi1, …, pir), (qi1,…, qis)) 
  
 

där r är antalet prisparametrar och s är antalet 
kvantiteter, r och s kan vara olika. 
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En effekt antas kunna delas upp i flera delar och dessa delar benämns 
faktorer. Faktorerna kan vara antingen kontinuerliga eller diskreta. De 
kan även vara beroende eller oberoende av varandra. 
 
 
Definition 4.1 
 
En effekt y kan delas upp i faktorer. Detta innebär att en effekt y är en 
funktion av en eller flera (k stycken) faktorer (x).  
 
Effekt y är en funktion f av k faktorer. 
 
 
(4.2) y = f(X) = f(x1, x2, …, xk) 
 
 
Begreppet effekt kommer att betraktas som en reellvärd funktion av ett 
antal faktorer. Sammanfattningsvis innebär detta att faktorerna x 
avbildas med en funktion f på effekterna y som avbildas med en funktion 
g på kostnads- och intäktsvariabeln z som i sin tur avbildas med en 
funktion h och ger välfärden w vilket kan skrivas w = h(g(f(X))) och kan 
beskrivas på samma sätt som formel (2.8) med X, Y och Z på vektorform: 
 
 

(4.3) wZYX hgf →→→  

 
 
I detta kapitel kommer effekterna att delas upp i faktorer och i de 
närmast efterföljande kapitlen kommer modellerna att bygga på dessa 
faktorer. Hantering av kalkylen på faktornivå ger bättre möjligheter att 
djupare analysera och hantera de osäkerheter som finns. Genom att bryta 
ner effekterna i mindre delar kan teori från exempelvis tillförlitlighets-
teori användas vilket sker från och med kapitel 5. 
 
 

4.1.1 Kontinuerliga faktorer 
 
Det vanligaste fallet är att faktorerna är kontinuerliga. En mätning eller 
en skattning är gjord för att få fram värdet. Exempelvis kanske en 
beräkning av hur mycket schaktmassa som måste transporteras iväg och 
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en bedömning av transportkostnaden har gjorts för att kalkylera en del 
av effekten anläggningskostnad.  
 
Faktorn är skattad via en prognos eller en direkt mätning.  
 
 
(4.4) Faktorn x är kontinuerlig 
 
 
Det är möjligt att använda ett intervall för att beskriva faktorns värde. En 
användbar form av intervall är konfidensintervall. 
 
 
(4.5)  Faktorn finns i ett intervall x∈[ξ - f(α)σ(x), ξ + f(α)σ(x)]  

 
ξ utgör en skattning av faktorns värde,  f(α) bestäms av 
konfidensgraden α och σ(x) är variansen för faktorn x. 

 
 
Om faktorernas värden anges i form av intervall är det möjligt att även 
uttrycka effekterna och nyttan av dem som intervall. Detta innebär att ett 
val av bästa alternativ kan bygga på vilket alternativ som har störst 
medelnytta eller minsta nyttovariation. Det blir möjligt att beräkna vilket 
alternativ som har den största sannolikheten att vara bäst. 
 
 

4.1.2 Diskreta faktorer 
 
I den samhällsekonomiska kalkylen används kontinuerliga effekter. Ett 
alternativt antagande är att faktorerna bara kan anta några få nivåer. En 
faktor skulle kunna värderas i termer av bra eller dåligt och den skattade 
konsekvensen skulle kunna anges som antingen stor eller liten. Detta 
innebär att det bara finns två olika klasser, det vill säga att faktorn är 
binär. 
 
Ett naturligt nästa steg är att välja flera nivåer än två. Vanligt är en 
klassning enligt en femgradig skala där 1 är sämst och 5 bäst. Antalet 
klasser går valfritt att variera. 
 
Det kan tyckas att uppdelningen av en faktors värde i ett fåtal nivåer är 
en grov metod där information försvinner. Många gånger kan det dock 
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vara svårt att göra en exakt kalkyl. Det kan vara enklare att ha några få 
nivåer att välja mellan.  
 
Förfaringssättet med en diskret skattad effekt kan vara tidsbesparande, 
vilket borde kunna användas i en förstudie. I kapitel 5 görs en djupare 
analys där faktorerna antas vara binära och binomialfördelade28.  
 
 
(4.6) Om faktorn är diskret och har fler än två nivåer/klasser 

är den  multinomialfördelad 
 
 
Beroende på om faktorerna antas vara diskreta eller kontinuerliga 
kommer faktorerna att hanteras olika. Diskreta faktorer kan inte enkelt 
läggas ihop eller multipliceras för att få ett samlat mått på effekten. 
Möjligt är att se effekten som flerdimensionell. Då behöver ingen 
sammanvägning ske. 
 
 
(4.7) Xi = (xi1, xi2, …, xin)          effekten i består av n faktorer 
 
 
Om faktorerna hade varit kontinuerliga hade det varit möjligt att multi-
plicera dem till en samlad effekt. 
  
Det finns olika möjligheter att även analysera system med diskreta 
variabler. Många av de statistiska test som nämns i kapitel 3 går i stort 
att upprepa även för diskreta variabler, Agresti (1990). Ett exempel på 
detta är diskret multivariat analys. 
 
 

4.2 Värderelaterad faktor 

 
Den del av effekten som innehåller "priset" (p) utgör den värderelaterade 
faktorn. Dess värde kan exempelvis fås fram med hjälp av enkäter som 
ställer frågor om hur olika konsekvenser värderas.  Ett exempel är hur 
mycket de som drabbas av buller skulle vilja betala för att få en 

                                                 
28 Binomialfördelning innebär att det bara finns två olika nivåer vilket 
berörs mer i kapitel fem. Se Cassela och Berger (1990) för definition. 
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reducering av bullret. Ett annat exempel är vad en restidsvinst kan 
tänkas vara värd för en resenär. 
 
 
(4.8) Värderelaterad faktor benämns xp  
 
 
Ibland är priset politiskt beslutat och ligger då på en fastställd nivå. 
Exempelvis kan det finnas en vilja att sätta ett högt pris för 
emissionspåverkan för att avspegla miljöpreferenser.  
 
Vissa effekter kan vara svåra att entydig värdera. Sådana effekter brukar 
kallas icke kvantifierbara. Det är svårt att bryta ner effekten i faktorer 
och den värderelaterade faktorn är ofta svårpreciserad för de icke 
kvantifierbara effekterna. 
 
 

4.3 Mängdrelaterad faktor 

 
Den andra delen av effekten är konsekvensbeskrivande (xq), vilket 
innebär någon form av mängduppskattning. Denna faktor kvantifieras 
vanligen genom mätning eller prognostisering. Exempelvis kan 
fältmätningar göras av buller och faktorn skattas sedan med en statistisk 
metod. 
 
 
(4.9) Mängdrelaterad faktor benämns xq  
 
 
Problem med icke kvantifierbarhet finns även här. Det kan vara svårt att 
göra uppskattningar av exempelvis olika objekts ”mängd” kulturell 
betydelse. Med hjälp av (4.8) och (4.9) kan begreppet effekt åter 
definieras med faktorer (på vektorform). 
 
 
Definition 4.2 
 
En effekt y består av två sorters faktorer. En typ av faktorer xp som är 
värderelaterade och en typ faktorer xq som är mängdrelaterade. 
 
Effekten = y = f(Xp, Xq) 
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Definition 4.2 innebär att effekterna är flerdimensionella. Många gånger 
kan effekten bestå av fler än två faktorer. Det kan vara en värdedel 
(priset för olägenheten buller), en uppmätt del (hur mycket buller viss 
trafik avger) och en prognos (hur mycket trafik som beräknas), vilket ger 
en samlad beskrivning av den tänkta bullereffekten. 
 
En mer generell notation för effekter med flerdimensionella faktorer kan 
införas. Anta att det finns r värderelaterade faktorer och s mängd-
relaterade faktorer. Effekten y kan skrivas: 
 
 
(4.10) y =f((xp1, …, xpr), (xq1,…, xqs))  r = s är inget krav. 
 
 
 
Exempel 4.1 Två faktorer 
 
Effekten buller innehåller följande faktorer: 
 
 
(4.11) Värderelaterade {xp1}= {pris för buller} 
 

Mängdrelaterade {xq1, xq2}= {buller/fordon, trafikvolym} 
 

Bullereffektens faktorer: Xbuller = {xp1, xq1, xq2} 
 
 
För att beräkna effekten genomförs en multiplikation. 
 
 
(4.12) ybuller = f(Xbuller) = f(xp1, xq1, xq2)= xp1⋅xq1⋅xq2 
 
 

4.4 Osäkerhet i faktorer 

 
När data samlas in eller skattas finns det ofta en viss osäkerhet. Om 
medvetenhet finns om osäkerheten, kan problemet exempelvis angripas 
genom att någon form av intervall anges eller att en varians bifogas som 
beskriver osäkerheten. 
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I vissa fall kan mätfel, räknefel eller systematiska fel påverka faktorerna. 
Mätfel eller det faktum att de gjorda mätningarna inte är konsistenta 
över tiden kan vara bidragande orsaker till att osäkerheter förs in i 
kalkylen. 
 
Med systematiska fel menas sådana osäkerheter som förskjuter resultatet 
i en viss riktning. Dessa förhållanden är svårare att ta hänsyn till 
eftersom det ofta saknas medvetande om deras existens. 
 
Osäkerheter behöver inte bara vara förknippade med mängdrelaterade 
faktorer. Exempelvis kan en värdering antas vara korrekt skattad vid ett 
visst tillfälle men ändras sedan med tiden. Många gånger kan felet antas 
vara rent slumpmässigt. En approximation görs då till exempel med en 
normalfördelning. Andra fördelningar är också tänkbara, vilket 
behandlas i kapitel 9. 
 
 
(4.13) Den faktor som fångar upp osäkerheten benämns xe 
 
 
Osäkerheten kan uttryckas i form av en varians men kan även uppfattas 
som ett medelfel vilket då kan översättas till konfidensintervall. Ett 
annat sätt att skatta felet är genom klassning av osäkerheten. 
Klassningen kan i det enklaste fallet ske i termer av de två nivåerna 
säker eller osäker. I detta fall är felet binomialfördelat eftersom det bara 
har två klasser. 
 
 
(4.14)  Felfaktorn xe ∈ Bin(µ,σ) där µ är förväntat värde och σ 

variansen. 
 
 
Skalan kan förfinas med ytterligare ett par steg från mycket säker till 
mycket osäker. När det finns flera klasser, exempelvis en femgradig 
skala, är faktorn multinomialfördelad. 
 
 
(4.15) Felfaktorn xe ∈ Multinomial(µ,σ) där µ är förväntat 

värde och σ är variansen. Väntevärdet och variansen 
kommer att uttryckas i form av en vektor. 
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Metoden kan vara gångbar om inte någon direkt skattning av 
osäkerheterna gjordes i samband med skattningen av effekterna. För att 
välja rätt klass kan vissa kriterier sättas upp i förväg.  
 
Ett system med ledande indikatorer borde vara möjligt att ställa upp för 
att bedöma rätt klass. Exempelvis att en viss metod har använts eller att 
vissa omvärldsfaktorer är uppfyllda. 
 
Om ett antal villkor är uppfyllda, leder det till att faktorn tilldelas en viss 
klass annars kommer faktorn att klassas i en lägre nivå och anses som 
mer osäker. 
 
I praktiken innebär detta att osäkerheten behandlas som en faktor. Denna 
faktor kan vara kontinuerlig eller diskret. Systemet får då minst tre 
dimensioner: Värdefaktor, mängdrelaterad faktor och felfaktor. 
 
 
Definition 4.3 
 
En effekt y består av tre sorters faktorer. En faktortyp xp som är värde-
relaterad, en sorts faktorer xq som är mängdrelaterade och en typ av 
faktorer xe som beskriver osäkerheten. 
 
Effekten = y =f(Xp, Xq, Xe) 
 
 
Flera faktorer kan ingå och varje faktor kan antas ha en felterm. Anta 
vidare att det finns r respektive s feltermer. Effekten kan skrivas: 
 
 
(4.16) y = f(((xp1, xep1), … , (xpr, xepr)), ((xq1, xeq1), … ,(xqs, xeqs))) 
 

r behöver inte vara lika med s då antalet värde- och 
mängdrelaterade faktorer ej behöver vara lika många. 

 
 
Här antas att varje faktor har en separat felterm. Alternativt kan en 
samlad felterm antas för hela effekten. Formel (4.16) skrivs då enligt 
definition 4.3. 
 
För att kunna ange ett samlat fel för en effekt givet fel för flera faktorer 
måste någon form av statistisk beräkning göras. Ofta är detta inget större 
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problem eftersom den samhällsekonomiska kalkylen är uppbyggd av 
summor och produkter, se Cassela och Berger (1990) för hantering av 
olika statistiska fördelningar. Metoder inom multivariat analys kan också 
användas för att hantera flera faktorer samtidigt, se Johnson och 
Wichern (1992) eller Montgomery (1991). 
 
 

4.5 Något om beroende mellan effekter 

 
Ett annat problem består i att olika effekter (även faktorer) oftast inte är 
oberoende. Detta kan ställa till bekymmer främst vid statistiska analyser 
där oberoende ofta antas. En osäkerhet kan också spridas i kalkylen då 
en faktor finns med i flera olika effekter.  
 
Exempelvis kan en viss prognos ligga till grund för bedömning och 
skattning av flera olika effekter. Dock är detta inget hinder för fortsatta 
beräkningar eftersom det går att strukturera beroendet och därmed ta 
hänsyn till det vid beräkningen. I kapitel 8 behandlas dessa problem mer 
ingående. 
 
När faktoriseringen är genomförd kan det var lättare att se om samma 
faktor ingår i flera effekter och ett beroende kan konstateras. Ibland är 
det inte uppenbart att vissa effekter är beroende av varandra. Det finns 
olika metoder att upptäcka sådana beroenden. En metod är att använda 
någon form av korrelationsanalys.  
 
Om en faktor införs som beskriver de samband som är kända eller 
skattade mellan de olika effekterna kan denna information tas till vara. 
Denna faktor kan vara en vektor eller en skattad korrelationsmatris. 
 
 
(4.17) Den faktor som fångar upp beroendet benämns xd 
 
 
Teorin om diskreta faktorer kan även utvecklas för att hantera beroende. 
Om det inte finns några bra skattningar av beroendet, kan kanske 
åtminstone en klassning ske i olika grupper. Ett första steg är att använda 
två klasser: stort eller litet beroende med övriga effekter/faktorer. Det är 
möjligt att lägga till fler klasser.  
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För stora beräkningsproblem brukar beroende ofta uttryckas i form av en 
korrelationsmatis. 
Definition 4.4 
 
En effekt y består av fyra sorters faktorer. En faktortyp xp som är värde-
relaterad, en faktortyp xq som är mängdrelaterad, en faktortyp xe som 
beskriver osäkerheten och en faktortyp xd som beskriver beroendet. 
 
Effekten = y = f(Xp, Xq, Xe, Xd) 
 
 
Många gånger räcker det antagligen att ha en samlad (beräknad) 
felfaktor per effekt för att fånga upp osäkerheterna.  
 
Om ett beroende finns i faktorerna kan hänsyn till detta beroende tas när 
felfaktorn beräknas. I princip innebär det att när variansen skattas för 
effekten kommer den att ökas med en kovarians. Det ger en ”större” 
varians som speglar den osäkerhet som beroendet innebär. 
 
En fördel med att dela upp effekterna är att de kan grupperas efter 
faktorer. Det innebär exempelvis att de mängdrelaterade kvantitativa 
faktorerna från effekterna förs till ett system och de andra till ett annat. I 
princip har ett flerdimensionellt system skapats. Metoder inom 
multivariat analys kan användas för dessa problem, se Mardia m fl 
(1995). 
 
 
Exempel 4.2 Fyra faktorers problem  
 
I exempel 4.1 analyserades effekten buller vilken kan utökas med fel- 
och beroendefaktor: 
  
 
(4.18) Värderelaterade Xp = {xp1} = {pris för buller} 
 
Mängdrelaterade Xq = {xq1, xq2} = {buller/fordon, trafikvolym} 
 
Osäkerhet Xe = {xep1, xeq1, xeq2} = {pris, buller/fordon, trafikvolym} 
 
Beroende Xd = {xdp1, xdq1, xdq2} = {pris, buller/fordon, trafikvolym} 
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Bullereffekten är då sammansatt av tre faktorer som beskriver pris för 
buller, mängd buller per fordon och mängd trafik. Dessa i sin tur har 
särskilda faktorer för att fånga upp fel och beroenden. De senare två 
skrivs här på vektorform. 
 
 
(4.19) Bullereffektens faktorer = Xbuller = {xp1, xq1, xq2, Xe, Xd} 
 
 
En intressant fråga är hur detaljerat effekten ska beskrivas? I exemplet 
ovan skulle den mängdrelaterade faktorn mängd buller/fordon kunna 
delas upp på fordonstyp, variation i ljudnivå beroende på årstid osv. Det 
hela är en fråga om rimlighet. Att bryta ner en kalkyl tar tid och kräver 
resurser.  
 
Det finns troligen anledning att lägga mer tid på de faktorer och effekter 
som har stor påverkan på den samlade kalkylen. Exempelvis är en 
korrekt bedömning av den faktor som beskriver trafikmängd sannolikt 
mer betydelsefull för kalkylens kvalitet än exakta ljuduppskattningar per 
fordonstyp. 
 
I och med faktoriseringen i fyra faktortyper kan den samhälls-
ekonomiska kalkylen angripas på ett i viss mån nytt sätt. Först 
lokaliseras de alternativ som anses vara lönsamma eller intressanta att gå 
vidare med enligt känd metodik.  
 
Nästa steg blir att analysera faktorernas inbördes beroende och vilka av 
dem som har särskilt stor betydelse för kalkylens slutsumma. Eventuellt 
kan mer energi läggas på att öka säkerheten hos viktiga faktorer eller 
bedöma deras osäkerhet genom att ta fram deras varians (felfaktor). Med 
hjälp av denna information är det möjligt att ytterligare sålla bland 
alternativen.  
 
Det finns anledning att tänka över det beslutskriterium som används. 
Förutom kravet på nytta borde även osäkerheten beaktas mer aktivt.  
 
En framkomlig väg är att ta fram en grupp med nästan lika lönsamma 
alternativ. Det alternativ som uppvisar den största säkerheten väljs 
sedan. Förvisso finns en risk att inte få maximal nytta, men en ökad 
chans finns i alla fall att uppnå en given nyttonivå, i fall beslutsfattaren 
önskar prioritera detta. Detta förfaringssätt kan vara särskilt användbart 
då det finns risk för stora kostnadsfördyringar. Det innebär att det många 
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gånger kan vara värt att välja ett dyrare men kostnadsstabilare alternativ. 
Beslutsfattarens riskvärdering har en avgörande roll, se Brent (1997). 
 
 

4.6 Exempel - faktorisering av effekter 

 
Inledningsvis har effekterna antagits vara kontinuerliga. Det är tänkbart 
att de även skulle kunna ha skattats i form av diskreta klasser, 
exempelvis fem klasser där 1 är stor kostnad, 2 mindre kostnad, 3 saknar 
betydelse, 4 viss intäkt och 5 stor intäkt.  
 
 
Tabell 4.6.1 Kalkylsammanställning (intäktseffekter) för utrednings-
alternativ 1 och 2 uttryckta på diskret form med fem klasser. 
Effekt UA1  UA2  
Trafiksäkerhet 3 5 
Framkomlighet 4 4 
Underhåll 1 1 
Komfort 3 3 
Buller 2 2 
Barriäreffekt 4 5 
Summa nytta 17 20 
 
 
En mycket enkel ansats är att summera klasserna för att få fram vilket 
alternativ som har störst nytta. I detta fall har UA2 störst nytta.  
 
Det är inte alltid relevant att lägga ihop klasserna. Här är de alla 
uttryckta i ekonomiska termer, och alla klasserna antas representera 
intervall av samma storleksordning. Kalkylen kan möjligen användas vid 
en förstudie där värdet på varje effekt inte har kalkylerats fullt ut. 
 

4.6.1 Värderelaterad och mängdrelaterad faktor 
 
Det första steget mot en uppdelning av effekterna görs enligt definition 
4.2 genom att effekterna delas upp i en värderelaterad del och en 
mängdrelaterad del. Produkten utgör det som tidigare redovisades som 
hela effekten. Samtliga värderingar har gjorts i ett monetärt mått. 
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Tabell 4.6.2 Kalkylsammanställning för UA1 specificerad på 
värderelaterade faktorer. Med pris menas nytta eller kostnad per 
mängdenhet uttryckta i monetära termer. 
Effekt Värderelaterad del Faktor 
Anläggningskostnad Pris för meter väg xp1 

Trafiksäkerhet Pris per olycka xp2 
Framkomlighet Pris per tidsvinst xp3 
Underhåll Pris per meter väg och 

trafikmängd 
xp4 

Komfort Pris för ökad bekvämlighet xp5 
Buller Pris per bullerenhet xp6 
Barriäreffekt Pris per meter barriär xp7 
 
 
De mängdrelaterade faktorerna går också att bryta ut ur effekterna. 
Sorten på dem är beroende av vad de beskriver. 
 
 
Tabell 4.6.3 Kalkylsammanställning för UA1 specificerad på 
mängdrelaterade faktorer. 
Effekt Mängdrelaterad del Faktor 
Anläggningskostnad Vägens längd xq1 

Trafiksäkerhet Olycksfrekvens per 
trafikmängd, trafikmängd 

xq2, xq3 

Framkomlighet Restidsvinst per resa, antal 
resande per trafikmängd, 
trafikmängd 

xq4, xq5, xq3 

Underhåll Vägens längd, trafikmängd  xq1, xq3 
Komfort Komfortökning per 

trafikmängd, trafikmängd 
xq6, xq3 

Buller Buller per trafikmängd, 
trafikmängd 

xq7, xq3 

Barriäreffekt Barriärens längd xq8 
 
 
Här bör observeras att trafikmängd (xq3) är en faktor som förekommer på 
flera ställen och därför inte behöver ges en ny beteckning för varje 
effekt. En del av effekterna kan antagligen delas upp ytterligare. 
Exempelvis kan andelen fordon delas upp på tjänsteresenärer och 
privatresenärer. Dessa kan sedan ges olika pris per sparad restidssekund. 
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Tabell 4.6.4 Kalkylsammanställning av effekterna uppdelade på den 
värderelaterade och den mängdrelaterade faktorn enligt tabell 4.6.2 och 
4.6.3. 
Effekt Effekt som funktion av faktorer 
Anläggningskostnad y1 = f(xp1, xq1) 
Trafiksäkerhet y2 = f(xp2, xq2, xq3) 
Framkomlighet y3 = f(xp3, xq3, xq4, xq5) 
Underhåll y4 = f(xp4, xq1, xq3) 
Komfort y5 = f(xp5, xq3, xq6) 
Buller y6 = f(xp6, xq3, xq7) 
Barriäreffekt y7 = f(xp7, xp8) 
 
 
Med utgångspunkt från det givna materialet är det även möjligt att sätta 
exakta värden på faktorerna. Dessa kan sedan multipliceras ihop för att 
beräkna den ursprungliga effekten. Följande exempel illustrerar 
numeriskt de två första effekterna anläggningskostnad och 
trafiksäkerhet. 
 
 
Tabell 4.6.5 Kalkylsammanställning för effekterna anläggningskostnad 
och trafiksäkerhet uppdelade på deleffekter, samt en effektkalkyl.  
Effekt Faktorer 
Anläggningskostnad Pris för väg = xp1 = 4,72 Mkr/km 
Anläggningskostnad Vägens längd = xq1 = 5,3 km 
Trafiksäkerhet Pris per olycka = xp2 = 280 000 kr 
Trafiksäkerhet Olycksfrekvens = xq2 = 3,22 ⋅ 10-4 olyckor/fordon 
Trafiksäkerhet Trafikmängd = xq3 = 6200 fordon/tidsperiod 
Effekt Effektkalkyl 
Anläggningskostnad y1 = xp1 ⋅ xq1 = 4,72 ⋅ 5,3 = 25 Mkr 
Trafiksäkerhet y2 = xp2 ⋅ xq2 ⋅ xq3 = 280 000 ⋅ 3,22 ⋅ 10-4 ⋅ 6200 = 

560 000 kr 
 
 

4.6.2 Osäkerhet i faktorer 
 
Osäkerheter i effektkalkylen kan uppstå dels i den värderelaterade delen, 
dels i den mängdrelaterade delen. I tabell 3.5.1 uttrycktes osäkerheten i 
ett samlat mått i form av en standardavvikelse. Denna skattning har 
beräknats från uppgifter om osäkerhet i de enskilda faktorerna. 
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Tabell 4.6.6 UA1 uppdelad på värderelaterade och mängdrelaterade 
faktorer samt för var och en av dessa en faktor för osäkerhet.  
Effekt Effekt som funktion av faktorer 
Anläggningskostnad y1 = f((xp1, xep1), (xq1, xeq1)) 
Trafiksäkerhet y2 = f((xp2, xep2), (xq2, xeq2), (xq3, xfq3)) 
Framkomlighet y3 = f((xp3, xep3), (xq3, xfq3), (xq4, xeq4), (xq5, xeq5)) 
Underhåll y4 = f((xp4, xep4), (xq1, xeq1), (xq3, xeq3)) 
Komfort y5 = f((xp5, xep5), (xq3, xeq3), (xq6, xeq6)) 
Buller y6 = f((xp6, xep6), (xq3, xeq3), (xq7, xeq7)) 
Barriäreffekt y7 = f((xp7, xep7), (xq8, xqe8)) 
 
 
Konkret kan felet för effekten skattas i samband med att faktorn skattas.  
 
 
Tabell 4.6.7 Sammanställning av faktorer för anläggningskostnad och 
trafiksäkerhet på faktornivå respektive effektnivå.  
Effekt/faktor Felfaktor per faktor Felfaktor per effekt 
Anläggningskostnad 
Pris för väg 

xep1 = 1,350 

Anläggningskostnad 
Vägens längd 

xeq1 = 1,171 

xe1 = 1,581 

Trafiksäkerhet 
Pris per olycka 

xep2 = 0,101 

Trafiksäkerhet 
Olycksfrekvens 

xeq2 = 0,75 

Trafiksäkerhet 
Trafikmängd 

xeq3 = 1,109 

xe2 = 0,084 

 
 
Felfaktorerna är uttryckta i form av standardavvikelser.  
 
Exempelvis har felfaktorn xe1 för effekten anläggningskostnad beräknats 
på följande sätt: 
 
 
(4.20) V(y1) = V(xp1⋅xq1) = V(xp1)⋅V(xq1) + 2cov(xp1, xq1) 
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Numeriskt blir detta: 
 
 
(4.21)   V(y1) = 1,3502⋅1,1712 + 0 = 2,499  

 
Felfaktorn = xe1 = 1,581 (standardavvikelse) 

 
 
Då oberoende antas är kovariansen lika med noll. Notationen blir ganska 
omfattande. När hela beslutsunderlaget analyseras kommer det att visa 
sig att det går att förenkla systemet genom att minska antalet faktorer 
enligt metoderna i kapitel 5. 
 
 

4.6.3 Beroende mellan effekter/faktorer 
 
Andra viktiga komponenter som kan orsaka problem i beslutsunderlaget 
är beroenden mellan effekterna (faktorerna). Vissa typer av störningar 
kan fortplantas via faktorerna. 
 
Tack vare den uppdelning som har genomförts i värderelaterad och 
mängdrelaterad faktor går det många gånger ganska lätt att urskilja vilka 
delar i effekterna som är beroende och hur stor påverkan faktorn har i 
kalkylen.  
 
I exemplet är det uppenbart att prognostiserad trafikmängd påverkar 
effekterna trafiksäkerhet, framkomlighet, underhåll, komfort och buller.  
 
Tyvärr kan det också finnas beroenden mellan övriga faktorer vilket inte 
är lika lätt att inse eller beräkna. Kanske har någon gemensam 
värderingsgrund fungerat som underlag till flera av de värderelaterade 
faktorerna.  
 
Det kan även finnas beroenden mellan mängdrelaterade faktorer. Ett 
utredningsalternativ med en längre sträcka av en järnväg resulterar 
kanske i större barriärhinder samtidigt som fler människor blir störda av 
buller. 
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Tabell 4.6.8 Kalkylsammanställning för UA1 specificerad på 
värderelaterade, mängdrelaterade, osäkerhets- och beroendefaktorer.  
Effekt Effekten som funktion av faktorer 
Anläggningskostnad y1 = f((xp1, xep1, xdp1), (xq1, xeq1, xdq1)) 
Trafiksäkerhet y2 = f((xp2, xep2, xdp2), (xq2, xeq2, xdq2),  

(xq3, xeq3, xdq3)) 
Framkomlighet y3 = f((xp3, xep3, xdp3), (xq3, xeq3, xdq3),  

(xq4, xeq4, xdq4), (xq5, xeq5, xdq5)) 
Underhåll y4 = f((xp4, xep4, xdp4), (xq1, xeq1, xdq1),  

(xq3, xeq3, xdq3)) 
Komfort y5 = f((xp5, xep5, xdp5), (xq3, xeq3, xdq3),  

(xq6, xeq6, xdq6)) 
Buller y6 = f((xp6, xep6, xdp6), (xq3, xeq3, xdq3),  

(xq7, xeq7, xdq7)) 
Barriäreffekt y7 = f((xp7, xep7, xdp7), (xq8, xeq8, xdq8)) 
 
 
Om en kovarians finns tillgänglig kan exempelvis felfaktorn för effekten 
anläggningskostnad beräknas med hänsyn till detta beroende. Följande 
kovarians antas: 
 
 
(4.22)   cov(xp1, xq1) = 0,78  
 
 
Med formel (4.20), kovariansen i (4.22) och värden ur tabell 4.6.7 kan 
variansen för effekten anläggningskostnad beräknas till: 
 
 
(4.23) V(y1) =1,3502⋅1,1712 + 2⋅0,78 = 4,75  

 
felfaktorn = xe1 = 2,18  (standardavvikelse) 

 
 
Detta ger större osäkerhet än vad som framkom i (4.21).  
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4.7 Kommentar 

 
Genom att bryta ner effekterna i faktorer kan olika osäkerheter lättare 
spåras. Det blir även möjligt att analysera de olika faktorerna. Denna 
analys kommer dels vara explorativ dels deskriptiv. Den senare metoden 
kan vara nog så värdefull för att få en överblick av systemet. 
 
Genom uppdelning av effekterna kan även de statistiska metoder som 
redovisats i kapitel 3 användas på det uppdelade systemet, exempelvis 
ett test av vilken mängdrelaterad faktor som är störst vid jämförelse 
mellan två olika utredningsalternativ.  
 
De multivariata analyser som är möjliga att genomföra kan tillämpas 
direkt på ett faktoriserat system. 
 
En fördel med det faktoriserade systemet är att det blir enklare att 
analysera kalkylen i detalj. Detta i sin tur öppnar för ökad förståelse 
varför olika utredningsalternativ skiljer sig åt.  
 
Det är även möjligt att identifiera vilka delar i kalkylen som bidrar till 
den största osäkerheten. Denna analys kan göras med tillförlitlighets-
teori, som introduceras i kapitel 5. I kapitel 6 och 7 kommer den del av 
beroendefaktorn som innehåller ett tidsberoende att analyseras. Det 
övriga beroendet hanteras i kapitel 8.  
 
Det räcker många gånger att analysera de olika delfaktorerna för att få 
en preliminär uppfattning om osäkerheten i kalkylen. För att inte få allt 
för får många index att hantera kan en matrisnotation användas för att 
beskriva effekten uppdelad på sina faktorer, se exempelvis Johnson och 
Wichern (1992). Praktiskt torde beräkningarna enklast ske med dator då 
kalkylens omfattning ökar genom att den har delats upp i mindre delar. 
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5 FAKTORISERING AV EFFEKTER  
 
För att få en bättre uppfattning om olika komponenters betydelse i 
beslutsprocessen kan teori från tillförlitlighetsanalys användas. Detta 
och några av de följande kapitlen bygger till stora delar på tillförlitlig-
hetsteori. För djupare studier i ämnet hänvisas till följande referenser: 
Birolini (1985), Dhillon och Singh (1981), Høyland och Rausand 
(1994), Sinha och Kale (1980) samt Thompson (1988). 
 
Metoderna i detta kapitel och följande ger möjlighet att analysera de i 
kapitel 4 införda faktorerna. De faktoriserade effekterna möjliggör 
hantering och analys av beroenden som kan finnas mellan olika effekter. 
Faktoriseringen gör det även enklare att spåra osäkerheter i olika 
beslutsalternativ eftersom dessa lättare kan urskiljas, inte minst tack vare 
att metoderna är illustrativa. 
 
Analyserna i följande kapitel förutsätter att effekterna kan uppdelas i 
faktorer, men metoderna kan även tillämpas på effektnivå. En annan 
förutsättning för analyserna är att faktorerna är oberoende. 
 
För att förenkla hanteringen av faktorer kommer initialt ett viktigt 
antagande att göras: faktorn kan ha två värden korrekt eller inkorrekt. 
Sannolikheten att ett beslutsalternativ är korrekt går då att skatta. Dessa 
sannolikheter kan i sin tur användas i beslutsfattandet för att värdera de 
olika alternativen. 
 
Analysen sker genom att effekterna först bryts ner i faktorer för att 
möjliggöra en analys av beslutsalternativets struktur. I nästa steg 
genomförs beräkningarna av sannolikheten för att alternativet ska vara 
korrekt under beslutsperioden under antagandet att faktorerna antingen 
är korrekta eller inkorrekta. En systemsannolikhet för att hela kalkylen 
är korrekt beräknas.  
 
Det numeriska värdet på en faktor eller en effekt är inte av intresse i 
detta kapitel vid analys av osäkerheter. I princip innebär det bara att det 
är osäkerhetsfaktorn som studeras, det vill säga sannolikheten för ett 
korrekt system av effekter. Parallellt med osäkerhetsanalysen genomförs 
på vanligt vis en samhällsekonomisk analys. Det är sedan möjligt att 
vikta ihop den beräknade välfärden och osäkerheten. Alternativt 
redovisas de separat och beslutsfattaren har att ta hänsyn till dem båda. 
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I stort kommer följande punkter att beröras i detta kapitel: 
  
• En utökning av faktorbegreppet och notation kommer att ske i 

enlighet med tillförlitlighetsteori. 
 
• Olika standardstrukturer hos effekter och system av faktorer kommer 

att redovisas. 
 
• Metoder för att analysera och beskriva effekter och system av 

faktorer kommer att redovisas. 
 
• Systemsannolikheten beräknas för ett beslutsalternativ. 
 
• Scenarieanalyser genomförs. 
 
 
Målet är att ge en överskådlig bild av hur ett system av effekter är 
uppbyggt samt att visa på möjligheten att beräkna sannolikheten för att 
systemet kommer att vara korrekt vid en viss given tidpunkt. 
 
 

5.1 System av faktorer 

 
Anta n stycken faktorer vilka tillsammans bildar ett system av effekter 
enligt definition 4.1. Dessa faktorer kan enligt resonemangen i kapitel 4 
vara behäftade med osäkerheter.  
 
En förenklad hantering av möjliga osäkerheter erhålls genom att anta att 
varje faktor har två tillstånd. Antingen är den korrekt eller inkorrekt. Att 
en faktor är korrekt innebär att den minst uppnår kalkylerad nyttonivå 
och att den är inkorrekt att den inte når den beräknade nivån. Ett 
exempel är en restidsvinst som inte når den nivå som har kalkylerats.  
 
Om faktorerna inte är korrekta kan effekterna och hela kalkylen bli 
inkorrekt. Det i sin tur kan leda till att prognostiserad nytta inte uppnås 
eftersom en inkorrekt samhällsekonomisk kalkyl ligger till grund för 
beslutet. I vissa fall kan dock felaktigheter ta ut varandra, exempelvis att 
en minskad nytta samtidigt kompenseras av en minskad kostnad. 
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Analyserna skulle kunna bygga på flera nivåer av korrekthet och 
inkorrekthet, men i ett initialskede antas en binär fördelning (två nivåer) 
för de olika faktorerna vilket ger en enklare teori att handskas med.  
 
Observeras bör att notationen kan användas för både faktorer och 
effekter. De olika fall som kommer att redovisas i de följande avsnitten 
visar system uppbyggda av faktorer. Samma struktur kan även användas 
för system uppbyggda av effekter.  
 
Den notation som infördes i kapitel 4 för fallet med diskreta effekter och 
faktorer går relativt enkelt att tillämpa på metoderna i detta kapitel och 
allmänt på metoder som bygger på tillförlitlighetsteori.  
 
Anmärkas bör att effekterna nästan alltid är kontinuerliga medan 
hanteringen av dess osäkerhet antas diskret. Ett krav på oberoende finns 
mellan faktorerna.  
 
Avgörande är på vilken nivå analysen ska göras. Om inte annat sägs 
genomförs analyserna på faktornivå. Respektive faktors osäkerhetsfaktor 
(felfaktor) studeras. 
 
En faktors tillstånd kan beskrivas av en felfaktor (xe). 

29 Möjliga värden 
för en viss felfaktor i är: 
 
 

(5.1) 




=
inkorrektärifaktorom

korrektärifaktorom
xi 0

1
 

 
 
Om systemet av effekter (den samhällsekonomiska kalkylen) kommer att 
vara korrekt eller inte beror på de olika faktorernas felfaktorer och 
faktorernas inbördes ”placering” i kalkylen. 
 
 
Definition 5.1 
 
Tillståndsekvation är en ekvation som beskriver sannolikheten för att en 
eller flera effekter uppdelade i faktorer är korrekt. 

                                                 
29  Faktor xe skrivs x. Övriga faktorer skrivs med subindex för att minska 
notationen i detta kapitel. 
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Tillståndsekvationen (eller tillståndsvektorn) för ett system är en binär 
funktion φ(X) = φ(x1, x2, ..., xn) som anger två möjliga utfall, korrekt eller 
inkorrekt. 
 
 

(5.2) φ(X) = 




inkorrektärsystemetom

korrektärsystemetom

0

1
 

 
 
I fortsättningen kommer φ(X) att benämnas strukturfunktion för 
systemet. Konkret innebär detta att om utfallet av en samhällsekonomisk 
kalkyl är korrekt vid en viss tidpunkt är strukturfunktionen lika med ett 
och i annat fall noll.  
 
Värdet i denna definition ligger i möjligheten att beräkna sannolikheten 
av att strukturfunktioner för olika beslutsalternativ ska anta värdet ett 
vid en viss tidpunkt. 
 
 
Definition 5.2 
 
Systemsannolikheten är sannolikheten att strukturfunktionen antar 
värdet 1, vilket innebär att systemet är korret. 
 
 
Systemsannolikheten för strukturfunktionen kan delas upp på faktorer. 
Sannolikheten för en korrekt faktor i skrivs: 
 
 
(5.3) Sannolikheten för att faktor i är korrekt: P(φ(xi)=1) 
 
 
Samma resonemang går att använda för en effekt j vilket skrivs 
P(φ(yj)=1). 
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5.2 Seriestruktur 

 
Om faktorerna är ordnade i en struktur som innebär att ett beslut bara 
kan bli korrekt om alla faktorer är korrekta, är systemet ett seriesystem. 
Det räcker att en valfri faktor är felaktig för att hela systemet ska bli 
inkorrekt. Exempelvis vid bedömning av en investering krävs att både 
pris och kvantitet är riktiga annars blir kalkylen felaktig (om nu inte 
båda är felaktiga och felen tar ut varandra)30. 
 
 
[faktor 1][faktor 2] … [faktor n] 
 
Figur 5.1 Ett system med n faktorer i serie. 
 
 
Strukturfunktionen blir en produkt med värdet ett om systemet är 
korrekt, vilket bara uppfylls om alla faktorer31 är lika med ett. I annat fall 
får strukturfunktionen värdet noll. För en seriestruktur gäller: 
 
 

(5.4) φ(X) = x1·x2·…· xn = i

n

i
x

1=
∏  

 
 
Om minst en faktor i (5.4) är inkorrekt blir hela systemet inkorrekt enligt 
(5.2), eftersom en faktor xi är lika med noll vilket medför φ(X) = 0. Det 
krävs att alla faktorer är korrekta. En liknelse är att en kedja aldrig är 
starkare än dess svagaste länk. 
 
 
Exempel 5.1 Seriestruktur 
 
Exempelvis innebär φ(xp, xq)= xp⋅xq ett seriesystem med den värde-
relaterade faktorn xp och den mängdrelaterade faktorn xq.  

                                                 
30 Observeras bör att en felaktig faktor ej kan kompenseras av att en 
annan faktor är korrekt vid analys av systemsannolikhet för seriesystem. 
Faktorerna antas tillsvidare vara oberoende.  
31 Underförstått betraktas felfaktorn enligt (5.1), men den benämns bara 
”faktor” löpande i texten. 
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Om priset xp är korrekt (xp = 1) och mängden xq är inkorrekt (xq = 0) är 
strukturfunktionen φ(xp, xq) = 1⋅ 0 = 0 enligt (5.4) och enligt (5.2) är 
systemet inkorrekt eftersom φ(xp, xq) = 0. Detta innebär att effekten av 
de två faktorerna är inkorrekt32.  
 
Noteras bör att värdet på strukturfunktionen φ(X) inte är det faktiska 
värdet på effekten uppbyggt av faktorerna (priset i kronor per enhet 
respektive kvantiteter) utan ett värde som bara återger om effekten är 
korrekt eller inte enligt (5.1) och (5.2).  
 
Av intresse är att beräkna systemsannolikheten som anger sannolikheten 
för att systemet kommer att vara korrekt. En hög systemsannolikhet är 
givetvis att föredra före en låg sannolikhet. I exemplet med en 
seriestruktur kommer systemet med hög sannolikhet för P(φ(xp, xq) = 1) 
att sökas. 
 
 

5.3 Parallellstruktur 

 
I de fall flera tänkbara nivåer/värden av en faktor tas med samtidigt i 
kalkylen kan de beskrivas med en parallell struktur. Vanligen brukar inte 
ett beslutsalternativ ha mer än ett värde samtidigt för en faktor/effekt.  
 
Flera samtidiga nivåer kan exempelvis tänkas vid en scenarioanalys där 
olika utfall av en prognos är möjliga för samma beslutsalternativ eller 
uppsättning effekter. Om en faktor är inkorrekt kan en annan faktor som 
är korrekt ”ta vid”. För att strukturfunktionen φ(X) = 0 måste alla 
faktorer vara inkorrekta.  
 
 

[ faktor 1 ] 
[ faktor 2 ] 

:             : 
[ faktor n ] 

 
 
Figur 5.2 Ovan ges en bild av hur ett parallellt system kan tolkas. 

                                                 
32 Strukturfunktionen φ(xp, xq) skulle även kunna skrivas φ(xep, xeq) då det 
är felfaktorerna som analyseras. 
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Sannolikheten för de olika nivåerna kan variera, exempelvis en lägre 
sannolikhet för den högre intäkten. Det innebär att nyttan av ett 
utredningsalternativ kan anges i flera nivåer med olika sannolikhet. 
 
Strukturfunktionen blir: 
 
 

(5.5) φ(X) = 1-(1-x1) (1-x2) … (1-xn) = 1 - 
n

i 1=
∏ (1-xi) = 

n

i 1=
xi 

 
 
Om minst en faktor i är korrekt blir xi = 1 och (1 - xi) = 0 och enligt 
(5.5) är φ(X) = 1 - (1 - x1)(1 - x2)… (1 - 1)… (1 - xn) = 1 - 0 = 1 vilket ger 
att systemet φ(X) är korrekt enligt (5.2).  
 
Parallellsystem sägs även vara redundanta. I ett parallellt system med två 
komponenter kan exempelvis den andra komponenten fungera som 
reserv (redundant) i fall den första komponenten skulle fallera.  
 
 
Exempel 5.2 Serie- och parallellstruktur 
 
Anta en effekt med mängdrelaterad faktor xq och två olika värdefaktorer 
(xp1, xp2), som exempelvis innebär att två olika prisnivåer är tänkbara. 
Strukturfunktionen för effekten blir en produkt mellan den mängd-
relaterade faktorn och någon av de värderelaterade. 
 
Det innebär att strukturfunktionen kan beräknas enligt följande system: 
 
 
(5.6) φ(xq, xp1, xp2) = (xq)(1 - (1- xp1)(1- xp2)) 
 
 
Om den värderelaterade faktorn 1 är korrekt (xp1 = 1), värderelaterade 
faktorn 2 är inkorrekt (xp2 = 0) och den mängdrelaterad faktorn är 
korrekt (xq = 1) är systemet korrekt eftersom: 
 
 
(5.7) φ(xq, (xp1, xp2)) = (1)(1 - (1 - 1)(1 - 0)) = 1⋅1 = 1 
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Den parallella strukturen medger att det går att räkna på olika utfall av 
ett alternativ. Vissa effekter som beskriver ett alternativ kan i analysen 
av osäkerheter ha flera nivåer. 
 
 

5.4 Koherent struktur 

 
Ibland kan det förekomma att vissa effekter innehåller faktorer som inte 
”påverkar” om strukturfunktionen ska bli inkorrekt eller korrekt. Det 
innebär att informationen inte behöver användas. Exempelvis inträffar 
detta ibland när vissa effekter innehåller samma faktorer.  
 
Dessa faktorer kommer inte att påverka systemet oavsett vad de har för 
värde. Om bara de nödvändiga faktorerna används i systemet innebär det 
att systemet är koherent.33 De faktorer som kan tas bort benämns här 
irrelevanta till skillnad från de relevanta faktorerna som blir kvar.  
 
Denna reduktion av systemet går att använda för att spåra de delar i 
systemet som är särskilt relevanta för beslutsunderlaget. Ett tänkbart fall 
är en modell där samma faktor används flera gånger. Det skulle kunna 
vara en prognos för ett trafikflöde, vilken ingår i fler effekter.  
 
 

[faktor a] 
 [faktor a][faktor b] 
 
Figur 5.3 Ovan ges en bild av hur ett icke koherent system kan se ut.  
 
Faktor b är irrelevant, eftersom systemet bara är korrekt om faktor a är 
korrekt. Den viktiga egenskapen hos en koherent struktur är att systemet 
är minimalt, Høyland och Rausand (1994).  
 
De komponenter i systemet som saknar betydelse är ”bortrensade”. Att 
faktor j saknar betydelse innebär att xj kan vara korrekt eller inkorrekt 
                                                 
33 Att systemet är redundant innebär inte att det är koherent. Det första 
fallet syftar på att en faktor ska ha en ”reservfaktor” som kan träda in i 
fall den första faller ur. När det gäller att skapa ett koherent system 
ligger intresset i att lokalisera faktorer som kan plockas bort från 
systemet. Populärt skulle ett koherent systemet kunna sägas vara 
ickeredundant. 
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utan att det påverkar systemet. Händelsen kan beskrivas av följande 
strukturfunktion φ(⋅j , X). 34 
 
I och med detta fås ett minsta möjliga system som uppfyller det större 
systemets funktioner, och samtidigt ett system som blir enklare att 
överblicka. Det innebär att systemet har reducerats men ändå innehåller 
alla viktiga faktorer för en fullständig osäkerhetsanalys. 
 
 
(5.8) Faktor j är irrelevant om φ(1j, Xo) = φ(0j, Xo) där Xo 

innehåller alla faktorer utom faktor j. 
 
 
Detta (5.8) innebär att systemet inte förändras om en irrelevant faktor 
ändras från korrekt till inkorrekt eller omvänt. 
 
 
Definition 5.3 
 
Ett system är koherent om dess strukturfunktion φ uppfyller villkoren: 
 
• φ är växande, det vill säga ui ≥ vi för i=1,2, ..., n, medför att  

φ(U) ≥ φ(V) 
 
• alla systemets faktorer är relevanta 
 
 
Första punkten innebär att om fler faktorer är korrekta ska struktur-
funktionens värde åtminstone inte minska. 
 
 
Sats 5.1  
 
För ett koherent system gäller följande för strukturfunktionen:  
 
φ(0) = 0 
 
φ(1) = 1 
 

                                                 
34Med notationen φ(⋅ j ,X) menas att j:te variabeln är lika med 0 eller 1. 
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Sats 5.1 innebär att om samtliga faktorer är inkorrekta är systemet säkert 
inkorrekt och om samtliga faktorer är korrekta är hela systemet säkert 
korrekt, se Høyland och Rausand (1994). 
 
 
Sats 5.2 
 
Ett koherent system är minst lika korrekt som ett system där alla 
faktorer är seriekopplade och högst lika korrekt som ett system där alla 
faktorerna är parallellkopplade. 
 
 
Det koherenta systemets strukturfunktion kommer att begränsas av 
följande produkter för serie- och parallellsystem, Høyland och Rausand 
(1994): 
 
 

(5.9) i

n

i
i

n

i
xXx

11
)(

==
≤≤∏ φ  

 
 

5.5 Minimala system och sårbarhet 

 
I analysarbetet kan det finnas en fördel i att minska antalet faktorer 
eftersom systemet blir mer överskådligt. Det är också lättare att se hur 
olika effekter är beroende av varandra. För att beräkna struktur-
funktionens systemsannolikhet räcker det att analysera det minsta 
möjliga system som ger ett korrekt system. 
 
En vanligt förekommande frågeställning är om några av faktorerna har 
sådan betydelse att om de inte är korrekta blir hela systemet inkorrekt. 
Det innebär att söka minsta möjliga mängd faktorer, som om de är 
inkorrekta, ger ett inkorrekt system.  
 
Anta att ett system av ordning n består av n faktorer som ordnas från 1 
till n. Systemet består då av en mängd D med faktorer. 
 
 
(5.10) D = {1,2, ..., n} faktorer 
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Det är möjligt att definiera två delmängder ur D som innehåller dels det 
minsta systemet av faktorer som ger ett korrekt resultat om alla 
faktorerna är korrekta, dels det minsta system av faktorer som får hela 
systemet att bli inkorrekt om alla faktorerna är inkorrekta35. 
 
 
Definition 5.4 
 
Ett minimalt korrekt system är en minsta mängd korrekta faktorer K ur 
D som ger ett korrekt system. Antalet faktorer i K går inte att reducera. 
 
 
Definition 5.5 
 
Ett minimalt ”felresulterande” system är den minsta mängd inkorrekta 
faktorer I ur D som gör att hela systemet blir inkorrekt. 
 
 
Exempel 5.3 Minimalt system 
 
Anta tre faktorer a, b och c, där a och b är parallella och i serie med c. 
Dessa bildar ett system. 
 
 
 [faktor a] 
[faktor b][faktor c] 
 
Figur 5.4 Systemet ovan består av tre faktorer {a, b, c}. 
 
 
Ett minimalt korrekt system K är {a, c} eller {b, c}. Systemet {a, b, c} 
är korrekt men inte minimalt.  
 
Det system I som kan få hela systemet att bli inkorrekt är {a, b} eller 
{c}. Systemet {c} är det minsta som kan orsaka att hela systemet inte 
blir korrekt. Samma sak gäller här att systemet {a, b, c} skulle kunna 
vara ett inkorrekt system, men detta system är inte minimalt. 
 

                                                 
35I klassisk tillförlitlighetsanalys brukar man tala om minsta väg för att 
systemet ska vara helt och minsta snitt för att systemet ska gå sönder. 
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För att förenkla beräkningarna kan följande resonemang föras. För var 
och en av K minimala korrekta strukturer Kj, kan följande funktion 
formuleras: 
 
 
(5.11)  ψj = i

Ki
x

j∈
∏    j =1,2, ... K 

 
 
Här kommer ψj(x) att motsvara en strukturfunktion för en seriestruktur 
sammansatt av variabler i Kj och ψj(x) blir den j:te minimala korrekta 
seriella strukturfunktionen. 
 
Systemet är korrekt om minst en av de minimala korrekta seriella 
strukturfunktionerna är korrekt: 
 
 

(5.12) ))(1(1)()(
11

xxx j

K

j
j

K

j
Ψ−∏−=Ψ=

==
φ  

 
 
Denna struktur av minimalt antal korrekta seriella strukturfunktioner kan 
nu uppenbarligen betraktas som en parallellstruktur. Slutligen kan då 
med hjälp av (5.11) och (5.12) följande uttryck härledas, Høyland och 
Rausand (1994): 
 
 

(5.13) i
Ki

K

j
xx

j∈=
∏=

1
)(φ  

 
 
Ett liknande resonemang för den minsta mängd variabler som kan få hela 
systemet att bli inkorrekt kan även föras, Høyland och Rausand (1994). 
Anta att det finns l minimala mängder Ij som ger ett inkorrekt system. 
Följande binära funktion kan införas: 
 
 
(5.14) )1(1)( h

Ih
h

Ih
j xxx

jj

−∏−==
∈∈

ξ  j = 1, 2, ... , l 
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Här kommer ξj(x) att vara strukturfunktionen för en parallellstruktur med 
variablerna i Ij. Benämningen på ξj(x) är den j:te minimala inkorrekta 
parallella strukturfunktionen. Hela systemet kommer att vara inkorrekt 
om minst en av parallellstrukturerna är inkorrekt vilket medför att 
följande funktion kan införas: 
 
 

(5.15) )()(
1

xx j

l

j
ξφ

=
∏=  

 
 
Slutligen kan med hjälp av (5.14) och (5.15) en strukturfunktion bildas 
som är en seriestruktur av de minimala parallellstrukturer som kan ge ett 
inkorrekt system: 
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5.6 Händelseträd 

 
I samband med att metoder från tillförlitlighetsteori används bör 
metoden att analysera och åskådliggöra de olika effekternas eller 
faktorernas påverkan i det totala systemet med händelseträd nämnas. I 
dessa bryts de olika komponenterna ner i faktorer enligt den logik som 
har presenterats. 
 
Trädet illustrerar vilka olika alternativ som kan uppkomma om olika 
händelser inträffar. Systemet startar i korrekt funktionellt läge och sedan 
analyseras vad som händer om olika delar i systemet blir inkorrekta.  
 
En variant skulle även kunna vara att studera felträd. I ett felträd utgår 
analysen från att systemet är i felaktigt läge vid analysens början. 
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5.7  Exempel - system av faktorer 

 
I en samhållsekonomisk kalkyl antas att i ett inledande skede en djupare 
analys endast görs av fyra effekter. En av dessa effekter, bullerkostnad, 
antas vidare ha två olika kostnadsuppskattningar a och b. Hänsyn ska tas 
till detta i analysen.  
 
Betrakta fyra kostnadseffekter {anläggningskostnad, underhållskostnad, 
bullerkostnad, barriäreffekt} vilka benämns yj där j=1, 2, 3, 4. Det är nu 
möjligt att dela upp dem ytterligare i deras i faktorer xji.  
 
En enkel uppdelning är:  
 
 
Anläggningskostnad= väglängd, materialkostnad per meter 
 
Underhållskostnad= väglängd, underhållskostnad per meter och fordon, 
trafikmängd 
 
Bullerkostnad  = trafikmängd, antal boende, kostnad per bullerstörd och 
fordon 
 
Barriäreffekt = väglängd, barriärkostnad per meter 
 
 
 
(5.17) y1 = x11, x12 

 
y2 = x21, x22, x23 
 
y3 = x31, x32, x33 
 
y4 = x41, x42  

 
 
Exempelvis innebär detta att y4-effekten barriäreffekt bestäms av x41 som 
är väglängd samt x42 som är barriärkostnad per meter. I detta fall 
beräknas y4 som en produkt av x41 och x42.  
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Tabell 5.7.1 Sannolikhet för att en viss faktor ska vara korrekt. 
Faktorerna antas vara oberoende av varandra. 
Effekt Faktor Sannolikhet 

Väglängd x11 = 0.97 Anläggningskostnad 
Materialkostnad x12 = 0,75 
Väglängd x21 = x11 = 0,97 
Kostnad per meter och 
fordon 

x22 = 0,88 
Underhållskostnad 

Trafikmängd x23 = 0,65 
Trafikmängd x31 = x23 = 0,65 
Antal boende x32 = 0,98 
Kostnad 1 x33a = 0,70 

Buller 

Kostnad 2 x33b = 0,80 
Väglängd x41 = x11 = 0,97 Barriäreffekt 
Kostnad per meter x42 = 0,80 

 
 
Vidare antas att faktorerna kan vara antingen korrekta eller inkorrekta. 
För att systemet ska anses vara korrekt enligt (5.2) ska alla faktorer vara 
korrekta det vill säga att systemet är en seriestruktur. I en första 
uppdelning kan systemet uppdelas på de fyra effekterna. 
 
 
[y1][y2][y3][y4] 
 
Figur 5.8.1 Systemet uppdelat på de fyra effekterna. 
 
 
I en andra uppdelning kan systemet delas upp i faktorer enligt det givna 
exemplet. 
 
 
[x11][x12][x21][x22][x23][x31][x32][x33][x41][x42] 
 
Figur 5.8.2 System med effekterna uppdelade på sina delfaktorer. 
 
 
Systemet i figur 5.8.2 är inte minimalt. Uppställningen visar att vissa 
faktorer finns i flera effekter. Faktorerna väglängd x11, x21 och x41 samt 
trafikmängd x23 och x31 finns som delfaktorer i mer än en effekt.  
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Systemet i figur 5.8.2 kan alltså förenklas till: 
 
 
[x11][x12][x22][x23][x32][x33][x42] 
 
Figur 5.8.3 Ett minimalt system med effekterna uppdelade på sina 
delfaktorer. 
 
 
Fördelen med denna uppdelning är att det nu är enklare att analysera 
systemsannolikheten för systemet. Antalet faktorer har minskat från tio 
till sju. Systemet innehåller endast oberoende faktorer.  
 
För att exemplifiera en parallell struktur kan exempelvis två scenarier 
för bullerkostnad betraktas. Kostnaden för bullerstörda kan förväntas 
höjas från en nivå till en högre genom nya direktiv. De innebär att en 
faktor får två nivåer. Det båda nivåerna benämns a och b, och kan 
skrivas i effekten på följande sätt y3

a och y3
b.  

 
Strukturen blir då följande: 
 
 

[y3
b] 

[y1][y2][y3
a][y4] 

 
Figur 5.8.4 System med de fyra effekterna och effekt 3 i två tänkbara 
nivåer. 
 
 
Sannolikheten att systemet (figur 5.8.3) ska vara korrekt kan beräknas 
enligt P(φ(X) = 1) = 

i
Π P(φ(xi) = 1) med sannolikheter för korrekta 

faktorer från tabell 5.7.1. 
 
 
(5.18) P(φ(X)=1) = 0.97 ⋅ 0.75 ⋅ 0.88 ⋅ 0.65 ⋅ 0.98 ⋅ 0.70 ⋅ 0.80  = 

0.23 
 
 
Om bullerkostnadseffekten x33a byts ut (scenario två) mot x33b fås en 
annan sannolikhet: 
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(5.19) P(φ(X)=1) = 0.97 ⋅ 0.75 ⋅ 0.88 ⋅ 0.65 ⋅ 0.98 ⋅ 0.80 ⋅ 0.80  
= 0.26 

 
Sannolikheten för att det senare systemet är korrekt är något större (om 
bara dessa fyra effekter skulle betraktas). 
 
Tänkbart är att nyttan räknas ut för två olika scenarier, vilka ger två 
nivåer för en viss effekt. När båda nivåerna tas med i analysen ökar 
sannolikheten för att alternativet med två scenarier är korrekt och 
beräknas till: 
 
 
(5.20) P(φ(X) = 1) = 0.97 ⋅ 0.75 ⋅ 0.88 ⋅ 0.65 ⋅ 0.98 ⋅ (1-(1-0.70) ⋅  

(1-0.80)) ⋅ 0.80 = 0.31 
 
 
Det är ganska självklart att om flera scenarier finns att tillgå för ett 
beslutsalternativ ökar den totala systemsannolikheten för att något 
scenario ska vara korrekt. En enkel metod att förbättra beslutsunderlaget 
är att ”gardera” sig med fler tänkbara utfall. Denna del av analysen 
gäller sannolikheten att den beräknade nyttan av beslutsalternativet ska 
uppnås. Det innebär inte att nyttan för alternativet förändras. 
Frågeställningen är hur stor sannolikheten är att systemet ska bli 
inkorrekt. 
  
Viss ”förenkling” har skett i beräkningarna av sannolikheterna (5.18), 
(5.19) och (5.20). Det som har beräknats är sannolikheten för det givna 
minimala systemet. Om systemet inte skulle vara minimalt skulle 
samtliga faktorsannolikheter behöva tas med. Systemet blir då även 
beroende. Viktigt är att minimala system jämförs med minimala system. 
Slutligen har de båda bullerkostnaderna antagits vara oberoende. 
 
Om hänsyn tas till hur stor betydelse de olika effekterna har kan 
systemet ytterligare reduceras. Ett antagande om att kostnaden för 
underhåll är konstant och att barriäreffekten inte bedöms vara stor skulle 
minska systemet till: 
 
 
[x11][x12][x31][x32][x33] 
 
Figur 5.8.5 System med reducerat antal effekter uppdelade på sina 
delfaktorer. 
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Det slutliga systemet redovisar att det finns anledning att koncentrera 
analysen på hur lång vägen kommer att bli och dess materialkostnad, 
trafikmängd, antal boende efter vägen och kostnad för bullerstörning. 
Övriga effekter behöver inte djupare analyseras.  
 
Betrakta åter utredningsalternativ UA1 och UA2 enligt tabell 3.5.1 samt 
anta ytterligare ett alternativ UA3. Det senare alternativet antas skilja sig 
från övriga främst genom en dyrare investeringskostnad. Vidare antas att 
UA3 har säkrare systemsannolikhet som ett resultat av den dyrare 
investeringen. 
 
 
Tabell 5.7.2 Kalkylsammanställning för utredningsalternativ 1, 2 och 3 
samt skattade systemsannolikheter för effekterna. Effekterna antas vara 
oberoende. 
Effekt UA1  φ(y1) UA2 φ(y2) UA3 φ(y3) 
Anläggningskostnad 25,0 0,85 32,1 0,80 33,0 0,90 
Trafiksäkerhet 0,56  0,79  1,93 0,83 2,00 0,93 
Framkomlighet 1,43  0,81  1,71  0,81 1,43  0,81 
Underhållskostnad -0,33  0,70  -0,38  0,70 -0,39  0,85 
Komfort 0,40 0,90 0,41 0,90 0,40 0,90 
Buller 0,36 0,75 0,39 0,75 0,36 0,75 
Barriäreffekt l,53 0,76 l,70 0,89 L,53 0,76 
Nettonuvärdeskvot 2,16  3,06 2,23 
 
 
Tabell 5.7.2 visar att utredningsalternativ 2 (UA2) är det alternativ som 
har störst nytta och därför bör väljas. När även systemsannolikheterna 
beräknas kommer ytterligare information till beslutsfattarens kännedom.  
 
Vid beräkning av systemsannolikheterna bör observeras att det inte är en 
varians för respektive faktor eller effekt utan en uppskattning av 
sannolikheten att respektive effekt minst kommer att uppnå det värde 
som har beräknats.  
 
Genom att använda formel (5.4) för ett seriesystem kan tillståndsvektorn 
beräknas och dess sannolikhet skattas. Eftersom en jämförelse sker 
mellan alternativ där tre effekter (framkomlighet, komfort och buller) 
har samma sannolikhet att vara korrekt i samtliga alternativ kan dessa 
”tas bort” ur analysen. Systemsannolikheten kan beräknas:  
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(5.21) P(φ(UA1=1))=0,357 
 

P(φ(UA2) =1)=0,414 
 

P(φ(UA3) =1)=0,541 
 
 
Slutsatsen som kan dras av de beräknade systemsannolikheterna är att 
den beräknade nyttan för alternativ 3 har den största sannolikheten att 
uppnås. En avvägning måste ske mellan den ökade säkerheten för UA3 
men samtidigt den något lägre nettonuvärdeskvoten. Ett enkelt sätt att 
väga samman dessa är en produkt mellan nettonuvärdeskvot och 
systemsannolikhet vilket betecknas wi för alternativ i: 
 
 
(5.22) wi = P(φ(ai=1))h(yi)  för alternativ i 
 
 
Om (5.22) tillämpas på resultatet i (5.21) och nettonuvärdeskvoterna i 
tabell 5.7.2 kan följande mått beräknas: 
 
 
(5.23) w1 =0,77 
 

w2  =1,14 
 
w3 =1,28 

 
 
Om måttet i (5.22) används bör i stället alternativ tre (UA3) väljas.  
 
Någon hänsyn till de olika effekternas storlek har inte tagits. I 
beräkningarna har målet varit att ”hela” kalkylen ska vara korrekt. 
Vidare kan analysen göras på faktornivå, varigenom kalkylen kan 
reduceras ytterligare. 
 
För att genomföra en scenarieanalys krävs att minst två scenarier har 
skattats för minst en effekt. Två alternativ UA1 och UA2 antas och 
bedömningen har gjorts att utfallet för vissa av UA2s effekter kan uppnå 
två nivåer A och B.  
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Tabell 5.7.3 Kalkylsammanställning för utredningsalternativ 1 och 2 där 
alternativ 2 antas ha två olika utfallsnivåer med samma sannolikhet A 
och B samt skattade systemsannolikheter för effekterna.  
Effekt UA1  P(y1) UA2A P(y2

A) UA2B P(y2
B) 

Anläggningskostnad 25,0 0,85 29,2 0,80 39,0 0,90 
Trafiksäkerhet 0,56  0,89  1,93 0,83 2,00 0,90 
Framkomlighet 1,43  0,81  1,43  0,81 1,43  0,81 
Underhållskostnad -0,33  0,70  -0,33  0,70 -0,39  0,73 
Komfort 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,90 
Buller 0,36 0,75 0,36 0,75 0,36 0,75 
Barriäreffekt l,53 0,76 l,70 0,80 l,53 0,76 
Nettonuvärdeskvot 2,16  2,76·0,5 + 2,13·0,5 = 2,25 
 
 
Formel (5.4) för ett seriesystem och formel (5.5) för ett parallellsystem 
används för att beräkna strukturfunktionen och sannolikheten att denna 
är korrekt skattad. Nettonuvärdet skattas som ett enkelt medelvärde i 
detta exempel. Det är även möjligt att anta olika sannolikheter för de 
båda scenarierna. Oberoende effekter har antagits. Identiska effekter 
(framkomlighet, komfort och buller) kan tas bort ur jämförelsen och 
systemet minimeras. Systemsannolikheten beräknas:  
 
 
(5.24) P(φ(UA1) =1) = 0,40 
 

P(φ(UA2AB) =1) = 0,84 
 
 
Alternativ UA2 har en större systemsannolikhet och en större 
sammanvägd nettonuvärdeskvot (2,25) vilket talar för att alternativ UA2 
bör väljas.  
 
Om UA2s B-scenario inträffar uppkommer en påtaglig ökning av 
anläggningskostnaden vilket kan tala emot alternativet givet budget-
restriktioner och en lägre nytta än för UA1. 
 

5.8 Kommentar 

 
Det faktiska värdet på effekten/faktorn är inte det avgörande i detta 
kapitel. Målet är att kunna räkna på sannolikheten att de olika 



Hantering av osäkerhet i samband med investeringsbeslut 

 117

alternativens beräknade utfall är korrekta. En större sannolikhet för att 
ett alternativ ska vara korrekt indikerar att det alternativet är bättre att 
välja om det har en tillräcklig stor nytta (en samhällsekonomisk kalkyl 
antas gjord). 
 
Den faktor som här är mest intressant att studera är osäkerhetsfaktorn 
(felfaktorn, xe) och hur den uppträder i systemet. I stort syftar metoderna 
i kapitel 5 till att analysera hur respektive effekts osäkerhetsfaktor 
påverkar osäkerheten för ett beslutsalternativ vilket belyses med den 
framräknade systemsannolikheten. Dessa sannolikheter är sedan möjliga 
och jämföra.  
 
Vidare krävs att osäkerhetsfaktorn på något vis praktiskt kan skattas. 
Noteras bör åter att osäkerhetsfaktorn i detta kapitel inte återspeglar en 
faktisk varians utan en sannolikhet att effekten eller faktorn ska vara 
korrekt eller inkorrekt. Eventuella varianser som har framräknats vid 
framtagande av effekterna kan användas som underlag för en sådan 
skattning. 
 
När systemsannolikheten beräknas kommer samtliga ingående faktorer 
och effekter att likställas oberoende av deras monetära värde. 
 
Å ena sidan har olika effekter olika stor påverkan på kalkylen och de kan 
tillåtas slå fel utan att kalkylen i sin helhet behöver bli orimlig. Felen tar 
ut varandra. Å andra sidan är det rimligt att samtliga effekter uppnår 
förväntat värde då de har bedömts vara viktiga att ta med. 
 
Av ytterligare intresse är att metoderna på ett enkelt sätt belyser de olika 
beroenden som finns i och mellan effekterna. Om effekterna delas upp i 
faktorer och de olika beroendena lokaliseras medger det att många 
statistiska metoder som kräver oberoende kan användas, exempelvis de 
metoder som har redovisats i kapitel 3. 
 
Rent praktiskt kan metoder i detta och följande kapitel användas för att 
belysa de osäkerheter som kan finnas i en kalkyl eller i del av en kalkyl. 
I och med att denna illustrativa metod används är det lättare att bedöma 
olika effekters (faktorers) påverkan på beslutsalternativet. 
  
Ett intressant fenomen är att säkerheten i en kalkyl kan ökas genom att 
flera scenarier betraktas inom varje beslutsalternativ. Sannolikheten att 
alternativet ska bli korrekt ökar eftersom sannolikheten att ”något” av de 
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tänkta scenarierna i beslutsalternativet ska inträffa ökar med antalet 
scenarier.  
 
Detta kräver naturligtvis att de olika scenarierna kan slås ihop och 
analyseras i ett gemensamt beslutsalternativ. Osäkerheten i respektive 
scenario påverkas inte men osäkerheten för det gemensamma besluts-
alternativet blir lägre eftersom ett större utfallsrum betraktas.  
 
Det ät inte alltid relevant att betrakta sammanslagna alternativ. Ett 
tänkbart fall när det kan vara relevant är när två olika grupper av 
investeringsalternativ analyseras. Varje grupp kan tänkas bestå av flera 
liknande delalternativ, vilka ses som olika scenarier. På detta vis är det 
möjligt att analysera flera alternativ samtidigt vilket kan vara tids-
besparande. 
 
I de fall scenarioanalysens systemsannolikhet sammanvägs med 
alternativets nytta kommer det samlade värdet för beslutsalternativet 
normalt att bli större än för det alternativ där bara ett scenario antas. 
 
Slutligen kan konstateras att fokus har legat på att minska osäkerheten 
för ett beslutsalternativ. Enligt tidigare resonemang i kapitel ett kan 
vissa beslutsfattare vara mer riskbenägna och fokus behöver då inte i 
första hand ligga på att minska osäkerheten. Metoderna kan även 
användas för de fall en ökad osäkerhet kan accepteras, då de ger 
beslutsfattaren en bedömning av vilken osäkerhetsnivå som finns för 
aktuellt alternativ.  
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6 TIDSBEROENDE I SYSTEM AV EFFEKTER 
 
Tiden ingår som en del i den samhällsekonomiska kalkylen i form av ett 
”flöde” av nyttor och kostnader som vägs samman med hjälp av en 
kalkylränta. Då kalkylen beskriver en investering som förräntas över en 
viss tid finns det anledning att särskilt beakta tiden vid analys av 
osäkerheter. Skilda osäkerheter kan förväntas ha olika tidsprofil. Om ett 
visst beslutsalternativ kan förväntas vara säkert över lång tid ökar 
sannolikheten att den förväntade nyttan ska uppnås. 
 
När ett beslut genomförs finns en kalkyl med effekter som antas vara 
korrekta från beslutstidpunkten och under hela kalkylperioden. 
Efterhand är det sannolikt att effekterna kommer att påverkas av icke 
beaktade omständigheter.  
 
I vissa fall är det möjligt att uppskatta hur länge ett system kan tänkas 
vara korrekt under en längre tidsperiod, det vill säga förknippat med 
liten osäkerhet. Analys av sådana dynamiska system kan ge 
beslutsfattaren viktig information vid beslutstillfället. Ett system med 
liten förväntad osäkerhet under lång tid är många gånger attraktivt. 
 
Vissa effekter kan tänkas ha en ökad sannolikhet att bli inkorrekta med 
tiden, medan andra effekter har det omvända beteendet. Effekternas 
olika karaktär kommer att påverka hela beslutsalternativets sannolikhet 
att vara korrekt över tiden, vilket berörs mer i kapitel 9. 
  
I tillförlitlighetsteorin utgör tidsberoende ett centralt begrepp. Det finns 
många användbara metoder för att analysera tidsberoendet på effekt- 
eller faktornivå. 
 
När det finns flera alternativ med nästan likvärdig nytta att välja mellan 
är det möjligt att rangordna dem efter hur stor sannolikheten är att de ska 
vara korrekta efter en viss tid. Det alternativ som förväntas uppnå 
ungefär samma nytta över längst tid kan då kanske vara att föredra. 
 
En möjlighet är också att analysera enskilda effekter. Särskilt de effekter 
som representerar nyttan i kalkylen baseras ofta på mycket långa 
perioder. För kostnadseffekterna uppkommer ofta kostnaden mer 
omedelbart i form av en anläggningskostnad. 
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I detta kapitel kommer några analytiska metoder för att studera 
tidsberoendet att presenteras. 
 
 
• Faktormodellen kommer att utökas med en tidsfaktor. 
 
• Begreppet livslängd kommer att införas. 
 
• Analysmetoder för stabilitet över tiden och pålitlighet kommer att 

införas. 
 
 

6.1 Tidsfaktor 

 
Resonemanget i kapitel 4 introducerade möjligheten att dela upp 
effekterna i olika faktorer. En speciell faktor xd representerar beroendet 
mellan de faktorer som ingår i effekterna. Ett beroende, som är mycket 
vanligt, är tiden. Därför införs tiden som en ny egen faktor xt. 
 
 
Definition 6.1 
 
En effekt y består av fem sorters faktorer. En faktor xp är värde-
relaterad, en faktor xq är mängdrelaterad, en faktor xe beskriver 
osäkerheten, en faktor xd beskriver beroendet mellan faktorerna 
(exklusive tidsberoendet) och en faktor xt beskriver tidsberoendet. 
 
Effekten = y = f(Xp, Xq, Xf, Xd, Xt) 
 
 
Begreppet tid behöver inte nödvändigtvis bara vara tid i dagar och år. 
Det kan lika gärna vara en process vilken som helst. Det väsentliga är att 
det är en process som "föds och dör", eller med den tidigare använda 
terminologin, en process som innebär att det betraktade besluts-
alternativet först är korrekt och sedan riskerar att bli inkorrekt.  
 
Tiden från ett beslut om en ekonomisk investering tills den är genomförd 
eller tills den är avskriven kan betraktas som en hel process.  
 
Frågan är om ett visst alternativ kommer att vara korrekt under hela den 
betraktade tiden eller tillräckligt länge för att alternativet ska accepteras. 
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Anta att i startögonblicket är t = 0, vilket lämpligen är den tidpunkt då 
ett visst beslut fattats. Vidare antas att beslutsalternativet är ett system 
av faktorer som är beroende av tiden vilket skrivs X(t). Dessa antas vara 
korrekta under en tidsperiod t från startögonblicket till en tidpunkt T, det 
vill säga t∈(0, T). Tillståndet för systemet beskrivs av φ(X(t)), vilket 
definieras: 
 
 

(6.1) 




=
ttidpunktvidinkorrektärsystemetom

ttidpunktvidrrektkoärsystemetom
tX

0

1
))((φ  

 
 
Variabeln T är stokastisk men ska uppfattas som en kontinuerlig 
variabel. Antagandet att T är en kontinuerlig stokastisk slumpvariabel 
kommer att visa sig hållbart, se Høyland och Rausand (1994). 
 
 
(6.2) T är den tid från tidpunkten 0 under vilket systemet är 

korrekt. T benämns i fortsättningen systemets livslängd. 
 
 
Livslängden T kan anta olika fördelningar beroende på vilken typ av 
effekt eller faktor som den beskriver. Detta behandlas senare i kapitel 9.  
 
Sannolikheten att systemet är inkorrekt vid tidpunkt t benämns F(t) 36, 
det vill säga sannolikheten för att livslängden T är mindre än t. 
Derivatan av F(t) kallas täthetsfunktion eller felfrekvens och skrivs f(t). 
 
 

(6.3) P(T ≤ t) = F(t) = f x dx
t

( )
0

∫  

 
Mer intressant och användbart är att betrakta sannolikheten att systemet 
ska vara korrekt vid tidpunkten t. Den kallas funktionssannolikhet och 
betecknas R(t). 
 
 

                                                 
36F(t) brukar i statistiska sammanhang kallas fördelningsfunktion. 
Funktionen f är inte samma funktion f som i 4.2 och 4.3. 
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(6.4) P(T > t) = R(t) = f x dx
t

( )
∞

∫  

 
 
Med hjälp av (6.3) och (6.4) kan ett mått som beskriver benägenheten 
hos ett visst system att bli inkorrekt definieras. Denna benägenhet kallas 
felbenägenhet och betecknas här med z(t).  
 
Felbenägenheten anger sannolikheten för att systemet ska bli inkorrekt 
vid tidpunkt t givet att systemet har varit korrekt hela tiden före 
tidpunkten t. 37  
 
Antag en kontinuerlig fördelning med funktionssannolikhet R(t), för-
delningsfunktion F(t) och täthetsfunktion f(t). Då kan felbenägenheten 
z(t) definieras av: 
 
 

(6.5) z t
f t

R t
( )

( )

( )
=  

 
 
Ett beslutsalternativ med låg felbenägenhet under lång tid är ett 
alternativ vars beräknade nytta och kostnad sannolikt kommer att vara 
bestående.  
 
 

6.2 Livslängd för system 

 
De olika effekterna och dess strukturfunktioner kan uppfattas som 
tidsberoende stokastiska variabler38. Vidare antas att faktorerna är 
oberoende av varandra. I kapitel 8 redovisas system som hanterar 
beroende mellan faktorer. 
 

                                                 
37 Det är även tänkbart med en alternativ definition där systemet ska ha 
varit tillräckligt korrekt fram till tidpunkten t. Vissa avvikelser skulle 
kunna accepteras men summan av avvikelserna ska vara mindre än ett 
på förhand givet värde. 
38 Faktorn xj skrivs xj(t) eller xtj och strukturfunktionen φ skrivs φ(X(t)) 
när faktorerna är beroende av tiden t. 
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Definition 6.2 
 
Livslängden för en effekt är tidsperioden från starttidpunkten, då 
effektens värde antas vara korrekt, till den tidpunkt då effekten får ett 
inkorrekt värde. 
 
 
Intresset riktas mot sannolikheten för att strukturfunktionen φ(X(t)) ska 
vara korrekta vid en viss tidpunkt t. Följande notation införs för 
sannolikheten att faktor i (6.6) respektive hela systemet (6.7) är korrekt 
vid tidpunkten t: 
 
 
(6.6) pi(t) = P(xi(t) = 1) för i=1, … , n 
 
 
(6.7) pS(t) = P(φ(X(t)) = 1) 
 
 
Eftersom faktorerna antas vara oberoende ger det att även struktur-
funktionen φ(X(t)) är oberoende. Enligt (6.1) är strukturfunktionen binär. 
Givet detta kan väntevärdet vid tidpunkt t skrivas, se Kaufmann m fl 
(1977): 
 
 
(6.8) E(xi(t)) = 0⋅P(xi(t) = 0) + 1⋅P(xi(t) = 1) = pi(t) 

 
för i= 1, …, n 

 
 
(6.9) E(φ(X(t))) = pS(t) 
 
 

6.2.1 Livslängd för seriestruktur 
 
Med utgångspunkt från seriestrukturens strukturfunktion (5.3) och 
formel (6.8) samt antagandet om att faktorerna är oberoende, erhålls en 
ren produkt vid beräkning av väntevärdet.  
 
Vidare gäller om oberoende råder att väntevärdet för en produkt är 
samma sak som produkten av väntevärden.  
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Alltså kan följande samband tecknas:  
 
 

pS(t) = E(φ(X(t))) = ))((
1

txE i

n

i=
∏  = ))((

1
txE i

n

i=
∏  = )(

1
tpi

n

i=
∏  

 
 
Eller sammanfattningsvis: 
 
 

(6.10) pS(t) = )(
1

tpi

n

i=
∏  

 
 
Vidare kan noteras: dels att pS(t) ≤ min(pi(t)), dels att om sannolikheten 
för att faktorerna ska var korrekta är lika fås pS(t) = p(t)n. 
 
 

6.2.2 Livslängd för parallellstruktur 
 
På samma sätt går det att föra ett resonemang för en parallellstruktur. 
Genom att använda parallellstrukturens strukturfunktion formel (5.5) 
och antagandet att faktorerna är oberoende av varandra gäller: 
 
 

pS(t) = E(φ(X(t))) = )))((1(1
1

txE i

n

i
−∏−

=
 = ))(1(1

1
tpi

n

i
−∏−

=
= )(

1
tpi

n

i=
 

 
 
Eller sammanfattningsvis: 
 
 

(6.11) pS(t) = )(
1

tpi

n

i=
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Här kan noteras att om sannolikheten för att en faktor ska vara korrekt är 
lika för alla faktorer blir systemsannolikheten pS(t) = 1 – (1 – p(t))n  och 
vidare gäller att pS(t) ≥ max(pi(t)). 
 
 

6.3 Exakt sannolikhet för korrekthet vid given tidpunkt 

 
Det är möjligt att för en viss tidpunkt τ  bestämma hur stor sannolikheten 
är att ett beslutsalternativ eller en effekt är korrekt. Detta gäller 
exempelvis i situationer då inget av de betraktade alternativen kan antas 
vara säkert korrekt under hela livslängden. 
  
Ett annat tänkbart fall är att det finns ett särskilt intresse av att systemet 
ska vara korrekt vid en viss tidpunkt och att det efter denna tidpunkt inte 
spelar lika stor roll om systemet är korrekt. Det innebär att sannolikheten 
för att systemet är korrekt vid tidpunkten τ  måste bestämmas, det vill 
säga pj(τ) för respektive faktor j av totalt n faktorer. Det räcker således 
inte med en skattning av livslängden för faktorerna. 
 
En annan idé att bestämma sannolikheten för att ett beslutsalternativ är 
korrekt baseras på pivotal och en tredje metod är att utnyttja felträds-
metodik. För djupare studier hänvisas till Høyland och Rausand (1994). 
 
Exempel 6.1 Effekters livslängd 
 
Kalkylperioden för en väginvestering kan vara så lång som 60 år. Det 
alternativ som väljs antas vara korrekt under hela denna tid. Utfallet av 
nyttoeffekterna påverkas av händelser under hela kalkylperioden. 
Kostnaden är mer omedelbar. De största störningarna kan antas inträffa 
under själva byggnationen, se vidare kapitel 9. Tiden från beslut tills det 
att vägen är invigd och har fungerat under något år kan vara en första 
tillräcklig begränsning för att bedöma osäkerheten.  
 
Med hjälp av statistiska metoder kan de olika faktorernas livslängd 
skattas. Denna skattning baseras bland annat på tidigare erfarenheter av 
samhällsekonomiska analyser (efterkalkyler).  
 
För att förenkla exemplet betraktas bara några effekter och kalkylen 
genomförs på effektnivå, vilket kräver att en tidigare analys på 
faktornivå har genomförts.  
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Tabell 6.3.1 Några valda effekter och deras sannolikhet för korrekthet 
vid tidpunkten t.  
Kalkylparameter Alternativ 1 pi(t) Alternativ 2 pi(t) 
Anläggningskostnad 100 0,75 110 0,80 
Underhållskostnad 10 0,95 14 0,85 
Bullerkostnad  4 0,85 5 0,90 
Barriäreffekt 1 0,90 1 0,95 
 
Tidpunkten t kan här exempelvis vara 5 år. Om de skattade 
sannolikheterna ovan används i formel (6.10) kan sannolikheten 
beräknas till: 
 
 
(6.12) p1(t=5 år) = 0,54 för alternativ 1  
 

p2(t=5 år) = 0,58 för alternativ 2.  
 
 
Alternativ 2 har större sannolikhet att vara korrekt. Alternativet med 
större sannolikhet kan vara att föredra. En bättre analys uppnås 
antagligen i fall hänsyn tas till varje effekts monetära värde. Detta 
genomförs senare i detta kapitel.  
 
Vidare är det möjligt att beräkna hur många år de betraktade kalkylerna 
kan förväntas vara korrekta. Denna information kan ligga till grund för 
att betrakta en kortare kalkylperiod än 60 år, vilket kan vara värdefullt 
vid analys av osäkerheter.  
 
För att avgöra vilket alternativ som säkert har den största sannolikheten 
kan ett statistiskt test användas. En möjlig hypotes är: 
 
 
(6.13) H0: p2(t) - p1(t) > 0 
 

H1: p2(t) - p1(t) ≤ 0  
 
 
Beroende på sannolikhetsfördelning måste teststatistikan anpassas. I 
detta fall kan antagligen ett χ2-test användas eller möjligen ett t-test. 
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6.4 Exempel - tidsberoende  

 
Vid analys av olika beslutsalternativ finns det möjlighet att bedöma 
sannolikheten för att ett alternativ ska vara korrekt. Denna sannolikhet 
behöver inte vara konstant över tiden. Av intresse är då att beräkna hur 
länge det är sannolikt att kalkylen ”håller”. Detta kan genomföras genom 
att ett tidsbegrepp förs in i kalkylen. 
 
Tidsbegreppet införs med formel (6.4) och beskriver sannolikheten R(t) 
att systemet är korrekt vid en tidpunkt t. För att få fram dessa 
sannolikheter krävs att någon form av skattningar genomförs, vilket 
berörs i kapitel 9.   
 
Skattningen görs på faktornivå och sannolikheten för effekten fås genom 
multiplikation av faktorernas sannolikheter då oberoende antas mellan 
seriekopplade faktorer i respektive effekt. 
 
 
Tabell 6.4.1 Sannolikhet att tre effekter i UA1 och UA2 är korrekta vid 
tidpunkten t. Se vidare definitioner i kapitel 4 och tabell 4.6.4. 
Effekt UA1 pp2t pp3t pp4t pq2t pq3t pq4t pq5t pi(t) 
Trafiksäkerhet 0,88   0,90 0,75   0,59 
Framkomlighet  0,90    0,90  0,81 
Underhåll   0,95  0,75  0,99 0,70 
Effekt UA2 pp2t pp3t pp4t pp9t pq3t pq4t pq5t  
Trafiksäkerhet  0,88   0,95 0,75   0,63 
Framkomlighet  0,90    0,92  0,83 
Underhåll   0,95  0,75  0,99 0,71 
 
 
I de fall systemet bara skulle bestå av dessa tre effekter skulle 
sannolikheten att UA1 är korrekt vid tidpunkten t vara 0,33 och 0,37 för 
UA2. Alternativ 2 har större sannolikhet att vara korrekt.  
 
Detta är ett högre värde än 0,59 eller 0,63 vilket är sannolikheten för att 
effekten ska vara korrekt för ett alternativ baserat på faktorer xq2 eller 
xq9. 
 
Om exemplet från kapitel 3 åter betraktas (tabell 3.5.1) och livslängder 
för respektive effekt finns skattade kan tabell 6.4.2 sammanställas.  
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Tabell 6.4.2 Kalkylsammanställning för utredningsalternativ 1 och 2 
inklusive skattade livslängder för effekterna med antagen tid t=60 år. 

Effekt UA1  UA2 
 Mkr xe=σ xt=p(t) Mkr xe=σ xt=p(t) 
Anläggningskostnad 25,0 1,581 0,85 32,1 2,093 0,80 
Summa kostnad (t) 21,25   25,68   
--------------------- -------- --------  -------- --------  
Trafiksäkerhet +0,56  0,084  0,60  +1,93 0,289 0,65 
Framkomlighet +1,43  0,143  0,80  +1,71  0,171  0,75 
Underhållskostnad -0,33  0,033  0,70  -0,38 0,038  0,70 
Komfort +0,40 0,040 0,90 +0,41 0,041 0,90 
Buller +0,36 0,036 0,75 +0,39 0,039 0,75 
Barriäreffekt +l,53 0,153 0,75 +l,70 0,170 0,85 
Varians nuvärde 22,0 58,5 
Summa nytta (t) +3,03 +4,38 
Nuvärde nytta (t) 60,53 87,55 
Nettonuvårdes- 
kvot (t) 

1,85 

 

2,41 

 

 
 
Om hänsyn tas till sannolikheten för att alternativen ska vara korrekta 
vid tidpunkt t kan nettonuvärdeskvoten åter beräknas. Respektive effekt 
multipliceras med sin funktionssannolikhet. Resultatet blir ett värde på 
effekten där hänsyn har tagits till given sannolikhet.  
 
Att tidpunkten (t) antas vara 60 år innebär att hela kalkylperioden 
betraktas. Detta möjliggör jämförelse med exempel (3.45) - (3.48). 
 
Nettonuvärdeskvoten är större för UA2 (2,41 > 1,85) enligt tabell 6.4.2 
vilket även blev resultatet av ett statistiskt test i kapitel 3 för det fall då 
tiden inte ingick som särskild faktor.  Samma test går åter att genomföra 
med tidsaspekten inkluderad. 
 
För att ”direkt” testa om UA2 (wt2) har större nettonuvärdeskvot än UA1 
(wt1) kan följande hypotes formuleras: 
 
 
(6.14) H0: wt2 > wt1 

  
H1: wt2 ≤ wt1 
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En skattning av bi och ci kan ske enligt följande (tabell 6.4.2): 
 
 
(6.15)  b1∈ N(γ1, σ1

2/ v1) = N(60.53, 22.0/6) 
 
 b2∈ N(γ2, σ2

2/ v2) = N(87.55, 58.5/6) 
 

c1 ∈ N(λ1, τ1
2/ u1) = N(21.25, 2.5/1) 

 
c2 ∈ N(λ1, τ2

2/ u2) = N(25.68, 4.38/1) 
 
 
 
Med hjälp av formel (3.36) kan följande numeriska värden införas i 
testet: 
 
 

(6.16) 
12,0
18,0

1
25,21
5,2

68,25
4,4

6
53,60
0,22

55,87
5,58

)
25,21
68,25

ln()
53,60
55,87

ln(

2222

=
+

+
+

−
= 1,50 

 
 
 
Eftersom 1,50 < 1,65 (enligt tabell) förkastas H0 vilket innebär att 
skillnaden mellan de båda alternativen inte är signifikant på 
femprocentsnivån. UA2 är inte ett statistiskt säkerställt bättre alternativ 
med en större nytta vid den givna tidpunkten och given signifikansnivå. 
 
I detta fall kan det kanske visa sig att det mindre kostsamma UA1 med 
lägre nytta borde väljas eftersom det alternativet inte framstår som sämre 
än UA2 vid tidpunkt t. En annan möjlighet är att vidta åtgärder för att 
öka säkerheten i UA2. 
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6.5 Kommentar 

 
En berättigad fråga är om inte de varianser som redovisas i kapitel 3 har 
samma innebörd som de tidsskattningar som görs i detta kapitel? 
 
Ett enkelt svar på frågan är att i kapitel 3 behandlas variansen för en 
skattning av en enskild effekt, till exempel en trafikprognos för ett visst 
antal år. Denna varians hanteras främst av felfaktorn. Naturligtvis är det 
möjligt att fånga upp tidsosäkerhet även i denna varians. Skillnaden 
ligger i att tidsfaktorn beskriver hur effekterna eller olika faktorer åldras.  
 
Tidsskattningen innefattar sannolikheten att en effekt ska behålla ett 
visst värde fram till en viss tidpunkt, det vill säga under ett tidsintervall. 
Hanteringen av tidsskattningarna görs via den tidsberoende faktorn. 
Skattningar anger inverkan av åldrande. Genom att beakta ”åldrandet” 
av kalkylresultaten finns det möjlighet att studera hur olika delar av 
kalkylen påverkar resultatet över tiden. Kalkylens sannolikhet att vara 
korrekt vid olika tidpunkter kan också analyseras. 
 
Vissa effekter har en hög sannolikhet att bli inkorrekta i början av 
kalkylperioden och andra effekter i ett senare skede. Effekternas 
tidsberoende osäkerhet kan exempelvis beaktas vid en diskussion om 
kalkylperiodens längd. Denna osäkerhet är särskilt påtaglig för kalkylens 
nyttoeffekter, som förräntas under många år. 
 
Vid skattning av sannolikheten för att en effekt ska vara korrekt under 
en viss tid kan en valfri tidpunkt väljas. Exempelvis kan det vara av 
intresse att bara beakta anläggningskostnaden under byggtiden och några 
år efter projektets färdigställande.  
 
Slutligen bör åter beaktas att de olika effekterna och faktorerna inte 
behöver förändras över tiden på ett likartat sätt, vilket berörs i kapitel 9.  
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7 BETYDELSE AV ENSKILDA FAKTORER 
 
En relevant fråga är om det finns någon faktor som kan anses vara mer 
betydande än någon annan. Med betydande åsyftas hur stor del av 
beslutsunderlagets osäkerhet den står för.  
 
I kapitel 3 gjordes analyser av effekterna med hänsyn till deras betydelse 
för den totala kalkylsumman. I detta kapitel betraktas kalkylen på faktor- 
och effektnivå, primärt oberoende av effekten/faktorns storlek och 
sekundärt med hänsyn till dess storlek. 
  
Ett kvantitativt mått för respektive faktors påverkan på osäkerheten kan 
vara till hjälp i osäkerhetsanalysen. Måttet ska inte bara ta hänsyn till 
systemets struktur utan också till sannolikheten att respektive faktor är 
korrekt vid en viss tidpunkt. Metoderna kan ses som en naturlig 
fortsättning på föregående kapitel.  
 
Syftet med det tänkta måttet är att få en uppfattning om vilka faktorer 
som potentiellt kan medföra att systemet blir inkorrekt. Därmed går det i 
förlängningen att fatta bättre beslut, eftersom det blir möjligt att dels 
inse var de största osäkerheterna finns, dels sätta in riktade åtgärder för 
att förbättra kvaliteten.  
 
Statistiskt finns ganska många mått att välja på. Här kommer dock bara 
två enkla mått att redovisas. Metoder som redovisas i detta kapitel har 
anpassats till den införda notationen och antagandena i kapitel 4 - 6.  
 
I kapitlet kommer följande att behandlas: 
 
 
• Mått för att beräkna en viss faktors (effekts) betydelse vid tidpunkt t. 
 
• Analysmetoder för att spåra kritiska faktorer redovisas. 
 
• Betydelsen av att en faktor är korrekt behandlas. 
 
• Analysmetoder för att avgöra vilken faktor/effekt som bör förbättras 

för att öka säkerheten i den totala kalkylen.  
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7.1 Mått på faktorers betydelse 

 
Utgående från den tidigare införda notationen i (6.6) och (6.7), där pi(t) 
och pS(t) definierades, samt ett antagande om oberoende faktorer kan 
sannolikheten för korrekthet vid en viss tidpunkt t skattas.  
 
Genom att använda partiell derivering kan följande mått på betydelsen 
av faktor i vid tiden t, ställas upp, se Birnbaum (1969): 
 
 

(7.1) IB(i|t) = 
)(

)(

tp

tp

i

S

∂
∂

 

 
 
Måttet IB(i|t) ligger i intervallet [0,1] varav 0 är den lägsta och 1 är den 
högsta betydelsen. 
 
 
Exempel 7.1 Faktorers betydelse 
 
Exemplet består av tre faktorer i serie. Anta att sannolikheten för att 
respektive faktor ska vara korrekt vid tidpunkt t är: 
 
 
(7.2) p1(t) = 0,96 
 

p2(t) = 0,94 
 

p3(t) = 0,90 
 
 
Betydelsen av respektive faktor kan beräknas enligt (7.1): 
 
 

(7.3) IB(1|t) = 
1

321 )(

p

ppp

∂
∂

 = 1⋅p2(t)⋅p3(t) = 0,94⋅0,90 = 0,846 

 

IB(2|t) = 
2

321 )(

p

ppp

∂
∂

  = p1(t)⋅1⋅p3(t) = 0,96⋅0,90 = 0,864 
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IB(3|t) = 
3

321 )(

p

ppp

∂
∂

  = p1(t)⋅p2(t)⋅1 = 0,96⋅0,94 = 0,902 

 
 
Av de tre faktorerna är den tredje den faktor som är mest kritisk för 
systemet eftersom den har störst värde enligt (7.1). Detta kunde 
förutsägas eftersom faktor tre är faktorn med lägst funktionssannolikhet 
i ett seriellt system. På effektnivå blir ett system med många olika 
faktorer mer komplicerat och det hade kanske inte varit lika självklart 
vilken faktor som haft störst betydelse.  
 
 

7.2 Kritiska faktorer 

 
Ett intressant fall uppkommer när det har antagits eller när det har 
beräknats att beslutsalternativet (systemet) kommer att bli inkorrekt vid 
tidpunkten t. Det går då att beräkna sannolikheten att en viss faktor i har 
orsakat systemfelet. Detta kan användas för att analysera vilken del i 
kalkylen som troligast kommer att orsaka att kalkylen blir felaktig efter 
ett par år. Det gäller exempelvis vid en scenarioanalys där olika 
antaganden görs om faktorernas korrekthet över tiden.  
 
Anta att systemet vid tidpunkt t är korrekt om faktor i är korrekt. Faktor i 
är då en kritisk faktor för att systemet ska vara korrekt. Den sökta 
händelsen benämns C(1i, X(t)).  
 
 
Definition 7.1 
 
Händelsen att alternativet är korrekt vid tidpunkt t givet att faktor xi är 
kritisk benämns C(1i, X(t)) där X(t) är samtliga faktorer i det betraktade 
alternativet. 
 
 
Sannolikheten för händelsen C(1i, X(t)) kan utryckas med hjälp av 
formel (7.1) och definition 7.1. Sannolikheten för att den kritiska faktorn 
ska vara exakt faktor i är enligt Høyland och Rausand (1994): 
 
 
(7.4) P(C(1i, X(t))) = IB(i|t) 
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Anta att alla faktorer är oberoende. Sannolikheten att faktor i är kritisk 
(7.4) och inkorrekt vid tidpunkten t är: 
 
 
(7.5) P[C(1i, X(t)) ∩ (xi(t)= 0)] = IB(i|t)⋅(1 – pi(t)) 
 
 
Det är möjligt att definiera ett mått ICR(i|t) som beskriver sannolikheten 
att faktor i har orsakat att systemet är inkorrekt, givet att systemet har 
befunnits inkorrekt vid tidpunkten t. Sannolikheten att systemet 
(beslutsalternativet) är felaktigt beror av två komponenter, dels 
sannolikheten för att faktor i ska bli inkorrekt vid tidpunkten t, dels den 
betraktade faktorns betydelse i systemet. 
 
 
Definition 7.2 
 
Sannolikheten att faktor xi har orsakat att alternativet är inkorrekt vid 
tidpunkten t är ICR(i|t) 
 
 
Med händelserna (C(1i, X(t)) ∩ (xi(t)=0)) och  (φ(X(t))=0) kan den 
betingade sannolikheten ICR(i|t) skrivas: 
 
 

(7.6) ICR(i|t) = 
)0))(((
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Slutligen kan (7.6) med hjälp av (7.5) omformuleras till måttet: 
 
 

(7.7) ICR(i|t) =
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7.3 Betydelsen av korrekta faktorer 

 
Osäkerheten i ett system är möjlig att återkoppla till respektive faktor. 
När de olika faktorernas osäkerheter är kartlagda kan det vara rimligt att 
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öka säkerheten för de faktorer som visar sig ha störst betydelse för att 
systemet kan bli inkorrekt. Bäst är det naturligtvis att tillse att alla 
ingående effekter har en hög kvalitet redan från början, men att ta fram 
ett högkvalitativt beslutsunderlag är ofta kostnadskrävande. Många 
gånger kanske det inte finns tid att genomföra nödvändiga analyser för 
att säkra lika hög kvalitet på alla ingående effekter eller faktorer. 
 
Frågan är vilken av faktorerna det lönar sig mest att försöka förbättra. 
Det är möjligt att konstruera ett mått för detta med utgångspunkt i 
formel (7.1). 
 
Analysen kan även relateras till kostnaden för att göra fördjupade 
undersökningar eller på annat sätt finna mer information för att öka 
säkerheten i faktorn, se exempelvis Johansson (1991). Detta kan ske 
genom en jämförelse mellan å ena sidan vad det kostar att samla in mer 
information, å andra sidan vad det kostar att fatta ett felaktigt beslut. 
Många gånger sätts inte utredningskostnaden i relation till de kostnader 
som senare uppstår som en följd av ett felaktigt beslut. 
 
Mått som visar betydelsen av minskad osäkerhet för en faktor (beroende 
eller oberoende av dess kalkylvärde) kan konstrueras. Bättre underlag 
innebär att sannolikheten ökas för att en viss faktor ska vara korrekt vid 
tidpunkten t.  
 
Skillnaden i sannolikhet att systemet ska vara korrekt mellan en situation 
då faktor xi antas 100 procent korrekt vid tidpunkt t och situationen då 
faktor xi antas korrekt med sannolikheten pi(t) ges av följande 
samband39: 
 
 
(7.8) IIP (i|t) = pS(1i, p(t)) – pS(p(t))   för i=1,2, … , n 
 
 
Vidare är det möjligt (se Høyland och Rausand (1994 ), avsnitt 5.4) att 
approximera Birnbaums mått (7.1) med följande uttryck: 
 
  

                                                 
39 p(s)=(p1(t), …,  pi(t),  …,  pn(t)). Vidare innebär pS(1i, p(t)) alla pj(t) 
utom pi(t)=1 för j=1,2 …, n utom j=i. 
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(7.9) IB (i|t) = 
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Detta ger nu möjlighet att omformulera (7.8) med hjälp av (7.9) till den 
mer användbara formeln (7.10) för att beskriva betydelsen av en 
förbättring av faktor i vid tidpunkten t.  
 
 
(7.10) IIP(i|t) = IB(i|t) ⋅ (1 – pi(t)) 
 
 
Resonemanget har åter lett till formel (7.5) som är lika med formel 
(7.10). Detta är inte förvånande eftersom (7.5) ger ett mått på hur kritisk 
en faktor är. En hög sannolikhet för att en faktor ska orsaka att systemet 
blir inkorrekt indikerar även vilken faktor som bör åtgärdas i syfte att 
förbättra systemsannolikheten.  
 
 
Exempel 7.2 Värdet av att förbättra en faktorer 
 
Enligt tidigare förutsättningar i exempel 7.1 kan betydelsen av att 
förbättra sannolikheten för att faktorerna ska vara korrekta beräknas med 
(7.10) till: 
 
 
(7.11)  IIP(1|t) = IB(1|t)⋅(1 – p1(t)) = 0,846⋅(1 – 0,96) = 0,034 
 

IIP(2|t) = IB(2|t)⋅(1 – p2(t)) = 0,864⋅(1 – 0,94) = 0,052  
 

IIP(3|t) = IB(3|t)⋅(1 – p3(t)) = 0,902⋅(1 – 0,90) = 0,090 
 
 
Faktorn med högst IIP(i|t) är den faktor som har störst inverkan på 
sannolikheten för att systemet ska vara korrekt vid tidpunkten t. I detta 
fall blev det faktor tre. Det kan nu tyckas vara uppenbart, att den faktor 
som är osäkrast är den som det finns störst anledning att förbättra. Men 
för mer komplicerade system eller system där faktorer har slagits 
samman (en analys av effekter) behöver resultatet inte vara uppenbart. 
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I ett system med parallella faktorer kan ingen faktor framhållas före 
någon annan. Alla är lika betydelsefulla. Om kraft ska läggas på att 
förbättra en faktor kan valfri faktor väljas och det då kan vara lämpligast 
att välja den som lättast låter sig förbättras. Slutligen kan resonemanget i 
avsnitt 7.2 om kritiska faktorer användas för att beräkna IIP(i|t). Formel 
(7.7) och (7.10) ger följande samband: 
 
 
(7.12) IIP(i|t) = ICR(i|t) ⋅ (1 – pS(t)) 
 
 

7.4 Exempel - betydelse av enskilda effekter och faktorer 

 
I tabell 6.4.2 redovisades en analys av de olika effekternas betydelse för 
kalkylen. Det är möjligt att beräkna ett kvantitativt mått för respektive 
effekts (eller faktors) betydelse. Det sökta måttet kan användas för att 
rangordna effekternas betydelse för systemets funktion. Måttet tar 
hänsyn till systemets struktur samt sannolikheten att respektive effekt är 
korrekt. Med utgångspunkt från skattningarna i tabell 6.4.2, där tre 
effekter för UA2 betraktades, kan betydelsen av respektive effekt för 
systemet tas fram. Antag att sannolikheten för att respektive effekt ska 
vara korrekt vid tidpunkt t är: 
 
 
(7.13) p1(t) = 0,65 
 

p2(t) = 0,75 
 

p3(t) = 0,70 
 
 
Betydelsen av respektive effekt kan beräknas enligt (7.1): 
 
 

(7.14) IB(1|t) = 
1

321 )(

p

ppp

∂
∂

 = 1⋅p2(t)⋅p3(t) = 0,75⋅0,70 = 0,53 

 

IB(2|t) = 
2

321 )(

p

ppp

∂
∂

 = p1(t)⋅1⋅p3(t) = 0,65⋅0,70 = 0,46 
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IB(3|t) = 
3

321 )(

p

ppp

∂
∂

 = p1(t)⋅p2(t)⋅1 = 0,65⋅0,75 = 0,49 

 
 
Trafiksäkerhetseffekten är mest kritisk för systemet. Det är även den 
faktor som har lägst funktionssannolikhet i ett seriellt system. Frågan är 
vilken effekt som är viktigast att förbättra för att öka systemets 
funktionssannolikhet. Enligt (7.10) går det att beräkna vilken effekt som 
bör förbättras. 
 
 
(7.15) IIP(1|t) = IB(1|t)⋅(1 – p1(t)) = 0,53⋅(1 – 0,65) = 0,19 
 

IIP(2|t) = IB(2|t)⋅(1 – p2(t)) = 0,46⋅(1 – 0,75) = 0,12 
 

IIP(3|t) = IB(3|t)⋅(1 – p3(t)) = 0,49⋅(1 – 0,70) = 0,15 
 
 
Effekten med högst IIP(i|t) är viktigast att förbättra för att systemet 
ska vara korrekt vid tidpunkten t. I detta fall blev det åter 
trafiksäkerhetseffekten. Det är möjligt att analysera en effekts 
stabilitet över tiden. Anta att kalkylens värde gäller för tidpunkten 
t1 och att ett nytt kalkylvärde finns vid den senare tidpunkten t2. 
Sammanfattningsvis kan analysen skrivas: 
 
 
Tabell 7.4.1 Sannolikhet att tre av effekterna i UA2 är korrekta vid 
tidpunkten t1 och t2, betydelse av respektive effekt och analys av vilken 
effekt som bör förbättras.  
Effekt UA2 pi(t1) IB(1| t1) IIP(1| t1) 
Trafiksäkerhet 0,63 0,59 0,22 
Framkomlighet 0,83 0,45 0,08 
Underhåll 0,71 0,55 0,16 
Effekt UA2 pi(t2) IB(1| t2) IIP(1| t2) 
Trafiksäkerhet 0,59 0,21 0,09 
Framkomlighet 0,32 0,38 0,26 
Underhåll 0,65 0,19 0,07 
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När den senare tidpunkten analyseras är resultatet ett annat. Framkom-
lighetseffekten är effekten med störst osäkerhet. Det är även den effekt 
som ger största osäkerhetsreducering vid minskning av effektens 
osäkerhet. 
 
En annan analys är tänkbar. I den tas hänsyn till kostnaden för att 
förbättra kvaliteten av effekten. En avvägning bör ske mellan den 
kostnad som orsakas av att en viss effekt blir felaktig och kostnaden för 
att förbättra kalkylunderlaget för samma effekt. Sannolikt kommer 
analysen att visa att de effekter som ger ett stort bidrag till kalkylen även 
är de som är lönsammast att kvalitetssäkra. 
 
 

7.5 Kommentar 

 
Vid osäkerhetsanalys är det värdefullt att veta dels vilka osäkerheter som 
finns, dels var det är effektivast att försöka minska dem. Metoderna i 
detta kapitel kan vägleda satsningar för att förbättra säkerheten. De är 
även anpassade till tillförlitlighetsteori. Det är möjligt att bedöma alla 
typer av faktorer eller effekter. 
 
Vid studier av osäkerheter över tiden går det att ställa upp olika 
scenarier. Exempelvis kan någon effekt antas bli helt ”fel” vid en viss 
tidpunkt. Det går då att beräkna om denna tidskänslighet är av större 
betydelse för kalkylen. Det innebär att modellerna kan användas för att 
göra prognoser för en faktor, en effekt eller ett alternativs osäkerhet. 
Analyserna kan göras antingen genom att hela kalkylperioden beaktas 
eller ett kortare tidsintervall.  
 
Slutligen kan det finnas anledning för beslutsfattaren att få klart för sig 
sambanden mellan ökade kostnader för ett riskminimerande utrednings-
arbete och kostnaden att göra en enklare kalkyl som har en högre risk att 
bli inkorrekt efter ett tag.  
 
För att klarlägga dessa samband är en nedbruten analys på faktornivå 
antagligen att föredra, då en sådan analys lättare kan peka på de enskilda 
faktorernas betydelse, och var eventuella ökade resurser bör sättas in. 
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8 SYSTEM AV BEROENDE EFFEKTER 
 
Hittills har de olika faktorerna och effekterna med vissa undantag 
antagits vara oberoende av varandra. Detta är ofta inte fallet. Problemet 
med beroende mellan effekterna är att det kan resultera i ökad osäkerhet. 
Osäkerheten hos en effekt kan spridas vidare till en annan effekt som är 
beroende av den förra. Troligen har båda effekterna en gemensam 
komponent som är orsak till osäkerheten. Detta kan ofta hanteras med 
faktorisering av effekterna, men det är inte alltid möjligt. 
 
Ett annat problem med beroende är att flera av de statistiska metoder 
som används för att analysera osäkerheter förutsätter oberoende. Det 
finns alltså ett behov av att hantera beroendet i kalkylen. 
 
Genom att dela upp faktorerna och effekterna i en del som är oberoende 
och en del som är beroende kan problemet analyseras i två steg. De 
”vanliga” statistiska metoderna kan tillämpas på den oberoende delen, 
medan särskilda metoder används för den beroende delen. 
 
En av de metoder som kan användas för att hantera beroenden är 
Markovprocesser. Dessa kan också användas för att studera hela besluts-
processen uppdelad i flera steg. 
 
I detta kapitel kommer följande att tas upp: 
 
 
• Metoder för att dela upp beroende. 
 
• Mått på beroende. 
 
• Metoder för att genomföra analyser med beroende effekter. 
 
• Införande av Markovprocesser för att hantera beroende. 
 
• Studie av hur Markovprocesser kan användas för att hantera hela 

beslutsprocessen. 
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8.1 Huvudgrupper av beroende  

 
Det hittills gjorda antagandet att effekterna är oberoende gäller inte 
alltid. I princip kan två sorters beroende konstateras.  
 
Första fallet består i att samma faktorer kan finnas i flera effekter vilket 
gör att dessa effekter blir beroende av varandra. Detta beroende är 
ganska enkelt att upptäcka genom att studera faktorstrukturen. I detta 
första fall antas således att allt beroende går att koppla till enskilda 
faktorer i respektive effekt. Med utgångspunkt från detta konstaterade 
kan tidigare redovisad teori användas antingen det finns ett beroende 
mellan effekterna eller ej.  
 
Det andra fallet uppkommer då olika faktorer som antas vara oberoende 
av varandra, har gemensamma delar som är beroende. Orsaken till detta 
beroende är att samma bakomliggande företeelser kan påverka flera 
faktorer.  
 
Målet är att dela upp effekterna i oberoende faktorer. Denna uppdelning 
är inte alltid möjlig eller rimlig att göra ner till minsta nivå. Den del som 
blir ”kvar” när faktorerna har delats upp kan primärt resultera i ett 
beroende mellan faktorerna och sekundärt mellan effekterna.  
 
Ett tänkbart exempel är att en fördyring av en investering inte bara leder 
till att investeringskostnaden stiger utan även till att kapitalkostnaderna 
stiger. Detta kan resultera i nedskärningar på andra områden som ger en 
minskad intäkt i kalkylen, exempelvis ökad anläggningskostnad ger 
minskad tidsvinst. Denna förändring sker efter beslutstillfället. 
 
 
Definition 8.1 
 
Beroende kan delas upp i två huvudfall. 
 
Fall 1: Beroende mellan effekterna beror på att samma faktorer finns i 
flera effekter. 
 
Fall 2: Beroendet mellan effekterna beror på att olika faktorer är 
beroende av varandra. 
 
Här bör observeras att fall ett och två kan gälla samtidigt. I de tidigare 
kapitlen har fall ett antagits. 
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8.2 β–faktormodell 

 
För att hantera fall två (med beroende mellan faktorerna) antas att det 
skulle vara möjligt att dela upp sannolikheten för att en faktor blir 
inkorrekt i två komponenter. En del som är oberoende av övriga faktorer 
och en del som är beroende av övriga faktorer.  
 
 
Definition 8.2 
 
Del 1: En felaktig faktor beror bara på faktorn själv, felet är oberoende 
av övriga faktorer.  
 
Sannolikheten för detta benämns λf  
 
 
Del 2: En felaktig faktor beror på andra faktorer än faktorn själv, felet 
är bara beroende av övriga faktorer.  
 
Sannolikheten för detta benämns λd 
 
 
Den totala sannolikheten λ för en felaktig faktor blir då summan av de 
båda fallen i definition 8.2. 
 
 
(8.1) λ = λf + λd 
 
 
I kapitel 4 behandlades korrelationsmatriser. Med hjälp av dessa 
matriser är det möjligt att studera beroenden mellan faktorer. Matrisen 
kan användas som underlag för att skatta felsannolikheterna. 
 
Vidare är det möjligt att införa en variabel β som kan fungera som ett 
relativt mått på hur stor del av den totala felsannolikheten som är 
beroende.  
 
 

(8.2) β = 
fd

d

λλ
λ
+
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Med hjälp av (8.2) och kan λf lösas ut, vilket leder till ett mått på hur 
oberoende faktorn är. 
 
 
(8.3) λf = (1-ß)λ 
 
 
På motsvarande sätt kan λd lösas ut vilket ger ett mått på hur beroende 
faktorn är enligt definition 8.2, del två. 
 
 
(8.4) λd =ßλ 
 
 
En lösning för att hantera ett system där vissa faktorer är beroende och 
andra oberoende är att dela upp faktorerna i två delar. Dels en del som är 
beroende dels en del som är oberoende. Funktionssannolikheten R(t) (se 
definition kapitel 6) blir då en funktion av både beroende och oberoende 
faktorer. 
 
 
(8.5) R(t)är en funktion av R(t)beroende och R(t)oberoende 
 
 
Genom att faktorerna har separeras kan de tidigare föreslagna metoderna 
användas, systemet analyseras i två steg. Enklast är att lägga den del som 
representerar beroende faktorer enligt definition 8.1 i serie med det 
övriga systemet. 
 
Ibland kan ett visst beroende accepteras. Om formel (8.4) indikerar att 
beroendet är mycket litet kan antagligen kalkylerna genomföras på 
vanligt vis. Det kan även vara lämpligt att ta hänsyn till vilken betydelse 
en faktor eller effekt har i kalkylen.  
 
Fördelen med att dela upp beroendet är möjligheten att skilja ut de 
faktorer som har det besvärligare beroendet enligt del två. Vidare kan en 
faktor/effekt av underordnad betydelse kanske utgå ur kalkylen (om det 
är möjligt) för att enkelt höja kalkylens säkerhet och oberoende. 
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8.3 Markovmodeller 

 
Ibland är det möjligt att förutse vilka händelser som skulle kunna ske om 
någon faktor blir inkorrekt, en händelse ger ofta en annan. Om en faktor 
blir inkorrekt kanske en effekt också blir inkorrekt. Den händelse som 
påverkade den första faktorn kanske även påverkar en annan faktor som i 
sin tur blir inkorrekt. Det finns med andra ord flera former av beroende.  
 
Ett alternativt synsätt är att beslutsalternativet (systemet) gradvis 
försämras, vilket till viss del berördes i kapitel 5 och 6. En betraktad 
faktor närmar sig successivt ett gränsvärde för att bli inkorrekt, vilket 
innebär att hela systemet successivt försämras över tiden och går mot 
inkorrekthet. 
  
För analys av system där försämringen sker stegvis med viss sannolikhet 
genererad av olika händelser över tiden, är det möjligt att använda olika 
markovmodeller, exempelvis markovkedjor. Allmänna beskrivningar av 
olika markovmodeller kan läsas i Høyland m fl (1994), Thompson 
(1988) och White (1993). Den genomgång som görs i detta kapitel bör 
ses som en introduktion av idén med markovmodeller som analysverktyg 
i samhällsekonomiska kalkyler. 
 
Med hjälp av markovkedjor är det möjligt att beskriva hur en 
strukturerad händelsekedja påverkar olika faktorer eller effekter. 
Fördelen med att använda markovmodeller är att system med beroende 
faktorer kan hanteras. Det går även att ta hänsyn till ett ”ordnat” 
beroende mellan faktorerna.  
 
Vidare går det att lämna det tidigare antagandet att faktorerna bara 
behöver ha två tillstånd, att de är korrekta eller inkorrekta. Här finns nu 
möjlighet att föra in flera nivåer för att analysera osäkerheten och 
beskriva olika händelseförlopp, exempelvis olika scenarieanalyser.  
 
En jämförande analys kan visa hur olika investerinsalternativ utvecklas 
steg för steg. Det alternativ som har störst sannolikhet att uppnå någon 
given nivå kan då antas vara det bättre alternativet ur ett riskperspektiv. 
  
Generellt gäller för markovkedjor att de har olika tillstånd och att 
processen vandrar mellan dessa tillstånd. Dessa tillstånd kan beskrivas i 
termer av olika nivåer.  
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Vid analys av ett visst alternativ innebär detta att processen kan övergå 
från att vara helt korrekt till en nivå av inkorrekthet där alternativet inte 
längre kan accepteras eftersom nyttonivån kommer under någon given 
nivå. 
 
Processen sker i flera steg och antas kunna vandra i r steg. När 
ytterligare ett steg (r+1) tas kommer systemet att vara inkorrekt. 
Sannolikheten att systemet är korrekt avtar ofta stegvis40. Konkret 
innebär det att när tillräckligt många ”försämringar” har inträffat 
kommer systemet att bli inkorrekt. De olika stegen behöver inte ske 
jämnt fördelade över tiden. 
 
Systemets tillståndsvariabel benämns w(t) som beskriver tillståndet för 
ett alternativ vid tidpunkten t. Det är möjligt att räkna ut hur många steg 
(och graden av inkorrekthet) som processen har vandrat vid en viss 
tidpunkt.  
 
Detta innebär en möjlighet att räkna på den tid en kalkyl kan förväntas 
vara korrekt. En längre korrekt kalkylperiod kan förväntas ge en större 
ackumulerad nytta, och vara att föredra. Olika beslutsalternativ går att 
jämföra. 
 
 
(8.6) {w(t) = j} innebär att tillståndet j har uppnåtts vid 

tidpunkten t, där j = 0, 1, …, r steg. 
 
 
Det som gör en markovkedja användbar, är möjligheten att anta olika 
sannolikheter för de olika stegen j. Det innebär att vandra från ett steg 
till ett annat inte behöver ske med samma sannolikhet. Exempelvis 
skulle det kunna motsvara att sannolikheten för att faktorerna ska bli 
inkorrekta inte behöver vara lika.  
 
Sannolikheten för att ett visst tillstånd j vid tidpunkten t har uppnåtts 
benämns med P{w(t) = j} eller enklare Pj(t). Följande definition kan 
införas enligt Høyland m fl (1994): 
 
 

                                                 
40 I kapitel 9 beskrivs flera olika fördelningar, exempelvis fördelningar 
där sannolikheten för ett korrekt system ökar med tiden. 
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Definition 8.3 
 
Markovegenskapen beskriver sannolikheten att vandra från ett visst 
tillstånd vid tidpunkt t till nästa tillstånd vid tidpunkt t + v. 
 
P{w(t + v)= jw(t) = i ; w(u) = w(u) ; 0 ≤ u < t} =  
 
P{w(t + v) = j(w(t) = i}, ∀ w(u), 0 ≤ u < t och i,j = 0, 1, …, r. 
 
 
En stokastisk process som uppfyller markovegenskapen benämnas 
markovprocess. Denna process saknar minne. Nästa steg sker oberoende 
av tidigare steg. Det är möjligt att införa ett minne i processen. 
Exempelvis att nästa steg som processen vandrar är beroende av de två 
senaste stegen. Med detta minne kan processen föra med sig 
information. Sannolikheten för att en viss händelse ska ske behöver dock 
inte påverkas, däremot valet av nästa steg.  
 
En fördel med att införa terminologin är att processen kan beskriva hur 
olika händelser sker, vilket inte behöver beskrivas i kvantitativa mått. 
  
Sannolikheten att vandra mellan olika nivåer i processen brukar 
benämnas övergångssannolikhet och skrivs Pij(v) vilket innebär att 
vandra från nivå i till j under tidsintervall v. Dessa övergångs-
sannolikheter uppfyller följande krav, Høyland m fl (1994):  
 
 
(8.7) Pij(t)≥ 0 för t > 0 
 
 

(8.8) 1)(
0

=Σ
=

tPij

r

j
  för t > 0 

 

(8.9) Pij(t+v) = )()(
0

vPtP kjik

r

k =
Σ  för t,v >0 
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Det är möjligt att införa tidsberoende i systemet41 vilket kan ske med 
hjälp av metoderna i kapitel 6. Exempelvis formel (6.4) som definierar 
sannolikheten för att systemet ska var korrekt vid tidpunkten t, Høyland 
m fl (1994) kapitel 6.  
 
Det är möjligt är att med stöd av resonemanget om markovkedjor slå 
ihop beroende- och felfaktorn enligt definition 6.1 till en faktor. Denna 
nya faktor kommer att fungera som en övergångssannolikhet.  
 
Orsaken till att en effekt blir inkorrekt är antingen att felfaktorn eller 
beroendefaktorn påverkar effekten. Detta kan jämföras med att en 
markovprocess går från korrekt till inkorrekt tillstånd.  
 
 
Definition 8.4 
 
En effekt y består av tre grupper av faktorer. En faktor xp som är värde-
relaterad, en grupp av faktorer xq som är mängdrelaterad och en grupp 
av faktorer xλ som beskriver övergångssannolikheten. 
 
(8.10) Effekten  y = (xp, xq, xλ) 
 
 
Det är även tänkbart att utöka definitionen med en grupp av faktorer xt 
som beskriver tidsberoendet i modellen. Effekten blir då:  
 
 
(8.11) Effekten  y = (xp, xq, xλ, xt) 
 
 
Markovprocesser kan rent praktiskt användas i beslutsprocessen genom 
att fungera som ett underlag för att bedöma olika alternativs osäkerhet. I 
och med att livslängden går att skatta för ett helt system med effekter, 
blir det möjligt att rangordna de olika alternativen. Ett förlopp av 
händelser går att analysera. Det alternativ som uppnår en viss nivå eller 
ett antal steg kan vara att föredra, då det representerar ett alternativ som 
har en längre korrekt livslängd. 
 

                                                 
41 I korthet genomförs detta genom att systemet betraktas som en 
differentialekvation vilken sedan löses med en laplacetransform. 
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Primärt måste en bedömning ske av hur de olika faktorerna påverkar 
varandra och vilka situationer som kan tänkas uppstå när faktorerna blir 
inkorrekta. Detta ger ett underlag för att beskriva systemets 
tillståndsvariabel w(t). För att strukturera vilka händelser som kan 
inträffa när olika faktorer blir inkorrekta kan metoderna från kapitel 5 
användas. Underlaget från analysen kan användas för att bygga upp en 
markovmodell.  
 
Sekundärt krävs att de olika övergångssannolikheterna går att skatta. 
Metoder för detta behandlas igenom i nästa kapitel. I och med detta är 
det möjligt att beräkna den förväntade livslängden för systemet.  
 
Markovmodellerna kan även fungera som ett stöd i beslutsprocessen. De 
kan vara användbara vid situationer när stora komplicerade beslut ska 
fattas, särskilt om de är uppbyggda kring flera delbeslut över tiden.  
 
Det är då möjligt att bryta ner beslutsproblemet i flera steg och se vad 
varje steg har för betydelse. För att göra detta ska varje beslutsnivå eller 
steg i beslutsprocessen vara en nivå i en markovprocess. 
 
Informationen hanteras i form av en övergångsmatris för att beskriva hur 
den givna processen vandrar. Efter att övergångsmatrisen är skapad kan 
en matris med övergångssannolikheter bildas, där sannolikheten beskrivs 
för att vandra mellan de olika nivåerna.  
 
Slutligen är det möjligt att göra olika analyser av osäkerhet, exempelvis 
var de största osäkerheterna finns, se vidare White (1993). 
 
 

8.4 Ytterligare metoder för att hantera beroende 

 
Från tillförlitlighetsteori och angränsande teori finns ytterligare ett par 
metoder som kan hantera beslut under osäkerhet. Teorin om diskreta 
faktorer kan även utvecklas för att hantera beroende enligt definition 8.1 
fall två. Fall ett kan hanteras enligt de metoder som har redovisats i de 
tidigare kapitlen.  
 
Enligt definition 4.4 antogs en särskild faktor xd ha hand om beroendet 
för hela effekten, det vill säga beroendet för samtliga i effekten ingående 
faktorer. Denna faktor antas i vanliga fall vara kontinuerlig och bygger 
på vanlig kontinuerlig korrelation.  
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Det är möjligt att även anta att effekterna är diskreta. Beroendet antas 
kunna klassas som stort eller litet beroende. 
 
Alternativet till en diskret skattning av beroendet är att beräkna någon 
form av diskret korrelationsmatris för de olika faktorerna. Det är inte 
alltid helt lätt att praktiskt göra men naturligtvis teoretiskt möjligt, se 
Agresti (1990). 
En annan metod är att anta att de olika beslutsalternativen ingår i ett 
kösystem. De olika alternativen ”står i kö” för att bli betjänade (bli 
felaktiga) och avgörande är då hur ”lång” kön är. En längre kö antas ge 
ett system som sannolikt blir felaktigare vid en senare period, vilket är 
att föredra då det innebär en högre säkerhet. 
  
Det alternativ som har den största sannolikheten att vara korrekt längst 
är det alternativ med de faktorer som har störst sannolikhet att vara 
korrekta under längst tid. Konkret innebär det att den längsta kön är den 
som blir inkorrekt sist. För mer om köteori, se Wolff (1989). 
 
Ett tredje angreppssätt är att använda förgreningsprocesser. Den teorin 
bygger på markovprocesser. Utgångspunkten är ett grundbeslut, ett 
grundsystem från vilket allt startar, vilket sedan successivt förändras.  
 
I och med att de olika faktorerna förändras över tiden kommer nya 
system att bildas. Dessa system kommer i sin tur att förändras varav nya 
system ”föds” och förgreningar från det första systemet bildas till flera 
dottersystem. Med tiden kommer vissa system att bli inkorrekta och 
därmed ”dör” de ut. Det system som kommer att överleva längst är det 
alternativ/system som har den högsta sannolikheten att vara korrekt 
längst tid.  
 
 

8.5 Exempel - system av beroende faktorer 

 
Ett förhållande som ökar komplexiteten i analyser är förekomsten av 
beroenden mellan effekterna. Hittills har beroenden hanterats genom att 
effekterna har delats upp i faktorer.  
 
Fall två enligt definition 8.1 beskriver en situation då beroendet inte bara 
beror på att vissa faktorer finns i flera effekter. För att hantera sådana 
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situationer behövs någon form av skattade korrelationer. Ett enklare sätt 
är att utgå från definition 8.2.  
 
Anta att det är möjligt att dela upp sannolikheten för att en faktor ska bli 
inkorrekt i två delar. Dels en del som är oberoende av övriga faktorer 
dels en del som är beroende av övriga faktorer.  
 
Anta vidare att olycksfrekvensen är beroende av vägens standard (pris 
per meter enligt tabeller 4.6.2 och 4.6.3). En lägre standard på vägen 
antas ge en lägre underhållskostnad på grund av att vägen dels är 
”kortare/smalare”, dels att en väg med lägre standard får ett sämre 
underhåll vilket även ökar olycksfrekvensen. En väg med lägre standard 
har även lägre tillåten högsta hastighet, vilket påverkar bullernivåerna 
positivt.  
 
Detta ger upphov till beroenden som inte är faktoriserade mellan 
effekterna trafiksäkerhet, underhållskostnad och bullerkostnad. En 
beroende faktor ”bättre väg” ingår i samtliga effekter. Denna är inte 
faktoriserad och orsakar därför ett visst beroende mellan effekterna. Ett 
scenario antas där en standardsänkning blir nödvändig på grund av en 
uppkommen budgetrestriktion efter beslutstidpunkten. 
 
 
Tabell 8.5.1 Sannolikhet för att en viss faktor ska vara inkorrekt 
uppdelat på sannolikhet att vara felaktig λ, sannolikhet att vara felaktig 
enligt definition 8.2 λf och λd. Felsannolikhetens beroende benämns β. 
Effekt Faktor λ λf λd β 

Olycksfrekvens 0,110 0,100 0,010 0,091 
Trafikmängd 0,350 0,300 0,050 0,143 

Trafiksäkerhet 

Olyckskostnad 0,250 0,200 0,050 0,200 
Väglängd 0,030 0,029 0,001 0,033 
Kostnad/meter 0,120 0,060 0,060 0,500 

Underhållskostnad 

Trafikmängd 0,350 0,300 0,050 0,143 
Bullerkostnad  0,300 0,250 0,050 0,167 Buller 
Trafikmängd 0,350 0,300 0,050 0,143 

 
 
Slutsatsen av tabell 8.5.1 är att faktorn kostnad/meter i effekten 
underhållskostnad uppvisar störst sannolikhet att bli felaktig på grund av 
andra faktorer och har det största β-värdet enligt (8.2). Vidare kan också 
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konstateras att faktorn trafikmängd finns med i alla effekter och därför 
ger ett uppenbart beroende mellan effekterna. 
 
Ett annat sätt att lokalisera beroendet mellan faktorerna är att använda en 
korrelationsmatris. Med vetskapen om att beroendet finns kan två saker 
göras. Antingen tas hänsyn till det uppkomna beroendet. Någon form av 
kovarians kan skattas och användas i olika statistiska test m m. 
Alternativt bör de faktorer som har ett stort beroende delas upp i flera 
delfaktorer. 
 
De nämnda metoderna går även att använda i den diskreta kalkylen. 
Tabell 4.6.1 kan kompletteras med en faktor för beroende och 
felsannolikhet. 
 
 
Tabell 8.5.2 Kalkylsammanställning (exklusive anläggningskostnad) för 
utredningsalternativ 1 och 2 uttryckta på diskret form med fem klasser. 
Faktor xe uttrycker felsannolikheten och xd beroendet. Faktorerna xe och 
xd klassas med högre betyg om osäkerheten eller beroendet är litet.  
Effekt UA1 UA2 
 xe, xd xe, xd 
Trafiksäkerhet 3, 2 3, 2 
Framkomlighet 3, 5 3, 5 
Underhåll 4, 1 4, 1 
Komfort 4, 2 5, 2 
Buller 2, 2 3, 2 
Barriäreffekt 1, 4 4, 5 
Summa 17, 16 22, 17 
 
 
Alternativ två får två summor som är större än alternativ ett. Detta talar 
för att UA2 är det bättre alternativet ur en osäkerhetsaspekt. Det hela går 
att avgöra med ett statistiskt test, Agresti (1990). 
 
Beräkningen ovan kan kanske fungera som ett underlag till en förstudie 
eller första gallring mellan flera alternativ innan en ekonomisk kalkyl 
genomförs. 
 
Om en korrelationsmatris har tagits fram går det att beräkna systemets 
funktionssannolikhet R(t), se (8.5). Denna blir då uppdelad i två delar 
som representerar dels ett system av beroende faktorer dels ett system av 
oberoende faktorer.  
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8.5.1 Exempel - analys med markovprocesser 
 
Enligt definition 8.4 kan felfaktorn xe och beroendefaktorn xd slås 
samman till en faktor xλ som beskriver markovprocessens övergångs-
sannolikhet mellan olika nivåer.  
 
Med utgångspunkt från definition 8.4 kan följande förenklade antagande 
göras om nyttan (bi) av ett beslutsalternativ vid givet händelsesteg i. 
Alternativets nytta förväntas vara 100 M kr vid tidpunkt t = 0. Systemet 
kommer att vandra i fem steg innan det kommer ner i en nettonytta om 
70 M kr då alternativet inte längre kan anses vara det som bör väljas. 
Analysen nedan visar konsekvensen av ett efter beslutspunkten infört 
skärpt bullerkrav. 
 
 
Tabell 8.5.3 Beskriver hur ett beslutsalternativ går från en viss nivå av 
nytta till en sådan nivå att beslutsalternativet ej längre accepteras. bi är 
nyttan och xλ övergångssannolikheten att gå från nivå λ till λ+1.  
Nivå Händelse bi xλ 
0 Vid beslutspunkten t = 0. 100 0,15 
1 Ändrade krav på bullernivåer ger ökad buller-

kostnad -5 M kr. 
95 0,35 

2 Ökad anläggningskostnad -17 M kr på grund av 
krav på minskade bullernivåer samt ökad intäkt 
om 7 M kr på grund av minskat buller.  

85 0,75 

3 Bullerplank ger barriäreffekt vilket ger en 
förmodad kostnad om -5 M kr. 

80 0,40 

4 Anläggningskostnaden ökar för att minska 
barriäreffekten på grund av bullerplank -14 M kr. 
Intäktsökning i kalkylen tack vare sänkt 
olycksrisk vid anläggningsinvestering 7 M kr.   

73 0,80 

5 Fördyring av anläggningskostnaden med -5 M kr 
på grund av försening av byggstart. 

68  

 Alternativet olönsamt eftersom nettonyttan 
mindre än 70 M kr som är alternativt 
utredningsförslag. 

  

 
 
I och med att övergångssannolikheterna förmodas finnas skattade kan de 
användas för att beräkna sannolikheten för att olika händelser ska ha 
inträffat. 
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Den redovisade metoden ger möjlighet att studera olika scenarier, hur ett 
beslutsalternativ förändras över tiden. Detta kunde även analyseras 
genom upprepade beräkningar enligt metoderna i kapitel 6 där tiden 
infördes som ett begrepp. Skillnaden i detta kapitel är att beroende kan 
antas och att hela förändrings/scenarioprocessen studeras i samma 
beräkning (makrovprocessen).  
I stället för beslutsalternativ kan även studien gälla enskilda 
effekter/faktorer som är av särskilt intresse, exempelvis hur 
bullereffekten kan tänkas förändras över tiden. Förändringen över tiden 
kommer att följa olika fördelningar som vidare berörs i kapitel 9. 
 
I ställer för att göra en analys (tabell 8.5.3) kan beräkningarna göras med 
hjälp av matrisnotation och helt analytiskt. Det är även möjligt att 
genomföra djupare och komplexare analyser, se vidare White (1993). 
 
 

8.6 Kommentar 

 
Att analysera och försöka minska beroenden är av betydelse för att få ett 
system med minskad osäkerhet. Det är även många gånger en förut-
sättning för att få korrekta beräkningar vid statistiska analyser. 
 
Metoderna i detta kapitel kan återkopplas till analysmodellerna i kapitel 
3 förutom kopplingen till tillförlitlighetsteori. Med hjälp av en skattad 
korrelation går det att få fram kovariansen. Den kan sedan användas i de 
olika statistiska beräkningarna. 
 
Markovprocessens egenskaper borde kunna utnyttjas för mer övergrip-
ande analyser av ett eller flera beslutsalternativ. Den kan utvecklas för 
att prognostisera olika scenarier.  
 
Den stora skillnaden mot analyserarna av tidsberoende i kapitel 6 är att 
de redovisade metoderna kan användas när systemen kännetecknas av 
generella typer av beroenden. Sålunda analyseras exempelvis en 
beroendekedja i tabell 8.5.3. 
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9 LIVSLÄNGD FÖR EFFEKTER 
 
Vad menas med att en ekonomisk kalkyl är felaktig? Ett enkelt svar är 
att dess kalkylvärde har ändrats till något annat än vad som initialt 
beräknades.  
 
Orsakerna till förändringen kan vara flera. Vanligt är felbedömningar 
och felaktigt skattade effekter. Effekters förväntade osäkerhet kommer 
att upplösas och detta behöver inte ske likformigt över tiden för alla 
effekter. Deras osäkerhet kan förmodas upplösas olika beroende på 
vilken effekt som betraktas (samma resonemang är möjligt för 
faktorerna).  
 
Ett resultat av att olika effekter tenderar att ändras i olika grad över tiden 
är exempelvis att skillnaden mellan kostnad och intäkt inte är konstant 
över en längre tid. Förutom effekterna kan även kalkylräntans variation 
över tiden förväntas följa en unik fördelning. 
 
Om fördelningen för olika felsannolikheter kan beräknas, öppnas 
möjlighet för en del användbara beräkningar. I kapitel 6 berördes en del 
sådana beräkningsansatser.  
 
En uppskattning av hur korrekta de olika beslutsalternativens kalkyler 
kan förväntas vara efter en viss tid, kan användas för att välja ett 
alternativ med hög säkerhet. Genom att beakta tidsaspekten ökar 
möjligheten att genomföra bättre och säkrare skattningar av olika 
faktorers och effekters sannolikheter att vara korrekta. Dessa 
sannolikheter ligger till grund för beräkningarna i tidigare kapitel. 
 
En genomgång av följande moment sker i detta kapitel: 
 
 
• Olika livslängdsfördelningar 
 
• Bedömning av olika effekters livslängder 
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9.1 Skattningar av livslängder 

 
I kapitel 6 introducerades i definition 6.1 en faktor som förklarade en 
effekts (faktors) livslängd. Dessa livslängder kan vara olika beroende på 
vilka effekter som de representerar. För att ta reda på 
funktionssannolikhetens tidsfördelning och den skattade livslängden för 
effekterna behöver någon form av statistisk analys genomföras av hur 
faktor- och effektvärden förändras över tiden. 
 
Den sökta livslängden för olika faktorer och effekter kan skattas om 
tidigare erfarenhet finns samlad. Erfarenheten kan utgöras av kunskap 
från tidigare situationer eller professionella bedömningar.  
 
Om vissa effekter är ständigt återkommande, vilket är fallet vid 
samhällsekonomiska kalkyler kan en jämförelse göras av det förmodade 
värdet på en effekt och utfallet av effekten vid ett senare tillfälle. Ofta 
görs dessa analyser i form av efterkalkyler.42 Vid detta skattningsför-
farande är det troligt att vissa förhållanden identifieras som spelar stor 
roll för effektens livslängd. 
 
Ett första steg är att genomföra någon form av rimlig bedömning av 
vilken fördelning som kännetecknar funktionssannolikheten för en viss 
effekt. Nästa steg är att skatta dess parametervärde. 
 
En enkel form av skattning bygger på att ett linjärt samband råder mellan 
effektens funktionssannolikhet och tiden. Ett linjärt beroende av tiden t 
innebär att risken för fel ökar eller minskar beroende på hur lång tid som 
har gått. 
 
Ofta är inte sambanden så enkla. En del effekter kan ha en benägenhet 
att bli inkorrekta ganska fort medan en del andra får ökad sannolikhet att 
bli inkorrekta med tiden.  
 
Ytterligare en grupp effekter kan ha större benägenhet att bli inkorrekta i 
början och i slutet av sin livstid43. Det finns några huvudalternativ till 

                                                 
42 Exempelvis genomför Banverket och Vägverket efterkalkyler för att 
följa upp de verkliga utfall (kostnader, trafikmängd m m) som blev 
följden av den genomförda investeringen.  
43 Denna funktion där sannolikheten för fel är störst i början och i slutet 
av livstiden brukar kallas för badkarskurva/funktion. 
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ansatser för analys av livslängder. Dessa behandlas i detta kapitel. Några 
särskilt viktiga fördelningar får extra utrymme. Innehållet bygger på de i 
kapitel 6 gjorda definitionerna. 
 
 

9.2 Exponentialfördelad funktionssannolikhet 

 
I de fall då en konstant felbenägenhet råder, representeras funktions-
sannolikheten av en exponentialfördelning. Effekten kännetecknas av att 
den inte åldras. Sannolikheten att effekten ska bli inkorrekt är oberoende 
av åldern, det vill säga samma felbenägenhet råder under hela 
kalkylperioden. 
 
Detta kan uttryckas44 genom följande samband: 
 
 
(9.1) P(T > t + ϋ | T > ϋ) = P(T > t) 
 
 
Sambandet i (9.1) innebär att sannolikheten för att effekten är korrekt 
under ytterligare t tidsenheter är oberoende av enhetens ålder. Detta 
leder till följande täthetsfunktion för sannolikheten att livslängden är 
mindre än t: 
 
 

(9.2) f(t) = 


 >>−

annars

tföre t

0

0,0 λλ λ

 

 
 
Funktionssannolikheten blir: 
 
 

(9.3) R(t) = P(T > t) = 0)( >= −
∞

∫ tföreduuf t

t

λ  

 
 

                                                 
44 Som grund för funktionssannolikheten finns en täthetsfunktion f(t) se 
vidare Cassela och Berger (1990). 
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Även den förväntade livslängden går att beräkna och blir: 
 
 

(9.4) E(t) = ∫∫
∞
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Slutligen beräknas felbenägenheten till: 
 
 

(9.5) z(t) = λλ
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9.3 Weibullfördelad funktionssannolikhet 

 
Denna fördelning kommer väl till pass för den situation då en effekt har 
stor felbenägenhet i början och i slutet kalkylperioden. Exempelvis 
skulle det kunna vara om anläggningskostnaden blir inkorrekt i början av 
kalkylperioden på grund av felaktiga antaganden och sedan får en ökad 
sannolikhet för fel när infrastrukturen åldras. Det senare kan då tänkas 
bero på en överskattad livslängd. 
 
Täthetsfunktionen för en Weibullfördelning: 
 
 

(9.6) f(t) = 


 >−−

öf

tföret t

.0

0)( )(1 αλαλαλ
 

 
 
Funktionssannolikheten blir: 
 
 

(9.7) R(t) = P(T > t) = 0)( >− tföre t αλ  

 
 
Även den förväntade livslängden går att beräkna och blir gamma-
fördelad: 
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(9.8) E(t) = )1
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Felbenägenheten blir: 
 
 

(9.9) z(t) = 1)(
)(

)( −= αλαλ t
tR

tf
 

 
 
Här bör observeras att α = 1 innebär en konstant felbenägenhet. Om 
α > 1 blir felbenägenheten växande och i fallet 0 < α < 1 är 
felbenägenheten avtagande. Weibullfördelningen går att anpassa till den 
situation som råder genom att välja värde på parametern α. 
 
 

9.4 Lognormalfördelad funktionssannolikhet 

 
Denna fördelning kan användas då en stor felbenägenhet råder i början 
av kalkylperioden och då felbenägenheten sedan avtar med tiden 
avtagande. Det innebär att om en effekt blir inkorrekt sker det sannolikt 
på ett tidigt stadium.  
 
Exempel på en sådan effekt skulle vid en anläggningsinvestering kunna 
vara byggkostnaden. När väl projektet är byggt är sannolikheten liten att 
anläggningskostnaden ska öka. 
 
Täthetsfunktionen för fördelningen är: 
 
 

(9.10) f(t) = 







>

−−

öf

tföre
t

t

.0

0
11
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2

2

)(ln

τ
ν

τπ  

 
 
Anmärkning: ν är väntevärdet och τ är variansen. 
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Funktionssannolikheten för en lognormalfördelning blir: 
 

(9.11) R(t) = P(T > t) = P(lnT > lnt) = 





 −Φ

τ
ν tln

 

 
 
Φ är fördelningsfunktionen för en normalfördelning. Den förväntade 
livslängden går att beräkna och blir: 
 
 

(9.12) E(t) = 

2

2






+ τν

e  
 
 
Även här är det möjligt att beräkna felbenägenheten: 
 
 

(9.13) z(t) = 













 −Φ−

τ
ν t

dt

d ln
ln  

 
 

9.5 Övriga funktionssannolikhetsfördelningar 

 
Det finns ytterligare fördelningar som antagligen skulle kunna användas. 
En av de vanligaste är normalfördelningen. Många av de föreslagna 
fördelningarna kan approximera med normalfördelningen. En fördelning 
som särskilt kan omnämnas är Paretofördelningen vilken har en del 
användbara egenskaper. Tillvägagångssättet är lika med det hittills 
redovisade. 
 
 
Exempel 9.1 Fördelningar för effekter 
 
Först behandlas exponentialfördelningen (9.1) som kännetecknas av att 
en effekt har lika stor sannolikhet att bli inkorrekt under hela 
kalkyltiden. Ett exempel på en effekt med den egenskapen är 
barriärkostnaden. När vägen väl är byggd kommer den att utgöra ett lika 
stort hinder under alla år, givet att det finns konstant mängd att ”hindra”. 
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En annan fördelning är Weibullfördelningen (9.5). Den kan användas för 
att beskriva en effekt som får en ökad risk att bli inkorrekt över tiden. 
Underhållskostnaden och olyckskostnaden antas vara Weibullfördelade. 
Med tiden kanske vägen blir allt dyrare att underhålla och 
olyckskostnaden kan tänkas öka när vägen blir äldre. 
 
En effekt med lognormalfördelad (9.9) funktionssannolikhet har stor 
benägenhet att bli inkorrekt i början av sin livslängd. En typisk sådan 
effekt är anläggningskostnaden. Risken för en kostnadsökning är störst i 
början under byggperioden. Det finns även en risk att efter en kort tid 
drabbas av händelser som fördyrar vägen, exempelvis på grund av en 
konstruktionsmiss.  
 
De övriga effekternas funktionssannolikheter antas vara normalför-
delade. Vidare antas att effekterna till stora delar är beroende av hur 
mycket trafik som kommer att gå på vägen.  
 
 
Tabell 9.5.1 Effekter och dess sannolikhetsfördelning.  
Effekter Fördelning 
Anläggningskostnad Lognormalfördelad 
Underhållskostnad Weibullfördelning 
Bullerkostnad Normalfördelad 
Barriäreffekt Exponentialfördelad 
Restidsvinst Normalfördelad 
Olyckskostnad Weibullfördelning 
 
 
I detta exempel finns en viss förenkling. Effekterna beskrivas av 
renodlade sannolikhetsfördelningar. Detta kan vara fallet för faktorerna, 
men för en effekt måste antagligen någon form av beräkning ske för att 
få fram den teoretiskt rätta fördelningen. I praktiken kan dock effekterna 
med rimlig grad av approximation antas följa de redovisade 
huvudgrupperna. 
 
Slutligen kan effekters livslängd skattas genom att studera tidigare 
samhällsekonomiska kalkyler och utfall. Skattningarna kan göras vid 
flera tidpunkter, vilket ger möjligheten att skatta funktionssannolikheten 
som en funktion över tiden. 
 
 



Mats B Andersson 

 162

9.6 Exempel - Livslängd för faktorer 

 
För att få fram vilken fördelning för funktionssannolikheten de olika 
faktorerna följer måste någon form av skattning göras. Antingen 
genomförs en efterkalkyl eller kvalificerade bedömningar. Effektens 
fördelning går sedan att beräkna genom att faktorernas fördelningar är 
kända. Om faktorerna har olika sannolikhetsfördelningar kan effektens 
fördelning fås genom faltning. Som underlag för faltning används 
täthetsfunktionerna. 
 
 
Tabell 9.6.1 Sannolikhetsfördelningar för att olika faktorer är korrekta 
vid tidpunkten t.  
Effekt Faktor Fördelning 
Anläggningskostnad Väglängd Lognormal 
 Materialkostnad Lognormal 
Underhållskostnad Väglängd Lognormal 
 Kostnad/meter Weibull 
 Trafikmängd Normalfördelad 
Buller Trafikmängd Normalfördelad 
 Antal boende Exponential 
 Bullerkostnad Normalfördelad 
Barriäreffekt Väglängd Lognormal 
 Kostnad/meter Exponential 
 
 
Efter att sannolikhetsfördelningen för fel hos effekterna har tagits fram 
går det att beräkna sannolikheten att effekterna är korrekta eller 
inkorrekta vid vissa tidpunkter enligt kapitel 6.  
 
Det är även möjligt att beräkna en sannolikhetsfördelning för ett 
beslutsalternativ. Många gånger kan det vara möjligt att anta att samtliga 
effekter är normalfördelade. Antagandet avgörs av vilken noggranhets-
nivå som önskas. 
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9.7 Kommentar 

 
Att anta en normalfördelning för en effekts funktionssannolikhet 
(livslängd) är i de flesta fall en acceptabel väg. Ett flertal fördelningar 
kan approximeras med en normalfördelning. I de fall där det är möjligt 
att skatta den rätta fördelningen bör det göras eftersom det höjer 
säkerheten i kalkylen. Ett första steg är att bedöma vilken fördelning 
som en effekt rimligen följer.  
 
Empiriska studier medger möjlighet att testa om en viss fördelning är 
den korrekta. Exempelvis är det möjligt att testa om fördelningen, givet 
någon signifikansnivå, kan anses approximativt normalfördelad.  
 
Fördelen med en bättre vetskap om hur en effekt beter sig över 
kalkylperioden är att säkerheten och precisionen i kalkylen ökar. 
 
Som tidigare berörts bör en avvägning ske mellan kostnaden för att 
genomföra djupare analyser och konsekvenserna av att kalkylen är 
förknippad med större osäkerhet. 
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10  Slutsatser 
 
Vad är nu nytt i denna rapport? Ett enkelt svar är att en del etablerade 
analytiska metoder inom statistik och tillförlitlighetsteori tillämpas på ett 
område där de i vanliga fall inte brukar tillämpas.  
 
Inom industriell produktion finns flera metoder för att analysera risker 
och osäkerheter. När det gäller den finansiella sektorn och försäkrings-
branschen förekommer också riskanalyser för att hantera de osäkerheter 
som kan uppstå. Motiveringen till att ett ofta mycket ambitiöst arbete 
läggs ner på risk- och investeringsanalyser inom dessa områden är att 
minska de ekonomiska konsekvenserna av oväntade händelser. 
 
Riskanalyser inom det samhällsekonomiska området i samband med 
framtagande av investeringsunderlag sker många gånger främst i form av 
enklare typer av känslighetsanalyser. Det kan ifrågasättas varför inte mer 
tid och mer kraftfulla metoder praktiskt används vid framtagande av 
beslutsunderlag.  
 
Orsaken till att konsekvenserna kan bli stora är att de investeringar som 
genomförs många gånger omfattar mycket stora belopp, ofta större än de 
belopp som motiverar analyser i de andra, ovan nämnda, branscherna. 
Kalkylperioden är lång (ofta 60 år) vilket innebär att ej beaktade 
osäkerheter kan medföra stora konsekvenser över lång tid. 
 
Slutsatsen är att det finns all anledning att höja ambitionsnivån på de 
riskanalyser som genomförs i den samhällsekonomiska kalkylen inför ett 
investeringsbeslut. Vad kostar det ökade kalkylarbetet och vad kostar ett 
felaktigt beslut är frågor som mer aktivt bör ställas. 
 
 

10.1 Analyser 

 
Ett syfte med denna avhandling är att diskutera metoder för att analysera 
osäkerheter och höja nivån på beslutsunderlaget. Metoderna 
kännetecknas av varierande komplexitet och är därför olika svåra att 
använda. 
 
Ett första steg är att införa statistiska test inom de befintliga kalkylerna 
för att höja säkerheten i de slutsatser som dras på basis av besluts-
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underlaget. Den vanligt förekommande nettonuvärdeskvoten kan enkelt 
kompletteras med ett statistiskt test för att säkrare avgöra om ett 
utredningsalternativ med viss säkerhet är bättre än ett annat i termer av 
lönsamhet. 
 
Nästa steg är att bryta ner de i kalkylen ingående effekterna i faktorer. 
Detta sker ofta när kalkylunderlaget tas fram, och de olika effekterna 
beräknas. Initialt kan effekterna brytas ner i värdemässiga och 
mängdrelaterade komponenter. Andra faktorer skapas för att fånga upp 
osäkerheter och beroenden mellan faktorerna samt tidsberoenden.  
 
Fördelen med detta är att det blir lättare att i detalj se hur de olika 
effekterna (faktorerna) hör ihop. Det blir även lättare att spåra de olika 
osäkerheterna. En slutsats är att faktorerna i kalkylunderlaget inte bara 
bör kombineras till effekter, utan att den uppdelade faktorstrukturen kan 
analyseras mer i detalj, innan det traditionella kalkylarbetet vidtar. 
 
I och med att effekterna är uppdelade i faktorer kan olika analyser 
genomföras. Först används metoder för att enkelt visualisera besluts-
strukturen och för att systematiskt analysera den. Det är möjligt att 
beräkna betydelsen av olika effekter och vilka beroenden som kan finnas 
i beslutsstrukturen. För att hantera beroenden krävs särskilda metoder.  
 
Ett av de mer påtagliga beroendena sammanhänger med tiden. Många 
effekter åldras eller har en förhöjd risk att bli inkorrekta redan på ett 
tidigt stadium. Det är möjligt att statistiskt skatta den fördelning över 
tiden som beskriver sannolikheten för att en viss effekt kan bli inkorrekt. 
Underlag för skattningen tas fram med hjälp av efterkalkyler. 
 
Några alternativa metoder redovisas också. Markovmodeller kan fungera 
som ett stöd för att analysera beslutsstrukturer med beroenden och olika 
scenarier.  
 
Sammanfattningsvis redovisar denna avhandling några olika metoder att 
analysera osäkerhet. En stor del bygger på tillförlitlighetsteori. Denna 
teori är väl dokumenterad och statistiskt kraftfull. 
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10.2 Kommande arbete 

 
Innehållet i denna rapport kan utvecklas ytterligare och en del av 
resultaten kan framstå som tämligen akademiska. Först och främst måste 
ett arbete genomföras för att göra metoderna mer praktiskt användbara 
på stora kalkylproblem. Det kan innebära att formulera om dem så att de 
passar i beräkningshandledningar eller att konstruera datorprogram som 
ett stöd. 
 
Det är viktigt att analysen av osäkerheter bygger på en genomarbetad 
teori. Eftersom de analytiska metoder som har valts är kända sedan 
tidigare behöver inget arbete läggas ned på att motivera dessa och 
utveckla ny teori. Det gäller i huvudsak att anpassa och tillämpa dem. 
 
För att få fram felsannolikheter för de olika faktorerna och effekterna 
behöver ett arbete med efterkalkyler genomföras. Särskilt intressant är 
att undersöka hur priser/värderingar har ändrats över tiden, även i ett 
internationellt perspektiv. 
 
Ett annat område som inte har analyserats tillräckligt djupt är hur icke 
kvantifierbara effekter ska hanteras. Dessa kan antas ha stor betydelse, 
när beslutsfattaren har andra intressen än de rent samhällsekonomiska. 
Behovet av att explicit hantera flera mål leder fram till metoder inom 
området flermålsanalys. 
 
En anknytning till kvalitetsteori skulle också kunna ge ett fruktbart 
resultat. Hela beslutsprocessen borde kunna kvalitetssäkras på önskad 
nivå. 
 
Flera andra vidareutvecklingar är tänkbara. Hanteringen av osäkerheter 
inom samhällsekonomiska kalkyler är ett stort och komplicerat område. 
Denna avhandling kan ses som ett steg att förbättra beslutsunderlaget 
genom att beakta förekomsten av osäkerheter med hjälp av statistiska 
metoder och tillförlitlighetsteori. 
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