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Abstract

Uncertainty analysis of cost estimates in projects -
implementation of correlation in Monte Carlo
simulation
Artur Lauritzen

Cost overruns in projects have historically been a problem spread 
over different sectors. Generating accurate estimates early in the 
project life cycle is difficult. However, uncertainty in cost 
estimates can be assessed. This report sought to analyze the 
consequences of neglecting correlation between cost estimates in the 
uncertainty analysis performed at WSP Management Stockholm. The 
uncertainty analysis consisted of a model using Monte Carlo 
simulation with PERT-distributed three-point estimates from expert 
judgement as input.

7 Swedish projects, 4 in infrastructure and 3 in construction, with 
a total expected cost of 7.1 billion SEK were analyzed; all in early 
stages of the project life cycle. Estimated costs were correlated 
successively in 3 different correlation scenarios with correlation 
coefficients 0.3, 0.7 and 1; later compared with the uncorrelated 
scenario. Results showed that:
 
Each scenario led to an increase in the result’s standard deviation 
of 68%, 129% and 168% in average for correlation coefficients 0.3, 
0.7 and 1 respectively. 

Furthermore, if the 85th percentile in the resulting cumulative 
distribution was to be used to determine the cost frame of the 
project, assuming no correlation in a scenario with the 10 most 
uncertain cost estimates correlated would lead to an underestimation 
of the final cost with 3%, 6% and 8% for correlation coefficients 
0.3, 0.7 and 1 respectively. 

Lastly, if standard deviation in the results is low there is a 
reason to question the results. Estimating correlation in the model 
accounts for a wider range of outcomes and may be more realistic in 
an uncertain reality. Furthermore, correlation can compensate for 
the uncertainty that is lost in calculations as estimates are broken 
down into more detail.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Budgetöverskridningar i projekt hör historiskt sett inte till ovanliga företeelser, inte heller är de 

unika enbart för en viss bransch. Estimeringar av slutkostnaden i projektets tidiga skeden tar 

sig an uppgiften att försöka förutse ett resultat som ibland kan befinna sig flera år fram i tiden, 

vilket kan leda till uppskattningar med betydande osäkerhet. Rimligt för att säkerställa kvalitet 

i kostnadsuppskattningar och förebygga budgetöverskridningar är att ställa sig frågan hur stor 

denna osäkerhet potentiellt kan vara – en fråga som kan besvaras med osäkerhetsanalys.  

Examensarbetet fann sin verklighetsförankring i WSP Management Stockholm som bland 

annat arbetar med att genomföra osäkerhetsanalyser av kostnad åt sina kunder. Kärnan i 

osäkerhetsanalysen är en workshop där experter i ämnet som avses deltar. De utgår från en grov 

uppdelning av projektets omfattning som består av ett antal kostnadsposter. Kostnaden för varje 

post uppskattas med ett trepunktsestimat som anger minsta, troliga och största tänkbara kostnad 

för posten i fråga. Som en grundregel antas de vara statistiskt oberoende av varandra. 

Sedan görs en dataanalys där en sannolikhetsfördelning tilldelas varje post utifrån 

trepunktsestimatet och med hjälp av Monte Carlo-simulering fås en fördelning över projektets 

slutkostnad. De osäkraste kostnadsposterna identifieras i samband med dataanalysen och bryts 

ner i mer detaljerade poster för att minska den totala osäkerheten, tills tillfredsställande 

detaljeringsgrad har uppnåtts. Slutkostnadens fördelning kan sedan användas som ett verktyg 

vid beslut kring projektets kostnadsramar. Examensarbetet analyserade hur modellering av 

beroenden i form av korrelation påverkade osäkerhetsanalysens resultat och dess roll som 

beslutsunderlag. 7 projekt analyserades med en total förväntad kostnad om 7,1 miljarder SEK 

varav 4 inom infrastruktur- och 3 inom byggsektorn. 

Det visade sig att en annorlunda bild av verkligheten målades upp när korrelation togs med i 

modellen. Om beroenden mellan kostnadsposterna fanns men inte togs i beaktande kunde 

betydande ökning i osäkerhet tydas även vid svag korrelation. Korrelationskoefficienterna 0,3, 

0,7 och 1 representerade scenariona svag korrelation, starkare korrelation och starkast möjliga 

korrelation. Ökningen i standardavvikelse relativt fallet utan korrelation var i medeltal 68 %, 

129 % och 168 % för respektive koefficient när de 10 kostnadsposterna med högst 

standardavvikelse var korrelerade.  

Percentilerna i resultatets kumulativa fördelning, som anger sannolikheten att projektet kostar 

en viss summa eller mindre, antogs motsvara satta ramar i projektets budget. Särskilt intressant 



   

 

 

var analysen av 85:e percentilen som representerade projektets kostnadsram. Den visade att om 

korrelation fanns men inte uppskattades i fallen med samma korrelationskoefficienter som 

ovan, då skulle kostnadsramen i medeltal underskattas med 3 %, 6 % och 8 % relativt fallet 

utan korrelation. 

Slutligen drogs slutsatsen att beaktande av korrelation mellan enskilda kostnadsposter i 

modellen gav en bredare bild av möjliga utfall och visade att framtiden är osäkrare än den kan 

verka. Dessutom kan korrelation kompensera för osäkerhet som ”försvinner” när 

kostnadsposterna blir mer detaljerade. Det bör således finnas skäl att ifrågasätta en låg osäkerhet 

i projektets tidiga skeden. I arbetet med att bygga en mer välgenomtänkt grund för beslut kring 

projektets kostnadsram kan korrelationen vara ett användbart verktyg. 

  



   

 

 

Exekutiv sammanfattning 

Examensarbetet analyserade osäkerhetsanalyser av kostnad som görs på WSP Management 

Stockholm. Närmare bestämt analyserades påverkan på osäkerhetsanalysens resultat från 

korrelation mellan kostnaderna som uppskattas under osäkerhetsanalysens workshop. 

Resultatet visade att även en låg grad av korrelation mellan de tio osäkraste 

kostnadsuppskattningarna kunde ge ett betydande utslag på resultatets standardavvikelse och 

därmed osäkerhet. Vidare visade resultatet att de högre percentilernas värde ökade med 

korrelation vars konsekvens blir att beslut tas på olika grunder i samma projekt beroende på om 

korrelation tas med eller ej, givet att percentilerna används som referenspunkter för beslut kring 

projektets budget. Slutligen gav beaktande av korrelation en bredare bild av möjliga utfall och 

kan användas som ett verktyg för att upprätthålla denna bredd, som kan vara en mer 

verklighetstrogen representation av projektet i dess tidiga stadium. Låg standardavvikelse i 

projektets tidiga skeden finns skäl att ifrågasätta och om korrelation misstänks finnas mellan 

kostnadsuppskattningar är det rimligt att göra den uppskattningen.  

Rekommendationen är att hädanefter beakta korrelation till den grad det är möjligt i 

osäkerhetsanalysens process. Exempelvis genom att under workshopen uppskatta korrelation 

mellan kostnadsuppskattningar om den misstänks finnas. Medföljande analys i slutrapporten 

till kund kan även kompletteras med diskussion av osäkerheten i resultatet där korrelation kan 

vara en viktig diskussionspunkt.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Budgetöverskridningar historiskt 

Genom historien har studier visat att projekt inom olika sektorer har en fallenhet att överskrida 

budget. 1995 publicerade The Standish Group en omfattande rapport som i en studie av 365 

mjukvaruprojekt uppdagade siffror om budgetöverskridningar på 189 % i medeltal (The 

Standish Group, 1995). Inom infrastruktursektorn återfinns rapporter där en gedigen mängd 

projekt har studerats sett till deras förmåga att hålla budget. Resultaten har visat att projekt i 

sektorn generellt inte håller budget.  

Flyvbjerg et al. (2003) studerade 258 stora infrastrukturprojekt inom transportsektorn, 

fördelade över 20 länder. Tillsammans hade projekten ett värde om cirka 90 miljarder USD 

med 1995 års penningvärde, där samtliga kostnader utgjordes av byggkostnader. Slutsatserna 

var att 86 % av projekten överskred budget där kostnadsöverskridning i medeltal inom järnväg, 

brobyggen och tunnlar samt vägar utgjordes av 45 %, 34 % respektive 20 %. Mätningen gjordes 

mot den budget eller de kostnadsuppskattning som fanns i projektet vid tiden då det formella 

beslutet om att påbörja byggnationen togs. Studien visade även att kostnadsöverskridningar i 

infrastrukturprojekt inte hade minskat de senaste 70 åren och slutsatsen drogs att inga lärdomar 

verkade tas från misstagen som gjordes eller att lärdomarna tycktes ignoreras och kostnader 

underestimeras för att få projektet godkänt för finansiering (Flyvbjerg, et al., 2003). 

Andra som undersökt kostnadsöverskridningar i projekt är Odeck (2004) som i en studie av 620 

norska vägbyggnadsprojekt från perioden år 1992-1995 visade att budgetöverskridningen för 

datamängden i medeltal var 7,9 % och låg i intervallet -59 % till +183 %. I absoluta termer 

utgjordes budgetöverskridningarna av 519 MNOK. 52,4 % av projekten föll offer för 

budgetöverskridningar.  

Problematiken kring uppskattningar av projektets slutkostnad är utspridd eftersom flertalet 

faktorer kan påverka kostnaden under projektets gång som är svåra eller omöjliga att förutse. 

Ett påtagligt problem är svårigheten att dra paralleller mellan redan gjorda projekt, eftersom 

varje enskilt projekt har en egen karaktär. En kontorsbyggnad kan utformas på liknande sätt 

som en annan, men varje byggnad är unik liksom dess läge, konstruktion, omständigheter, 

situation och intressenter et cetera (PMI, 2016). När det inte är möjligt att dra direkta slutsatser 

från andra projekt är det naturligt att uppskattningarna blir mer subjektiva. Då en uppskattning 
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av kostnaden är gjord, kan en modell skapas i datorn för att göra en grundligare analys av 

osäkerheten som föreligger i dess subjektiva natur.  

1.1.2 Subjektiv bedömning av kostnader 

Vose (2008)  hävdar att modellering av osäkerhet eller risk nästan oundvikligen innehåller 

någon form av subjektiv bedömning. Vanligtvis är det omöjligt att ta fram data från vilka 

osäkerheten i modellens alla variabler kan bestämmas exakt. Anledningarna är flertaliga och 

kan exempelvis vara: 

• Data som behövs har aldrig tidigare insamlats 

• Data är för dyra att ta fram 

• Föråldrade data är irrelevanta på grund av anledningar såsom ny teknologi, förändringar 

i politisk miljö med mera 

• Data är ofullständiga och kräver expertbedömningar för att fylla i luckorna 

• Området som ska modelleras är helt nytt 

För att kunna ta välgrundade finansieringsbeslut i projektets tidiga skeden är det viktigt att inse 

att osäkerhet föreligger i kostnadsuppskattningarna. Därifrån är det sedan möjligt att arbeta 

proaktivt för att minska osäkerheten eller söka kännedom om dess omfattning (Vose, 2008). 

Hur det proaktiva arbetet sker varierar från organisation till organisation och examensarbetet 

finner sin verklighetsförankring i arbetssättet hos WSP Management Stockholm. 

1.1.3 WSP Management Stockholm 

WSP Management Stockholm arbetar i sin verksamhet med osäkerhetsanalyser och söker 

hjälpa sina kunder ta välgrundade beslut kring tid och budget i deras projekt. Denna rapport 

baserade sig på analys av processen på WSP som i sin helhet beskrivs av Figur 1.  

 

Figur 1. Processchema för hur osäkerhetsanalyser genomförs av WSP Management Öst. 

Målet med osäkerhetsanalysen är att analysera den slutliga projektkostnaden utifrån det som är 

känt om projektet vid analysens tidpunkt. Processen börjar med en förberedelse där projektets 

Förberedelse Workshop Dataanalys Slutrapport

Nedbrytning av osäkra variabler 
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omfattning finns definierad och mynnar ut i en workshop där projektets kostnad, utifrån 

projektets definierade omfattning, skattas av experter i ämnet som avses. Experterna skattar den 

totala kostnaden genom att bedöma de enskilda variablerna som totala kostnaden utgörs av med 

ett minsta, troligt och största värde som de anser att variabeln kan anta – ett så kallat 

trepunktsestimat. Gjorda uppskattningar analyseras sedan i blocket ”Dataanalys” med Monte 

Carlo-simulering, se 2.7.8, och resultatets osäkerhet bearbetas. Processen mynnar ut i en 

slutrapport som presenteras för kunden där osäkerhetsanalysens resultat presenteras med 

tillhörande råd. Den detaljerade processen återfinns i 3.1. 

1.2 Problematisering 

Expertbedömningar spelar en avgörande roll i estimeringen av projekts slutkostnad. Om dessa 

befinner sig långt ifrån det sanna värdet kommer även den matematiska modellen att ge en 

felaktig bild av verkligheten, oavsett hur sofistikerad den är. Icke desto mindre bidrar den 

matematiska modellen till att skapa en bild av projektets verkliga slutkostnad genom att söka 

gestalta osäkerheten i uppskattningarna. Om osäkerheten inte framställs korrekt kan en falsk 

trygghet skapas som leder till att beslut om finansiering och genomförande av projektet tas på 

felaktiga grunder.  

Vad en korrekt framställning av osäkerheten innebär skiljer sig från projekt till projekt. 

Eftersom projekt sällan är av samma karaktär varierar även hur modellen av dem byggs upp. 

Monte Carlo-simulering förbehåller å andra sidan attribut som kan appliceras på alla modeller 

och påverkar det simulerade utfallet. Korrelation är ett sådant attribut som historiskt inte har 

bedömts under workshopen eller simulerats i modellen eftersom metodiken i 

osäkerhetsanalysen förutsätter att alla uppskattade kostnader är statistiskt oberoende av 

varandra. Samtidigt är korrelation ett fenomen som kan existera mellan uppskattade 

kostnadsposter och påverka osäkerhetsanalysens resultat om det försummas i modellen. 

Genom att anta statistiskt oberoende mellan uppskattade kostnader och försumma 

korrelationens påverkan ges en annorlunda bild av den estimerade projektkostnaden. Om denna 

bild är felaktig blir även de beslut som tas med analysen som grund felaktiga och leder till 

budgetöverskridningar i projekt.  

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

1.3.1  Syfte 

Syftet med rapporten är att analysera hur uppskattningar av projekts slutkostnad och dess 

osäkerhet påverkas när korrelation mellan enskilda kostnadsposter införs i en modell som 
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använder trepunktsestimat som input och Monte Carlo som analysmetod. Studien syftar vidare 

till att analysera korrelationens påverkan på osäkerhetsanalysens resultat och dess funktion som 

beslutsunderlag i projektet. Det bredare syftet är att generellt bidra till förbättrade 

osäkerhetsanalyser av kostnad och öka kvaliteten på kostnadsuppskattningar i projekt. Således 

är nyttan med denna rapport att söka förfina de osäkerhetsanalyser som görs på WSP 

Management Stockholm och i ett bredare sammanhang bidra med perspektiv på hur 

osäkerhetsanalyser kan påverkas av korrelation mellan kostnadsuppskattningar.  

1.3.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att med hjälp av simuleringar analysera korrelationens påverkan 

på osäkerhetsanalysens resultat och vidare analysera hur denna påverkan kan återspegla sig i 

beslut om projektets budget.  

1.3.3 Frågeställningar 

• Hur påverkar korrelation mellan enskilda kostnadsposter i modellen 

osäkerhetsanalysens resultat? 

• Hur påverkas osäkerhetsanalysens resultat som beslutsunderlag när korrelation mellan 

enskilda kostnadsposter räknas in?  

• Hur kan beaktande av korrelation mellan enskilda kostnadsposter i modellen bidra till 

mer välgrundade beslut angående projektets budget? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten avgränsar sig till den kvantitativa delen av processen som utgörs av blocket 

”Dataanalys” men söker i diskussionen koppla erhållna resultat till det kvalitativa 

processblocket ”Workshop” som leder fram till osäkerhetsanalysen. Således berörs endast det 

område i processen som är markerat med streckad linje i Figur 2. Vad som ingår i dataanalysen 

presenteras i avsnitt 3.4.  

 

Figur 2. Osäkerhetsanalysens processchema 

Förberedelse Workshop Dataanalys Slutrapport

Nedbrytning av osäkra variabler 
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Vidare kommer rapporten: 

• Skilja på osäkerhet och risk, där osäkerhet är fenomenet som behandlas i rapporten. 

Osäkerhet: innebär att det inte är känt exakt vilket värde en definierad variabel kommer 

anta – variabelns möjliga utfall representeras istället av en sannolikhetsfördelning.  

Risk: en ofta oönskad händelse som antingen inträffar eller inte, med en osäker 

konsekvens som följd om den inträffar. 

• Endast undersöka osäkerhetsanalys av kostnad, inte osäkerhetsanalys av tid eller det 

integrerade sambandet tid-kostnad 
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2. Teori 

2.1 Projektmodellen 

Projekt drivs inom en mängd olika branscher. När broar byggs, kärnreaktorer nedmonteras eller 

IT-system utvecklas är projekt en arbetsform som kommer väl till pass. Project Management 

Institute (PMI) definierar projekt som (PMI, 2016): 

"Ett projekt är en tillfällig arbetsinsats i syfte att producera en viss produkt, tjänst eller ett 

visst resultat. Projektets tillfälliga karaktär innebär också att det har en bestämd början och 

ett bestämt slut."  

Projektet är ett effektivt sätt för företag och organisationer att uppnå affärsmål och förverkliga 

visioner. Det kan drivas internt inom den egna organisationen eller externt åt en kund, med egna 

resurser eller inhyrd personal. Den tillfälliga organisationen med det tydliga målet kan arbeta 

organiserat för att uppfylla det och sedan upplösas när uppdraget är slutfört.  

Hur projekt genomförs kan skilja sig beroende på bransch och typ av projekt men generella 

mönster i metodiken kan i grova drag tydas. I Figur 3 nedan presenteras en generell 

projektmodell för att få en överblick över metodiken. 

 

Figur 3. Tonnquists generella projektmodell (Tonnquist, 2016). 

BP mellan varje fas i figuren står för beslutspunkter vilka fungerar likt grindar, även kallade 

tollgates, som får passeras när resultatet av föregående fas är godkänt. Här hålls ofta ett möte 

där beslut tas om projektet ska fortsätta löpa enligt plan, ändras eller kompletteras, stoppas 

tillfälligt eller avslutas helt. Faserna Idé och Effekt ingår egentligen inte i själva projektet men 

är enligt Tonnquist viktiga att ta med då de placerar in projektet i sitt sammanhang. Syftet med 

respektive fas presenteras nedan i Tabell 1 (Tonnquist, 2016). 

Tabell 1. Beskrivning av innehållet i projektmodellens olika faser. 

Idé Projektidén bedöms och prioriteras av 

ledningen tillsammans med andra 

projektidéer, kundförfrågningar och 
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investeringar. Beslut tas om att starta en 

förstudie. 

 

Förstudie Osäkerheten minskas genom analys av 

förutsättningar att genomföra projektet. Krav 

dokumenteras, omfattning definieras, lösning 

väljs, intressenter kartläggs och affärsnyttan 

bedöms och ställs mot kostnader samt risker.  

 

Planering Metod för genomförande väljs och plan tas 

fram för hur projektmålen ska uppnås. 

Aktiviteter definieras, estimeras och 

synkroniseras, resurser organiseras, 

kostnader kalkyleras och risker hanteras.  

 

Genomförande Resultatet tas fram och överlämnas. 

Aktiviteter och kostnader följs regelbundet 

upp, avvikelser analyseras och eventuella 

ändringar hanteras. Projektet kan ha flertalet 

delleveranser eller en stor leverans i slutet av 

denna fas.  

 

Avslut Arbetet utvärderas, erfarenheter tas tillvara 

på och projektgruppen avvecklas.  

 

Effekt Säkerställning av att projektets nyttor 

realiseras och följs upp. Arbetet kan börja i 

samband med första leveransen innan 

projektet är klart.  

 

Projektmodellen är en del av fundamentet i denna rapport och refereras till framöver när 

projektets olika faser diskuteras.  

2.2 Projektkalkylering 

Projektet är en investering som ska bidra till ett företags eller organisations utveckling och 

lönsamhet. I interna projekt realiseras nyttan direkt i organisationen medan projekt som externt 

genomförs åt kund ska vara lönsamma för båda parter. Eftersom nyttan oftast realiseras vid 

överlämnandet av projektet är det kalkylering och uppföljning av kostnader som är viktigt under 

projektets gång.  

Kalkylering av kostnader förekommer i olika stadier under projektets livscykel och blir alltmer 

detaljerade ju längre projektet framskridit. Under förstudien, när projektets omfattning bryts 

ned i mindre delar, kan en grov kostnadsuppskattning göras, exempelvis med utgångspunkt i 

de hierarkiska strukturerna Work Breakdown Structure (WBS) och Cost Breakdown Structure 
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(CBS) som beskrivs i 2.2.1. I planeringsfasen löper budgeteringen och kostnadskalkyleringen 

parallellt med arbetet att ta fram tids- och resursplaner. 

Aktiviteterna projektet utgörs av kan i planeringsfasen exempelvis läsas av från den framtagna 

tidsplanen. Om parametrar såsom tidsåtgång, resursmängd och resurskostnad är kända för varje 

aktivitet kan kostnaden vara relativt enkel att beräkna. Om en aktivitet tar x antal timmar och 

utförs av en individ som kostar y kr/timme är det endast fråga om multiplikation för att kalkylera 

kostnaden. På så vis kan projektets ackumulerade kostnader beräknas och presenteras likt i 

Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Kostnad per månad såväl som ackumulerad kostnad för ett projekt illustrerade med histogram och kurva 

(Tonnquist, 2016). 

Kalkylen säger dock föga om osäkerheter i projektet. Samma aktivitet kan kosta olika mycket 

beroende på omständigheterna som råder och förkalkylen kan mycket väl vara orealistisk om 

inte en djupare undersökning av kostnaderna görs. Kostnader i förkalkylen kan visa sig vara 

större än de tillgängliga ekonomiska resurserna och leder då till en resursbrist som måste 

åtgärdas. Antingen genom billigare resurser, omplanering av projektet för att nå målet på ett 

annat sätt eller ändring av projektets omfattning. Alternativt kan projektledaren be 

projektägaren om en större budget. Oavsett vad som görs måste det råda balans mellan förkalkyl 

och budget när projektet startar (Tonnquist, 2016). 

Beslut om finansiering tagna med en orealistisk kalkyl som grund kan i början inge falsk 

trygghet och leda till budgetöverskridning och resursbrist senare i projektet. Osäkerheten som 

finns komplicerar därför sökandet efter balans mellan förkalkyl och budget.  
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2.2.1 Work breakdown structure (WBS) och Cost Breakdown Structure (CBS) 

Underlaget som kartlägger projektets omfattning i förstudiefasen utgörs av en WBS, som även 

är ett viktigt verktyg till kostnadsuppskattningarna i den fasen. Syftet med WBS är att 

strukturera projektet som senare kan underlätta identifieringen av aktiviteter och planeringen 

av milstolpar i planeringsfasen. WBS utgörs av en hierarkisk struktur som är resultatet av top-

down-nedbrytning, beskrivet i 2.2.2 nedan.  

Projektets mål bryts först ned till det som i WBS kallas huvudpaket och sedan i arbetspaket. 

Arbetspaketet visar vad som ska göras och kan värderas med avseende på tid, kostnad eller 

resurser. Viktigt är att WBS lyder under 100 % -regeln som innebär att (Tonnquist, 2016): 

 En WBS ska omfatta allt arbete som ingår i projektet 

 Summan av arbetet på lägstanivån i WBS ska vara densamma som summan av arbetet 

i hela projektet 

 

Figur 5. Exempel på WBS där ställa ut på en mässa är målet (Tonnquist, 2016). 

Kostnadskalkyler som finns kan först summeras per arbetspaket i enighet med projektets WBS. 

De summeras sedan på högre nivå i WBS och slutligen för hela projektet (PMI, 2016). Detta 

kan kallas för projektets CBS, en hierarkisk struktur likt WBS fast för projektets kostnader 

(Hillson, 2007).  
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2.2.2 Top-down- och bottom-up-metodik 

Top-down innebär kartläggning av projektets omfattning i grova drag. Det är en metod som 

utgår från målet med projektet och identifierar allt arbete som krävs för att nå dit. Slutprodukten 

av ett sådant arbetssätt är en WBS och vanligt är arbetssättet under idé- och förstudiefasen.  

I planeringsfasen, när mer blir känt i projektet, blir bottom-up mer aktuellt. Då har 

arbetspaketen brutits ner till aktivitetsnivå där varje aktivitet kan tilldelas en varaktighet, 

kostnad och resursintensitet. När tid och kostnad beräknas enligt bottom-up är utgångspunkten 

på aktivitetsnivå, varpå summeraring av tid eller kostnad i större kategorier sker (Tonnquist, 

2016).  

 

 

 

 

2.3 Osäkerhet i projektet 

2.3.1 Osäkerhet i projektets livscykel  

Vad bidrar egentligen till att skapa osäkerhet när projektets kostnad ska uppskattas? En 

definition av osäkerhet är helt enkelt brist på information. Enligt Johansen et al. (2014) har 

projekt traditionellt strävat mot förutsägbarhet och kontroll av kritiska faktorer, men i 

verkligheten existerar inte sådan förutsägbarhet i stora och komplexa projekt.  

När kostnad eller tidsåtgång ska uppskattas i ett projekt görs uppskattning av utfallet som ibland 

befinner sig flera år in i framtiden. I början av ett projekt kan det vara svårt att veta hur lång tid 

det tar, vad det kommer att kosta eller om uppdraget kommer lyckas över huvud taget. 

Osäkerheten avtar under projektets gång när mer och mer blir känt vilket illustreras i Figur 7 

nedan. Den visar hur mycket verkliga kostnaden kan avvika från den uppskattade i projektets 

olika faser (Tonnquist, 2016).  

Bottom-upTop-down

Figur 6. Grafisk illustration av arbetssätten top-down och bottom-up. Medan top-down börjar med projektets grova drag och 

ökar detaljeringsgraden successivt börjar bottom-up på detaljerad nivå och söker sig uppåt. 
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Figur 7. Illustrerar osäkerheten över tid med osäkerhet utmarkerad i % och tillhörande attribut i projektets alla faser 

(Tonnquist, 2016) 

Riktlinjer för hur stor osäkerheten bör vara i projektets tidiga faser varierar beroende på var 

informationen hämtas. Förutom de referensramar som anges av Tonnquist i Figur 7 identifierar 

Johansen et al. (2014) både teoretiska och empiriska referensramar för osäkerheten. Enligt 

författarna återfinns i läroböcker och företagsstandarder riktlinjer för osäkerhet mätt i 

standardavvikelse. De utgår från en egen projektmodell med annorlunda utplacerade 

beslutspunkter (BP). BP1 markerar tidig planeringsfas, B2 inledning på genomförandefasen 

och BP3 tidig genomförandefas med avseende på projektmodellen som presenterats i 2.1. Innan 

passering av BP1 bör standardavvikelsen vara 50 %, 25 % mellan BP1 och BP2 samt 10 % 

mellan BP2 och BP3. Därifrån minskar standardavvikelsen till 0 % när projektet lämnas över.  

Författarna har baserat på 15 års studier av projekt observerat standardavvikelsen i gjorda 

estimeringar och sammanfattar att den är betydligt lägre än riktlinjerna som finns. I medeltal 

observerades en standardavvikelse i idé-fasen mellan 16 % och 21 % samt 8 % i förstudie- och 

planeringsfasen. De hävdar att resultat för standardavvikelse i norska projekt är orealistiskt låga 

jämfört med etablerade standarder och ställer sig frågan huruvida resultatet ger en 

verklighetstrogen bild av osäkerheten.  

En utmaning enligt dem är att osäkerheten i uppskattningarna minskar med beräkningar men i 

verkligheten inte förändras. Det är en konsekvens av den ökade detaljeringsgraden med 

nedbrytning och närmare specificering av innehållet i kostnadsposter som beräkningsmässigt 

ger en lägre standardavvikelse. De menar att det finns en gräns för detaljeringsgraden i 
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uppskattningarna – antingen bör parametrarna i modellen vara mindre detaljerade, alternativt 

att högsofistikerade modeller tas fram där korrelation mellan faktorerna i modellen upprätthålls 

när de uppskattade variablerna bryts ned (Johansen, et al., 2014). 

2.3.2 Individers påverkan på osäkerheten 

Även fast denna rapport avgränsat sig från det behavioristiska perspektivet i osäkerhetsanalysen 

är det en viktig aspekt att ha i åtanke – data i modellen kommer trots allt från uppskattningar 

som individer har gjort. Bedömningar påverkas av hur individer mentalt angriper 

frågeställningar och leder exempelvis till att olika individer bedömer samma parameter 

annorlunda. Fenomenet kallas för heuristik, ett ord med samma rot som heureka och vars 

tekniska definition är: en enkel procedur som underlättar för individer att finna tillfredsställande 

men ofta ofullständiga svar på svåra frågor (Kahneman, 2013). Uppskattningars noggrannhet 

kan påverkas av experters förmåga att komma ihåg gångna händelser eller hur enkelt de kan 

föreställa sig händelserna. Om en IT-expert frågas hur hög sannolikheten att systemet kraschar 

finns en risk att denne överskattar frekvensen och därmed sannolikheten eftersom händelsen 

och det negativa den fört med sig tydligt finns kvar i personens minne (Vose, 2008).  

2.4 Kostnadsuppskattningar i projekt 

Hur kostnadsuppskattningar görs praktiskt varierar och riktlinjer finns från lika håll vilka söker 

säkra kvalitet i uppskattningar. United States Government Accountability Office (GAO) 

identifierar 12 steg vilka, om de följs, ska resultera i kostnadsuppskattningar av god kvalitet 

som ledningen kan använda till att ta välgrundade beslut i projektet (GAO, 2009). Stegen ramar 

in viktiga aspekter i uppskattning av kostnader: 

1. Definiera estimeringens syfte 

2. Ta fram en estimeringsplan 

3. Definiera projektets eller programmets karaktäristik 

4. Bestäm estimeringsstrukturen i form av en WBS 

5. Identifiera grundregler och antaganden 

6. Samla in data 

7. Gör ett punktestimat och jämför med en oberoende kostnadsuppskattning 

8. Genomför känslighetsanalys 

9. Genomför risk- och osäkerhetsanalys 

10. Dokumentera estimatet 

11. Presentera estimatet för ledningen för godkännande 
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12. Uppdatera estimatet för att återspegla faktiska kostnader och förändringar när projektet 

framskrider 

Här ingår osäkerhetsanalysen (se punkt 9), vars syfte är att identifiera ett konfidensintervall för 

projektets slutkostnad, identifiera osäkerheter samt mildra osäkerheternas kostnadseffekter. 

Utöver ovanstående steg från GAO finns även andra metoder som enligt liknande principer 

arbetar med att ta fram högkvalitativa kostnadsuppskattningar och osäkerheten som följer dem 

(GAO, 2009).  

PMI ger riktlinjer för verktyg som är användbara vid bedömning av kostnader i projekt. 

Verktygen utgörs av bland annat (PMI, 2016): 

• Expertbedömningar, som med stöd av historisk information ger värdefulla insikter.  

• Referensbedömning genom att titta på liknande projekt som gjorts tidigare, ifall 

informationen om projektet är begränsad, som den kan vara i projektets tidiga skeden. 

• Trepunktsbedömning, som likt tidigare beskrivet använder tre estimat för att definiera 

en aktivitets kostnad – nämligen ett optimistiskt, mest sannolikt och pessimistiskt 

estimat. Den förväntade kostnaden beräknas genom en för det angivna intervallet 

antagen fördelning. Denna brukar vanligtvis vara en triangel- eller betafördelning, båda 

beskrivna i 2.7.4. 

• Beredskapsreserver, ibland kallade budgetreserver, kan innefattas i kostnadskalkylerna 

för att ta hänsyn till kostnadens osäkerhet. Den betraktas ofta som en del av budgeten 

och kan vara en procentandel av den bedömda kostnaden, ett fast värde eller beräknas 

med kvantitativa analysmetoder.  

En konkret metod som historiskt haft en utbredd användning inom projektledningen är Program 

Evaluation and Review Technique (PERT). PERT-nätverk användes förr vid planering av 

projekt och därifrån härstammar den brett använda PERT-fördelningen, en version av 

betafördelningen som använder experters bedömning av minsta, troliga och största kostnad som 

input och presenteras längre fram i 2.7.4 (Vose, 2008).  

På senare tid har andra metoder såsom Lichtenbergs successivprincip vuxit fram. Lichtenbergs 

successivprincip är en metod som söker kartlägga osäkerheten i de subjektiva 

kostnadsuppskattningarna och minska projektets totala osäkerhet genom att successivt bryta 

ned uppskattade parametrar. Principen ger en inblick i hur estimeringsprocessen kan te sig i 

praktiken (Lichtenberg, 2016). 
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2.5 Lichtenbergs successivprincip 

Successivprincipen utvecklades på 1970-talet av Steen Lichtenberg som en respons på bristerna 

i traditionella metoder inom projektledning och projektplanering. Baserade på deterministisk 

logik var befintliga metoder inte tillräckliga för att hantera den komplexitet de applicerades på 

och osäkerheter sågs som närmast omöjliga att hantera. Försök till hantering av osäkerheter 

ledde till procedurer som var antingen för primitiva eller för komplicerade för att använda. Det 

var i slutet på 1990-talet som Lichtenbergs successivprincip slutligen fick sitt genomslag, 

främst som ett kvalitetsverktyg vid planering och budgetering av stora projekt (Klakegg & 

Lichtenberg, 2016). 

Lichtenbergs successivprincip bygger på att en workshop hålls initialt, där gruppen består av 

individer med gedigen kunskap om de parametrar som ska uppskattas. Syftet sedan är att 

systematiskt identifiera de osäkraste kostnadsposterna, hädanefter refererade till som 

variablerna, och successivt bryta ner dem för att minska uppskattningarnas totala osäkerhet.  

2.5.1 Workshopens genomförande 

Workshopen följer en grundstruktur för att i slutet, hävdar Lichtenberg, kunna leda till statistiskt 

korrekta prognoser – förutsatt att ”spelets regler” följs. Den hålls under en halv till ett antal 

dagar samt leds och planeras av en erfaren moderator. Goda förberedelser bör ha gjorts inför 

genomförandet och ett öppet diskussionsklimat ska finnas under workshopen. 

Gruppen som deltar i workshopen tar fram ett basestimat som består av individuella variabler 

utan några tydliga beroenden mellan varandra. Påverkan från beroenden, risker, samt 

möjligheter adderas istället i slutändan som generella osäkerheter, se 2.5.3. Gruppen bör bestå 

av 7 – 15 personer som är experter inom de områden som avses. De arbetar top-down och 

kartlägger på så sätt 8 – 12 variabler i sitt basestimat som täcker hela projektets omfattning samt 

ett liknande antal variabler för de generella osäkerheterna. Trepunktsestimat tas fram för varje 

kartlagd variabel i de båda kategorierna.  

Slutligen beräknas den totala kostnaden för projektet med hjälp av statistiska regler och 

principer. Syftet är att kartlägga vilka variabler som mest bidrar till den totala osäkerheten vilket 

görs genom att de rangordnas i en topp-tio-lista från mest till minst osäker. Den osäkraste 

variabeln identifieras och bryts ner i mindre beståndsdelar för att ytterligare kunna kartlägga 

osäkerheten i projektet och på så sätt minska den. Beräkningarna uppdateras och en ny variabel 

hamnar i toppen som får gå igenom samma process. Här framgår det successiva i Lichtenbergs 
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successivprincip. Variabler bryts successivt ner för att minska osäkerheten och slutresultatet 

mynnar ut i mindre än 100 variabler, ofta omkring 30 – 40 (Lichtenberg, 2016).  

2.5.2 Hur sker nedbrytningen av variablerna? 

Nedbrytningen av de uppskattade variablerna sker genom att beräkna standardavvikelsen för 

varje trepunktsestimat och därefter variansen som standardavvikelsen i kvadrat. Variablerna 

med störst varians är de osäkraste och rangordnas från högst till lägst varians. Härifrån väljs de 

osäkraste variablerna ut och bryts ned ytterligare. De osäkrare variablerna bryts ned till mindre 

variabler vars summerade varians, och därmed osäkerhet, blir mindre. Projektets totala varians 

beräknas rakt av som summan av de enskilda varianserna som konsekvens av att variablerna 

antas oberoende av varandra – ett grundantagande i Lichtenbergs successivprincip. Sedan 

utnyttjas det faktum att standardavvikelsen är roten ur variansen och resultatets 

standardavvikelse kan beräknas. En illustration av förloppet ses i Figur 8 och Figur 9 nedan. 

De uppskattade kostnaderna för variablerna A, B och C i figuren är angivna i MSEK med 

tillhörande standardavvikelse och varians, V, beräknad som standardavvikelsen i kvadrat.  

 

Figur 8. Topp-tre-lista för kostnadsposter A, B och C med tillhörande standardavvikelse som en avvikelse från väntevärdet 

samt beräknad varians, V. 

Den totala variansen beräknas som summan av de enskilda och blir här 341 MSEK2. Variabel 

A har störst varians och bryts under workshopen ner ytterligare av experterna, vilket illustreras 

i Figur 9. 

A 

B 

C 

30±15  

20±10  

18±4  

Varians Kostnadspost 

V=16 

V=100 

V=225 
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Figur 9. Kostnadspost A delas upp i två mindre poster A1 och A2 och den totala variansen för dessa blir mindre, varmed 

totala variansen för summan av alla kostnadsposter också minskar. 

Den totala variansen är nu istället 157 MSEK2 mot föregående 341 MSEK2 och osäkerheten i 

uppskattningarna har minskat. På detta sätt fortsätter nedbrytningen tills att en tillfredsställande 

grad av osäkerhet har uppnåtts (Lichtenberg, 2016). 

2.5.3 Generella osäkerheter 

Utöver de definierade kostnadsposternas egen osäkerhet betonar Lichtenberg att det finns 

andra, mer generella, faktorer som påverkar projektets slutkostnad. Dessa faktorer är inte lika 

påtagliga och kan exempelvis vara personella, rent tekniska, finansiella, organisatoriska eller 

politiska. Ungefär 50-100 sådana faktorer som kan tänkas påverka projektet tas under 

workshopen fram i en brainstorming-session och grupperas i större, av varandra oberoende, 

generella osäkerheter. Kategorierna av generella osäkerheter kan vara sådana som rör 

tillgängliga resurser eller projektets prioriteringsgrad i verksamheten. Deras påverkan 

utvärderas mot ett base-case där antaganden har gjorts som leder till att projektet fortskrider 

som planerat. 

Utvärdering sker med en scenario-analys som identifierar potentiella förbättringar och 

potentiella risker relativt base-case. Om base-case i exempelkategorin ”projektets 

prioriteringsgrad” är att projektet har samma prioritering som alla andra projekt i verksamheten 

är således en potentiell förbättring att projektet erhåller högre prioriteringsgrad och en potentiell 

risk att andra projekt prioriteras istället. Hur kvantifiering av sådana ”mjuka” faktorer sker är 

A 

B 

C 

15±5, V=25 

20±10 

18±4 

Varians Kostnadspost 

V=16 

V=100 

V=25+16=41 

A1 

A2 
15±4, V=16 
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inte helt självklart, det sker enligt Lichtenberg också genom trepunktsestimat. Exempel kan 

vara ett procentuellt påslag eller avdrag på projektets slutliga kostnad relativt base-case. 

Påverkan från de generella osäkerheterna beräknas i slutet, när estimering av kostnad för de 

definierade kostnadsposterna har genomförts. Genom att räkna med generella osäkerheter 

hävdar Lichtenberg att det även kompenseras för beroenden mellan kostnader samt risker och 

möjligheter i projektet (Lichtenberg, 2016). 

2.6 Användning av osäkerhetsanalysens resultat i projekt 

Systematisk applicering av osäkerhetsanalyser i projekt återfinns i norska, statliga projekt. 

Projekt vars förväntade kostnad överstiger 750 MNOK är obligerade att genomgå 

kvalitetssäkring som består av två delar: kvalitetssäkring 1 (KS1) respektive kvalitetssäkring 2 

(KS2). KS2 är kvalitetssäkringen som rör kostnadens osäkerhet och genomförs av en 

utomstående konsult som har ramavtal med norska staten. Den görs vanligtvis i samband med 

övergången till genomförandefasen i projektet och läggs fram i Stortinget för slutgiltigt beslut 

om investering i projektet (NTNU, 2018). 

KS2 använder ett underlag i form av en komplett grundkalkyl, projektets styrdokument samt 

en utvärdering av åtminstone två alternativa kontraktstrategier vid genomförande av analysen. 

I kvalitetssäkringen ingår en osäkerhetsanalys med särskilt fokus på estimering av individuella 

och aggregerade kostnader, risker, riskreduktion och potentiella förenklingar som kan göras i 

projektet utan att negativt påverka produktens kvalitet. Konsulten ska ge en generell 

rekommendation till kostnadsram i projektet likt den i Figur 10 nedan (NTNU, 2018). 
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Figur 10. Stapeln anger projektkostnadens beståndsdelar i ackumulerad framställning. Till vänster i figuren ses resultatet av 

KS2. Till höger ses hur beslut tas utifrån KS2:s resultat. Figuren är avbildad och översatt från NTNU (2018).  

Förslaget till kostnadsram utgår från en gjord osäkerhetsanalys av projektets slutkostnad. 

Analysens resultat är en kumulativ fördelning, ibland kallad S-kurva, över slutkostnaden med 

inräknad osäkerhet, teoretiskt presenterad i 2.7.5. Antagna ramar i budget utgörs av de olika 

percentilerna, med prefix P, i Figur 11 nedan. Percentilerna läses av som: sannolikheten att 

kostnaden antar percentilens motsvarande värde på x-axeln eller mindre. P85 anger att det är 

85 % chans att projektet kommer kosta motsvarande summa på x-axeln eller mindre, och som 

en följd 15 % chans att projektet kommer kosta mer än givet värde för P85. 

Kopplat till figuren ovan motsvarar P85 ”kostnadsram för projektägare” och är den 

kostnadsram som det norska Stortinget vanligtvis godkänner. Kostnadsramen för ansvarig 

myndighet som genomför projektet utgörs av P50 i grafen, vilket är nivån dessa förväntas 

leverera. Projektledarens kostnadsram är ännu lägre, ungefär i nivå med basestimatet, vilket 

sågs i Figur 10.  
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Figur 11. Kumulativ fördelning som visar sannolikhet mot projektkostnad (Samset, et al., 2016). 

Forskningsprogrammet Concept vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

har sedan år 2002 följt och monitorerat data från statliga projekt som lyder under KS-ordningen. 

I en rapport från år 2013 har forskare i ett tidigt stadium kunnat utvärdera effekten av KS2, 

medan effekten av KS1 bedömdes vara för tidigt att utvärdera. Av 40 genomförda projekt där 

KS2 tillämpats hade 32 stycken hållit sig inom kostnadsramarna som godkänts av riksdagen, 

vilket ledde till besparingar om 5 miljarder NOK. Siffrorna visade bland annat att projekt inom 

konstruktion och järnväg stod för de största kostnadsöverskridningarna och att överskridningar 

var vanligare i små projekt. (Samset & Volden, 2013).  

2.6.1 Arbetssätt i Sverige 

Det existerar idag i svensk offentlig sektor ingen extern kvalitetssäkring likt den i Norge, där 

alla statliga investeringar är obligerade att gå igenom kvalitetssäkringarna KS1 och KS2 innan 

finansiering beviljas. Exempel på initiativ som dock har tagits är införandet av Lichtenbergs 

successivprincip i Trafikverkets projekt, perioden 2010-2021. I riktlinjerna framgår att objekt 

med totalkostnad större än 500 MSEK ska innehålla en fullständig osäkerhetsanalys enligt 

successivprincipen. I kostnadsintervallet 100-500 MSEK accepteras en förenklad 

osäkerhetsanalys medan objekt under 100 MSEK ska det endast göras en enklare 

osäkerhetsanalys och riskbedömning (Trafikverket, 2009). 
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2.6.2 Utmaningar med osäkerhetsanalyser  

Trots att osäkerhetsanalysen är ett nyttigt verktyg i kvalitetssäkringen av projekt finns 

utmaningar som bör uppmärksammas och tas an för att i fortsättningen säkerställa analyser av 

god kvalitet (Johansen, et al., 2014). Dessa utmaningar var: 

1) Osäkerhetsanalysen misslyckas i sitt försök att prediktera projektets slutkostnad trots att 

resultatet ter sig träffsäkert. Osäkerheten är ofta underskattad i analysen av base-case. 

Författarna observerade även att det sällan ifrågasattes ifall resultatet gav en realistisk 

bild av slutkostnaden.  

2) Ökning av detaljeringsgraden indikerar på en högre precision i resultaten medan 

osäkerheten inte förändras i verkligheten. 

3) Standardavvikelsen tenderar underskattas och ger en optimistisk bild av osäkerheten i 

stora projekt. 

4) Experterna som uppskattar kostnaderna påverkas av vetskapen att de hålls ansvariga för 

sina estimeringar och tenderar överskatta det troliga värdet och underskatta osäkerheten. 

5) Exploatering av identifierade möjligheter i projektet kräver ofta att projektägare och 

projektledningsteamet är öppna för förändring av lösningarna och leverablerna som 

projektet ska leverera. De hävdar att det ofta är en svår uppgift, att motivera till 

förändring. 

2.7 Statistiska grundbegrepp 

2.7.1 Monte Carlo-metoder 

Monte Carlo fick ett tydligt genomslag som analysteknik i mitten av 1900-talet i samband med 

introduktionen av de första digitala datorerna, trots att dess historia sträcker sig längre tillbaka 

än så. Neutroner var av intresse vid den här tiden och det var i samband med försök att designa 

och testa vätebomben som Monte Carlo fick sitt namn.  

Nicholas Metropolis berättar hur han tillsammans med Stanislaw Ulam och John von Neumann 

bidrog till införlivandet av metoden med hjälp av Electronic Numerical Integrator and 

Computer (ENIAC), en av de första elektroniska datorerna. Metropolis hade på uppdrag av von 

Neumann varit inblandad i utvecklingen av en modell relaterad till vätebomben, som kördes på 

ENIAC. Ulam närvarade när resultatet presenterades och framförde till von Neumann att 

resultaten kunde användas till mer generella, statistiska studier. År 1947 lade von Neumann 

formellt fram till sin överordnade att statistiska metoder skulle användas för att lösa problem 

relaterade till neutronens diffusion. Metropolis, medveten om Ulams spelintresse, föreslog 
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namnet Monte Carlo vilket år 1949 mynnade ut i rapporten ”The Monte Carlo Method” av 

Metropolis och Ulam (Dunn & Shultis, 2012).  

Fundamentet för Monte Carlo-metoden är stora talens lag samt centrala gränsvärdessatsen. 

Det krävs dock att ett antal grundläggande termer reds ut för att förstå hur metoden är uppbyggd.  

2.7.2 Stokastisk variabel 

En variabel sägs vara stokastisk om dess sanna värde i förväg inte kan specificeras utan att 

värdet först observeras. Exempelvis kan temperaturen i Uppsala i morgon skattas genom analys 

av en datamängd, men dess sanna värde kan inte anges förrän dagen kommer. Varje stokastisk 

variabel tilldelas karaktäristika i form av täthetsfunktion, kumulativ fördelningsfunktion, 

populationens varians och medelvärde samt annat som beskriver dess slumpmässiga natur 

(Dunn & Shultis, 2012).  

2.7.3 Täthetsfunktion 

För en kontinuerlig stokastisk variabel, som kan anta alla värden i ett intervall, definieras 

täthetsfunktionen som: 

𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

Täthetsfunktionen anger vilken sannolikhetsfördelning som karaktäriserar den stokastiska 

variabeln i fråga, se 2.7.4 nedan (Blom, et al., 2017). 

2.7.4 Fördelningar vid modellering av experters uppskattningar 

När experter uppskattar kostnaden för ett arbetspaket i WBS eller kostnadspaket i CBS 

modelleras uppskattningen som en stokastisk variabel vars utfallsrum definieras av uppskattade 

trepunktsestimat. När modellering sedan sker väljs en fördelning för variabeln som 

representerar dess spridning och därmed osäkerhet. En av de mest elementära fördelningarna 

som kan väljas när expertbedömningar modelleras är triangulärfördelningen. 
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Figur 12. Triangulärfördelningen skapad i programvaran @Risk. De två vertikala linjerna markerar 90 % sannolikhet att 

kostnaden är inom det markerade området. 

Väntevärdet och standardavvikelsen baseras på experternas trepunktsestimat för variabeln i 

fråga. Om 

𝑎 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝑏 = 𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝑐 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

så definieras väntevärdet och standardavvikelsen enligt 

𝜇 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

𝜎 = √
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐

18
  

Det är dock inte alltid som triangulärfördelningens egenskaper är tillfredställande. Eftersom 

fördelningen är lika känslig för alla tre värden kan avtrycket på resultatet, när varje uppskattad 

kostnadspost är summerad, bli större än vad som är rimligt. Detta beror på hur extremvärdena 

väljs, exempelvis om det absolut högsta möjliga värdet väljs som största värde snarare än att ett 

”praktiskt” största värde kan avtrycket på simuleringens resultat bli signifikant och ge två olika 

bilder av samma situation. Resultatet skulle i det förstnämnda fallet ha ett betydligt högre 

medelvärde och standardavvikelse (Vose, 2008). 
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För att bli kvitt ovanstående problem kan PERT-fördelningen användas. Det är en variant av 

betafördelningen som använder trepunktsestimatet för att skapa täthetsfunktionen. Den relaterar 

till betafördelningen enligt 

𝑃𝐸𝑅𝑇(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝐵𝑒𝑡𝑎(𝛼1, 𝛼2) ∗ (𝑐 − 𝑎) + 𝑎 

där 

𝛼1 =
(𝜇 − 𝑎) ∗ (2𝑏 − 𝑎 − 𝑐)

(𝑏 − 𝜇) ∗ (𝑐 − 𝑎)
 

𝛼2 =
𝛼1 ∗ (𝑐 − 𝜇)

𝜇 − 𝑎
 

och väntevärdet beräknas genom 

𝜇 =
𝑎 + 4𝑏 + 𝑐

6
 

PERT-fördelnings kurva ses i figuren nedan. Det är en fördelning vars väntevärde är viktat med 

betoning på det troliga värdet och därför är mer känslig för detta (Vose, 2008).  

 

Figur 13. PERT-fördelningen skapad i programvaran @Risk. De två vertikala linjerna markerar 90 % sannolikhet att 

kostnaden är inom det markerade området. 

Fördelningens varians beräknas enligt 

𝑉 =
(𝜇 − 𝑎)(𝑐 − 𝜇)

7
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och standardavvikelsen per definition som 

𝜎 = √𝑉 

2.7.5 Fördelningsfunktionen 

Även kallad kumulativ fördelningsfunktion, anger sannolikheten att den stokastiska variabeln 

X antar ett värde som är mindre eller lika med det angivna värdet x, vilket definieras enligt 

(Blom, et al., 2017): 

𝐹𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) 

För en kontinuerlig stokastisk variabel kan kumulativa fördelningsfunktionen uttryckas enligt: 

𝐹𝑋(𝑥) = ∫ 𝑓𝑋(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞

 

Där 𝑓𝑋 är täthetsfunktionen för variabelns fördelning.  

2.7.6 Stora talens lag 

Stora talens lag är hjärtat i Monte Carlo-simuleringar och säger i ord att det aritmetiska 

medelvärdet av flera oberoende stokastiska variabler med samma väntevärde µ, ligger nära µ, 

så länge antalet är tillräckligt stort (Blom, et al., 2017). I modelleringsväg innebär det att ju fler 

iterationer som görs i simuleringen, desto närmare kommer resultatet vara den teoretiska 

fördelningen om denna analytiskt skulle beräknas. Härledning av lagen är inte relevant för att 

förstå rapporten och dess resultat (Vose, 2008). 

2.7.7 Centrala gränsvärdessatsen 

För oberoende, likafördelade stokastiska variabler med väntevärde µ och varians σ2 gäller för 

stora n att, se till exempel (Rydén, 2015): 

𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 

är approximativt normalfördelad enligt 

𝑌~𝑁(µ𝑌, 𝜎𝑌
2) 

med  

𝜇𝑌 = 𝑛𝜇 

𝜎𝑌
2 = 𝑛𝜎2 
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Genom att känna till den resulterande fördelningen kan vetskapen användas för att estimera 

osäkerheten i Monte Carlo-simuleringens resultat (Dunn & Shultis, 2012).  

2.7.8 Simulering med hjälp av Monte Carlo-metoder 

Monte Carlo är en metod som möjliggör beräkning av populationens medelvärde och varians 

med hjälp av ett stickprovs medel och varians. Stickprovets medelvärde och varians kommer 

nästan oundvikligen att gå mot populationens när antalet stickprov ökar, vilket är en konsekvens 

av stora talens lag, se 2.7.6. Centrala gränsvärdessatsen (CGS) i 2.7.7 ger ett recept till 

uppskattning av stickprovets osäkerhet och varians. CGS garanterar att det förväntade värdet 

kan approximeras med medelvärden och ger ett verktyg att bestämma med vilken 

konfidensgrad detta ska göras. Med CGS kan härledas att precisionen i resultatet är 

proportionell mot 
1

√𝑛
, där n är antalet stickprov (Dunn & Shultis, 2012). Generellt går Monte 

Carlo-metoder alltså ut på att göra en estimering av ett förväntat värde E(z) som i Dunn & 

Shultis (2012) presenteras enligt 

𝐸(𝑧) = ∫ 𝑧(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

där f(x) är en sannolikhetsfördelning och z(x) en funktion som beror av en stokastisk variabel 

x. E(z) kan estimeras med summan 

𝑧̅ =
1

𝑁
∑ 𝑧(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

där x slumpmässigt genereras från f(x) och med stora lagens tal får konsekvensen att  

lim
𝑁→∞

𝑧̅ = 𝐸(𝑧) 

I programvaran @Risk som användes i denna rapport sker Monte Carlo-simuleringen genom 

att ett antal iterationer först bestäms av användaren. Under en iteration genereras ett slumptal 

mellan 0 och 1. Slumptalet motsvarar ett y-värde i den simulerade variabelns 

fördelningsfunktion, som i sin tur motsvarar det x-värde som simuleras i iterationen. X-värdet 

motsvarar i detta fall kostnadsutfallet för en enskild kostnadspost. Detta görs för varje variabel 

som deltar i simuleringen, varpå de utfall som simulerats under iterationen summeras. Summan 

representerar ett enskilt utfall i projektets slutkostnad. Sedan fortsätter simuleringen i antal 

angivna iterationer och alla simulerade utfall leder fram till resultatet, som är en fördelning av 

projektets slutkostnad (Palisade Corporation, 2016).  
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2.7.9 Variationskoefficient 

För att kunna jämföra olika resultat med varandra är variationskoefficienten, CV, ett 

normaliserat mått som kan användas när standardavvikelsen varierar. Eftersom koefficienten är 

dimensionslös blir det enklare att jämföra olika resultat. CV för observationer definieras som 

standardavvikelsen dividerat med medelvärdet enligt 

𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
 

och uttrycks i %, se till exempel (Blom, et al., 2017). 

2.8 Korrelation mellan stokastiska variabler 

2.8.1 Korrelationskoefficienten 

Korrelationen är ett statistiskt mått på hur två stokastiska variabler är associerade med varandra, 

vilket anges med en korrelationskoefficient. Koefficienten indikerar hur starkt variablerna 

varierar tillsammans. Två variabler som rör sig upp respektive ner tillsammans är positivt 

korrelerade, medan två variabler som tenderar röra sig åt olika håll i förhållande till varandra är 

negativt korrelerade. För korrelationskoefficienten, som anger graden av korrelation mellan 

variablerna, gäller  

−1 ≤ 𝜌 ≤ 1 

Vanliga mått på korrelation är Pearsons respektive Spearmans korrelationskoefficienter. 

Pearsons korrelationskoefficient anger det linjära sambandet mellan två stokastiska variabler 

medan Spearmans rangordnar variablerna för att mäta korrelationen mellan dem och fungerar 

även vid icke-linjära samband. Det är Spearmans koefficient som generellt används vid 

statistiska simuleringar (NASA, 2013).   

2.8.2 Korrelerade kostnadsposter 

Variablerna som korrelerar i rapportens avseende är de uppskattade posterna i CBS. Beroenden 

mellan de olika posterna kan existera och att utesluta dessa från modellen är således ej 

kompatibelt med verkliga förhållanden.  
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Figur 14. Kalkylstruktur med korrelation mellan posterna A1 och B1 med korrelationskoefficient 0,5(figur tagen från WSP). 

När korrelation mellan kostnadsposter definieras kan korrelationskoefficienterna lagras i en 

korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen definieras enligt mallen i Tabell 2 där exempel ges 

med tre korrelerade kostnadsposter. 

Tabell 2. Matris med tre kostnadsposter, korrelerade med koefficient 𝜌 som antar alla värden i intervallet -1 till 1. 
 Matrisen är speglad över diagonalen och därför skuggad. 

 Kostnadspost 1 Kostnadspost 2 Kostnadspost 3 

Kostnadspost 1 1   

Kostnadspost 2 𝜌1,2 1  

Kostnadspost 3 𝜌1,3 𝜌2,3 1 

Diagonalen är 1 eftersom den representerar korrelationskoefficienten mellan en kostnadspost 

och sig själv (Palisade Corporation, 2016).  

2.8.3 Korrelation mellan kostnadsposter - verklighetsexempel 

Hur beroenden mellan kostnader kan se ut i verkligheten varierar mellan projekt. I det norska 

projektet Rv 653 Eiksundsambandet identifierades korrelationer likt de som presenterades i 

figuren ovan. För två tunnlar som byggdes på land identifierades stark korrelation mellan 

tunnlarnas anbudspriser. För en underjordisk tunnel identifierades likaså stark korrelation 

mellan anbudspriser som rörde tunnelns utbyggnad (TerraMar AS, 2002).   

Det kan annars handla om osäkerheter eller grupper av osäkerheter som likt generella 

osäkerheter påverkar hela projektet eller delar av det. PERFORM-projektet (Pensjon for 



   

 

28 

 

fremtiden) som pågick år 2008 - 2012 genomfördes av norska staten som ett svar på den 

pensionsreform som gjordes år 2011. Här identifierades just sådana osäkerhetsfaktorer som 

nämns ovan. Faktorerna sökte kartlägga påverkan från bland annat projektledning, den tekniska 

och funktionella lösningen, omfattning och regelverk, projektägarskapet, resurser, kompetens 

och projektmognad, gränssnitt, leverantörer, kontrakt och marknad samt projektets 

överlämnande. Varje påverkansfaktor tilldelades en konsekvens i MNOK eller procentuell 

förändring utifrån ett optimistiskt, troligt och pessimistiskt scenario. Sedan skapades en 

korrelationsmatris där korrelation bland annat definierades mellan projektledning och de 

resterande faktorerna (Metier AS, 2010).  

2.8.4 Studie av korrelation i Monte Carlo-simulering 

Wall (1997) visade i en studie baserad på data från 216 brittiska kontorsbyggnadsprojekt att 

korrelationen hade en signifikant påverkan på erhållna resultat. Denne jämförde observerad 

standardavvikelse i datamängden med standardavvikelsen vid Monte Carlo-simulering med 

10 000 iterationer – med samt utan korrelation.  

Det viktigaste resultatet observerade Wall i resultatets standardavvikelse. Uteslutning av 

korrelation i modellen gav en markant underestimering av resultatets spridning. Eftersom 

spridningen representerar risk innebär en underskattning av spridningen även en underskattning 

av risken i projektet. Standardavvikelsen med korrelation låg innanför 95 % konfidensintervall 

för den faktiska, observerade fördelningen medan standardavvikelsen utan korrelation låg 

utanför intervallet. Felet i standardavvikelse, relativt observerade värden i verkligheten, 

uppgick till 23 % utan korrelation och 5 % med korrelation – räknat på byggnadens 

kontraktssumma.  

Korrelationen beräknades empiriskt med hjälp av en spridningsgraf över faktiska utfall i 

projekten som studerades. Härifrån beräknades korrelationskoefficienter mellan variablerna 

och tillämpades i simuleringen. En utmaning var att avgöra om korrelationen som beräknades 

var en slump eller om den faktiskt existerade mellan variablerna. Korrelationskoefficienter 

under 0,1 låg utanför konfidensintervallet om 95 % och förkastades. Konsekvensen var att 

endast kompatibla värden förekom tillsammans med varandra och resultatet blev mer 

realistiskt. Kompatibilitet, hävdar Wall, är en anledning att inkludera korrelation i en Monte 

Carlo-modell. En annan anledning är att om korrelation är en signifikant egenskap i systemet 

som modelleras, så bör fenomenet helt enkelt inkluderas i modellen. Hur viktig inkluderingen 

är kan avgöras ur dess påverkan på resultatet (Wall, 1997). 
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2.9 Disaggregering av kostnadsposter 

En nyckelteknik vid expertbedömning av parametrar är disaggregering, eller nedbrytning, av 

problemet tillräckligt för att det ska vara gripbart och enkelt att föreställa sig. Det är mer logiskt 

att be experter bryta ned sitt företags avkastning i komponenter såsom region, produkt et cetera, 

snarare än att be dem estimera klumpsumman direkt. Disaggregeringen tillåter även experter 

upptäcka beroenden mellan komponenter som den totala avkastningen består av och analysen 

som sedan görs kommer vara mindre kritiskt beroende av varje enskild komponent i modellen 

då dessa brutits ner. Aggregering av de nedbrutna komponenterna genererar sedan en mer 

komplex och realistisk fördelning av resultatet än vad som kan åstadkommas genom att direkt 

estimera resultatet som en klumpsumma. Aggregeringen tar även hand om centrala 

gränsvärdessatsen automatiskt, någonting som är svårt för experter att göra i huvudet (Vose, 

2008). Analysen av estimeringarna som sedan görs med hjälp av simulering visar ifall nivån av 

disaggregering är tillräcklig och om variablerna behöver ytterligare nedbrytning, någonting som 

diskuteras i avsnitt 2.9. 

2.9.1 Osäkerhet räknas bort 

När kostnadsposter bryts ned minskar totala variansen och osäkerheten tycks minska likt i Figur 

9. Verkligheten förändras dock inte och det kan således införliva en falsk trygghet hos 

betraktaren av beräkningarna. Om en större kostnadspost delas upp i flera mindre kommer dessa 

ha samma kostnadsorsaker som huvudelementet och bör således samvariera. Med andra ord bör 

det finnas en korrelation mellan delelementen. Austeng et al. (2005) argumenterar för att en 

kompensation bör ske för den till synes minskade standardavvikelsen genom att multiplicera 

den nya beräknade standardavvikelsen med √𝑚, där m är antalet nya delar som huvudelementet 

delats in i (Austeng, et al., 2005).  

2.10 Känslighetsanalys av resultat 

2.10.1 Tornadodiagram 

För att fastställa vilka variabler som påverkar resultatet i störst utsträckning kan en 

känslighetsanalys göras där tornado-diagram är ett värdefullt verktyg. Diagrammet kan 

exempelvis användas för att kartlägga den osäkraste variabeln, vilket beskrevs i Lichtenbergs 

successivprincip i 2.5. Diagrammet visar enskilda variablers påverkan på en förbestämd 

parameter genom att testa vilket avtryck olika utfall i de enskilda variablerna ger på resultatet. 

Den förbestämda parametern är ofta projektets slutkostnad men kan även vara en specifik 
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percentil eller andra parametrar som är intressanta att undersöka. Nedan ses ett tornadodiagram 

för variablerna A-J som gjordes i programvaran @Risk. 

 

Figur 15. Exempel på tornadodiagram med variablerna A-J som varieras och ger ett utfall i på förhand vald parameter som 

är av intresse att undersökas. 
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3. Metod 

3.1 WSP Management Stockholm 

Först skapades en sammanställning av rapporter från tidigare gjorda osäkerhetsanalyser som 

gav en generell bild av arbetssättet på WSP Management Stockholm.  

Sammanställning av åtta tidigare gjorda osäkerhetsanalyser med tillhörande rapport låg till 

grund för kartläggningen av arbetssättet, vilket redogjordes för i Figur 1. Underlag till 

osäkerhetsanalyser av både tid och kostnad användes, där en av rapporterna var estimering av 

tid och hade gjorts med trepunktsestimat. Detta gjordes trots rapportens avgränsningar eftersom 

fokus låg på kartläggning av genomförandet som här var likartat för båda storheterna.  

Rapport och bilagor till respektive osäkerhetsanalys studerades och sammanfattades i ett 

dokument där analyserna ställdes mot varandra och mönster som kunde utskiljas i samtliga fall 

dokumenterades. Osäkerhetsanalysen följde huvuddelarna beskrivna i Figur 1 med faserna 

förberedelse, workshop, dataanalys och slutrapport.  

3.1.1 Förberedelse 

I början hölls förberedande möten som varierade mellan ett och tre i antal. Under mötena 

planerades workshopen, projektets omfattning diskuterades i samband med de variabler som 

sedan skulle estimeras, analysens inriktning specificeras och grundläggande förutsättningar för 

kalkyl samt utförande diskuterades. Presentationsmaterialet arbetades igenom.  

Förberedelserna mynnade ut i ett underlag som kom att användas under workshopen. 

Underlaget utgjordes av ett antal poster specificerade till innehåll och mängd samt tillhörande 

ritningar. Information om posternas innehåll, om ej från början tillgänglig, samlades in. Tids- 

eller kostnadsposter kunde tillkomma under workshopen som inte tidigare fanns. Grunden till 

CBS, om en sådan inte fanns tillgänglig sedan tidigare, utgjordes av befintlig kalkylstruktur 

eller hade sin grund i projektets WBS. 

3.1.2 Workshop 

Workshop hölls när förberedelserna var klara. Antalet deltagare under workshopen varierade 

mellan 5-15 individer exklusive två moderatorer från WSP. Den hölls under en hel dag och 

individerna som deltog hade bedömts vara särskilt kvalificerade att göra uppskattningarna av 

tid och kostnad.  

Under dagen presenterades teorin bakom osäkerhetsanalysen och upplägget för dagen. Därefter 

användes det underlag som tidigare tagits fram för att identifiera kostnad eller tid för varje 
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enskild post i WBS/CBS med ett trepunktsestimat. Innehållet i varje post presenterades 

tillsammans med mängddata och kostnad eller tid estimerades av workshopens deltagare. 

Generella osäkerheter, beskrivna i 2.5.3, bedömdes inte under någon av osäkerhetsanalyserna i 

dataunderlaget på begäran av kund. Ibland ingick även risker som bedömdes tillsammans med 

sannolikheten att risken föll ut. I de fall då risker bedömdes ersatte de funktionen som de 

generella osäkerheterna tänktes uppfylla.  

Vid bedömning av tid och kostnad var alla deltagare inte alltid delaktiga. Det kunde även ske 

både individuell och gemensam bedömning av tid och kostnad. Vid individuell bedömning 

användes individers medelvärde som troligt medan lägsta respektive högsta skattade värde 

användes som lägsta respektive högsta skattade kostnaden eller tiden för posten.  

3.1.3 Dataanalys 

Estimeringar från workshop sammanställdes inför den kvantitativa analysen som gjordes i 

@Risk. Varje post, med tillhörande trepunktsestimat, tilldelades en PERT-fördelning. Antalet 

kostnadsposter varierade från 14-35 stycken. Notera att antalet poster i den simulerade 

datamängden varierade från 6-35 eftersom ett av projekten delades upp i två på grund av dess 

karaktär, se 3.2.  

Därefter gjordes en Monte Carlo-simulering med 10 000 iterationer. I varje iteration 

simulerades ett värde för respektive post utifrån dess fördelning och samtliga värden 

summerades, varefter en ny iteration påbörjades. Resultatet var en kumulativ 

sannolikhetsfördelning. En känslighetsanalys genomfördes även i samband med simuleringen 

och gav en output i form av ett tornadodiagram som rangordnade de tio osäkraste posterna från 

osäkrast till säkrast. Här gavs en bild över vilka poster som potentiellt kunde ha betydande 

påverkan på projektet framöver och rekommendation för fortsatt nedbrytning.  

3.1.4 Slutrapport 

I slutrapporten som kommunicerades ut till kund sammanställdes osäkerhetsanalysens resultat 

med tillhörande kommentarer och rekommendationer för framtida arbete med projektets 

osäkerheter.  

3.2 Dataunderlag 

Dataunderlaget till de simuleringar som gjordes bestod av åtta olika kalkyler som följt 

processen enligt Figur 1. Dessa utgjordes av samtliga kostnadskalkyler som ingick i 

datamängden vilken tidigare har beskrivits, alltså exklusive den enskilda tidsanalys som fanns 
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med vid kartläggning av arbetssättet. Kalkylen som innehöll analys av tidsplan sållades bort i 

linje med rapportens avgränsningar i 1.4.  

Kalkylerna härstammade från sju olika projekt där ett projekt delades upp i två kalkyler i 

enlighet med dess karaktär. Projekten döptes i bokstavsordning till projekt A-G där A delades 

upp i projekt A.1 och A.2. Fyra projekt hörde till infrastruktur- och tre till byggsektorn. Endast 

ett av projekten, på grund av projektens stora och tidskrävande karaktär, var färdigställt med en 

dokumenterad slutkostnad när denna rapport skrevs. Projektens totala förväntade kostnad 

summerades till 7,1 miljarder SEK. Projekten befann sig vid tidpunkten för analys i sina tidiga 

skeden. De rörde sig mellan förstudie-, planerings- samt tidig genomförandefas.  

3.3 Antaganden 

• Kalkylerna antogs fulländade, alltså att omfattningen för projektet stämde, så som den 

uppskattats av experterna. 

• Percentilerna som representerade beslutfattningsprocessen antogs vara P25, P50 samt 

P85 som motsvarade projektledarens kostnadsram, förväntad projektkostnad respektive 

övre kostnadsram för projektet. 

3.4 Utförande och simulering 

Utförandet baserade sig på simuleringsstrukturen i Figur 16, en illustration av 

simuleringsprocessen och dess innehåll. Den streckade inramningen markerar att korrelation 

lades till i modellen, resterande parametrar representerar simuleringen som den genomförs idag.  
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Figur 16. Expansion av processblocket Dataanalys i Figur 2. Input i simuleringen är de expertbedömningar som gjorts och 

modellerats med PERT-fördelningar. Output blir en fördelning av projektets slutkostnad. 

Simuleringarna genomfördes i programvaran @Risk, ett tillägg i Microsoft Excel. Med @Risk 

kunde det direkt i Excel utföras osäkerhetsanalyser med hjälp av Monte Carlo-metoder. 

Tabellen nedan presenterar kalkylstrukturen för ett exempelfall med sex kostnadsposter vilket 

var fallet för en av kalkylerna. Exempelfallet genererades för att de verkliga siffrorna av 

sekretesskäl ej kunde presenteras. Strukturen för resterande kalkyler var densamma men med 

fler kostnadsposter.  

Tabell 3. Kalkylmallen som användes, nedan för ett exempelprojekt med kostnadsposter A-F tillhörande trepunktsestimat, 

standardavvikelse och varians. 

Kostnadspost Min Troligt Max Beräknat (PERT) σ V 

A 1 2 3 2 0,4 0,1 

B 4 5 6 5 0,4 0,1 

C 7 8 9 8 0,4 0,1 

D 3 6 12 7 1,7 2,8 

E 1 5 7 5 1,1 1,2 

F 3 6 9 6 1,1 1,3 

Projektkostnad:    32   

PERT-fördelade 
trepunktsestimat

Kostnadsposter 
okorrelerade

Monte Carlo-
simulering

10 000 iterationer

Generella 
osäkerheter

+Korrelation

Total osäkerhet

Känslighetsanalys 
(Tornadodiagram) 
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Det beräknade värdet för varje kostnadspost i tabellen ovan var väntevärdet för PERT-

fördelningen som genererades med respektive kostnadsposts trepunktsestimat. Värdet visades 

tillfälligt i kalkylen som en inställning i programvaran. Under simuleringen varierade istället 

utfallet för varje iteration som gjordes. Projektkostnaden beräknades i varje iteration som 

summan av utfallen i de olika kostnadsposterna, representerad i Tabell 3 som summan av 

väntevärdena. Variansen och standardavvikelsen beräknades med inbyggda formler i @Risk. 

3.4.1 Införande av korrelation i modellen 

Med utgångspunkt i ovanstående kalkylstruktur, med hjälp av @Risk, skapades en modell i 

Excel för att analysera hur korrelation teoretiskt påverkade respektive projekts utfall. I modellen 

simulerades kalkylerna för projekt A-G med och utan korrelation. Simulering med tre olika 

korrelationskoefficienter gjordes och representerade tre olika korrelationsscenarion. 

Koefficienterna var 0,3, 0,7 och 1 där 0,3 representerade ett svagt och förmodat mer realistiskt 

scenario, 0,7 ett mindre troligt scenario med hög grad av korrelation och 1 ett osannolikt 

scenario som fungerade likt en övre gräns för korrelationens påverkan på resultatet. 

Kalkylarket vars struktur låg till grund för modellen bestod huvudsakligen av tre delar: kalkyl, 

korrelationsmatris samt lagring av simuleringsdata. 

Kalkyl 

Kalkylen följde strukturen i Tabell 3 men modifierades för att genomföra simuleringen. 10 olika 

projektkostnader beräknades, en för varje korrelationsscenario. Först rangordnades 

kostnadsposterna från högst till lägst varians vilket representerade högst till lägst osäkerhet. 

Projektkostnad 1 innehöll ingen korrelation, alltså samma kostnad som erhölls när 

osäkerhetsanalysen gjordes i verksamheten. I projektkostnad 2 fanns korrelation mellan de två 

osäkraste kostnadsposterna, i projektkostnad 3 mellan de tre osäkraste och så vidare fram till 

projektkostnad 10 då de 10 osäkraste posterna var korrelerade. Antalet valdes då osäkerheten 

sällan var av betydande grad efter de 10 osäkraste kostnadsposterna. Det antogs således ge ett 

tillfredsställande resultat att undersöka detta antal.  

Korrelationsmatris 

Matrisen som korrelerade kostnadsposterna såg för exempelfallet ut enligt nedan, där med 

korrelationskoefficient 0,3. 
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Tabell 4. Korrelationsmatris för fallet Rho=0,3 mellan de 6 utvalda exempelposterna A-F. 

 A B C D E F 

A 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

B 0,3 1 0,3 0,3 0,3 0,3 

C 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0,3 

D 0,3 0,3 0,3 1 0,3 0,3 

E 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,3 

F 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 

För varje kalkyl A-G som simulerades användes de tre olika korrelationskoefficienterna - först 

0,3 sedan 0,7 och sist 1. Samma simulering utfördes för samtliga korrelationskoefficienter 

genom att önskad koefficient skrevs in i matrisen och simuleringen kördes. 

Simulering 

Simuleringen gjordes 4 gånger för varje kalkyl, först utan korrelation sedan med ovanstående 

korrelationskoefficienter. Simuleringsmetoden var Monte Carlo med 10 000 iterationer där 

programmet i varje iteration genererade värden för respektive kostnadspost, summerade dem 

och lagrade ett möjligt utfall. Efter 10 000 sådana steg erhölls en fördelning över resultatet. 

Värden som nedtecknades vid varje simulering var standardavvikelse, variationskoefficient och 

värden för percentilerna P25, P50 och P85. Notera att alla kostnadsposter summerades för att 

beräkna den totala projektkostnaden men endast de 10 osäkraste kostnadsposterna tilldelades 

korrelation i undersökningen. Exempelvis utgjordes projektkostnaden i projekt F med 35 

kostnadsposter av deras summa. I fallet med maximal korrelation summerades de 35 

kostnadsposterna medan de 10 osäkraste var korrelerade. 

3.4.2 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys gjordes sedan för att ta reda på vilka kostnadsposter som mest bidrog till 

att påverka P25 och P85 och hur detta förändrades med korrelationen. A.1 var det osäkraste 

projektet sett till CV och valdes ut som exempelprojekt för att underlätta beräkningstyngden. 

Detta hade sin grund i att alla kalkyler var uppbyggda på samma sätt, med samma 

sannolikhetsfördelningar och simuleringsmetod. Det var för undersökningen inte relevant att 

titta på hur siffrorna till kalkylerna tagits fram vilket reducerade problemet till ett rent 

kvantitativt sådant. Mönster som kunde tydas i simuleringens resultat hos projekt A.1 antogs 

således gälla för samtliga kalkyler. A.1 var sett till CV det osäkraste projektet och antogs kunna 

ge mer extrema utfall i simuleringen som kunde representera en övre gräns i datamängdens 

känslighet. 
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Känslighetsanalysen studerade hur percentilerna P25 och P85 påverkades av de 10 osäkraste 

kostnadsposterna. Närmare bestämt hur P25 och P85 hos den resulterande fördelningen 

förändrades när simuleringar gjordes från de 10 enskilda kostnadsposternas respektive PERT-

fördelningar. Metoden som valdes var simulering av värden från PERT-fördelningarnas 

percentiler från P1 till P99. Med andra ord gick programmet igenom PERT-fördelningen för 

respektive kostnadspost och hämtade värden från låga till höga varmed påverkan på P25 och 

P85 beräknades för varje hämtat värde. Ur detta skapades ett tornadodiagram som visade hur 

känsliga P25 och P85 var för respektive kostnadspost, rangordnade från högst till lägst påverkan 

på percentilerna.  

Testet gjordes med korrelationskoefficienterna 0,3, 0,7 samt 1 och jämfördes mot det 

okorrelerade fallet. 1000 iterationer gjordes för att mildra modellens beräkningstyngd och 

därmed tiden det tog att producera ett resultat. Simuleringen testades med ett inbyggt 

konvergenstest som talade om att simuleringens höga och låga percentiler samt medelvärde och 

standardavvikelse konvergerade. Konvergenstestets kriterium var en tolerans om 5 %, 

innebärande att estimeringen befann sig inom 5 % av den verkliga projektkostnaden med en 

konfidensgrad om 95 %. Slutsatsen drogs därmed att 1000 iterationer var tillräckligt för ett 

tillfredsställande resultat som uppfyllde testets syfte. 

3.4.3 Negativ korrelationskoefficient 

Projekt A.1 testades även för negativ korrelation vilket inte ingick i huvuddelen av 

undersökningen eftersom det antogs vara mindre intuitivt för experter att skatta graden av hur 

variabler samvarierade i motsatt riktning relativt varandra. Dock var det ändå av intresse för 

undersökningen att se hur negativ korrelation mellan enskilda kostnadsposter påverkade 

resultatet. Samma korrelationskoefficienter som för tidigare fall kunde inte användas eftersom 

det innebar att korrelationsmatrisen ej var konsistent. Således användes den automatiska 

korrigeringen i @Risk som ändrade värden i korrelationsmatrisen till de minsta möjliga för 

varje kostnadspost som uppfyllde konsistenskriteriet. Korrelationskoefficienten mellan de 10 

osäkraste kostnadsposterna sattes automatiskt till -0,11.   
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4. Resultat och analys 

4.1 Olika korrelationsscenarion 

4.1.1 Variationskoefficient 

För att få en överblick över känsligheten för korrelation i de olika kalkylerna presenteras i Figur 

17 variationskoefficientens, CV:s, värde när de 10 osäkraste kostnadsposterna var korrelerade 

för projekt A-G. För projekt A.2 med färre än 10 kostnadsposter var samtliga poster korrelerade. 

Figuren visar resultatet av de Monte Carlo-simuleringar som gjordes och illustrerar CV för fyra 

olika korrelationskoefficienter, Rho.  

 

Figur 17. CV uttryckt i % för fallet när de 10 osäkraste kostnadsposterna var korrelerade med fyra olika 

korrelationskoefficienter. Samtliga projekt är representerade i figuren. 

I Figur 17 ovan ses hur CV ökar med korrelationskoefficienten. Eftersom CV är kvoten mellan 

standardavvikelsen och resultatets väntevärde är ökningen i CV en följd av att 

standardavvikelsen för projektets totala kostnad ökar medan väntevärdet i nämnaren fortfarande 

är detsamma. Skillnaden mellan fallet utan korrelation och fallet när 10 poster var korrelerade 

med korrelationskoefficient 1 representerar den övre gränsen i kalkylernas känslighet för 

korrelation. Scenariot att 10 kostnadsposter är korrelerade med största möjliga, positiva, 

korrelationskoefficient är ett extremscenario för att beräkna just denna övre gräns. Maximala 

CV som erhölls var 15 % i projekt A.1, innebärande att standardavvikelsen här utgjorde 15 % 

av projektets väntevärde. När korrelationskoefficienten var mindre minskade även CV i takt 
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med att resultatets standardavvikelse minskade. CV kan ses som ett mått på osäkerhet och i 

grafen ovan tyds således att osäkerheten i resultatet är som störst när korrelationen mellan 

kostnadsposterna är som starkast. 

En aspekt att ta med sig från Figur 17 är att de olika korrelationskoefficienterna representerar 

olika scenarion som är mer eller mindre sannolika. En så pass stark korrelation som 1 mellan 

de 10 osäkraste kostnadsposterna kan tänkas vara orealistisk. Ju svagare korrelationen mellan 

kostnadsposterna blir, desto mer realistiskt kan resultatet tänkas bli. Medan CV med 

korrelationskoefficient 1 representerar en övre gräns för hur osäkerheten i resultatet förändras 

med korrelation, representerar korrelationskoefficient 0,3 en förändring av osäkerheten i 

resultatet som är mer realistisk.  

4.1.2 Standardavvikelse 

Standardavvikelsens förändring relativt det okorrelerade scenariot ses i Tabell 5 nedan. Den 

relativa ökningen i standardavvikelse – beräknad som differensen mellan ny och ursprunglig 

standardavvikelse dividerat med ursprunglig standardavvikelse – presenteras för de tre olika 

korrelationskoefficienterna i fallet när de 10 osäkraste posterna är korrelerade. Detta ledde till 

en ökning i standardavvikelse som mest med 76 %, 145 % samt 186 % i projekt D för Rho=0,3, 

0,7 och 1 respektive. Således avläses att även svag korrelation mellan de 10 osäkraste posterna 

i projekt D bidrog till 76 % ökning i standardavvikelse. 

Tabell 5. Standardavvikelsens relativa ökning med olika korrelationskoefficienter när de 10 osäkraste kostnadsposterna var 

korrelerade jämfört med scenariot utan korrelation i projekt A-G. 

Projekt Ökning (Rho=1) Ökning (Rho=0,7) Ökning (Rho=0,3) 

A.1 176 % 135 % 72 % 

B 139 % 107 % 54 % 

C 147 % 112 % 59 % 

D 186 % 145 % 76 % 

A.2 84 % 64 % 31 % 

E 182 % 142 % 73 % 

F 178 % 138 % 74 % 

G 168 % 130 % 68 % 

 

Eftersom korrelationen lades till successivt mellan kostnadsposterna i modellen kunde den 

relativa förändringen i standardavvikelse observeras med antalet korrelerade kostnadsposter för 

de tre korrelationskoefficienterna. Läsaren bör ha i åtanke att kurvornas utseende i Figur 18 

nedan kunde ha sett aningen annorlunda ut om de minst osäkra kostnadsposterna först 

korrelerades. Här korrelerades istället kostnadsposterna med störst osäkerhet först. Resultatet 
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gav icke desto mindre en bild av hur standardavvikelsen ökade när korrelation mellan 

kostnadsposter i modellen infördes.  

 

Figur 18. Procentuell ökning i standardavvikelse som funktion av antal korrelerade poster relativt det okorrelerae scenariot 

för de tre olika korrelationskoefficienterna. Kurvorna utgör medelvärdet av datamängden för respektive 

korrelationskoefficient och representerar samtliga kalkyler. 

I Figur 18 läses det av hur standardavvikelsen ökar när kostnadsposterna korreleras successivt. 

Kurvorna beräknades som medelvärdet av det resultat som erhållits för alla projekt men ansågs 

ändå representera datamängden. I Figur 18 läses av att ökningen i standardavvikelse i medeltal 

var 68 %, 129 % samt 168 % när de 10 osäkraste kostnadsposterna var korrelerade med 

korrelationskoefficient 0,3, 0,7 respektive 1. 

I Tabell 5 presenterades utfallen i procentuell ökning för respektive projekt. Det observerades 

där att ökningen i standardavvikelse stack ut i projekt A.2 som hade en låg procentuell ökning. 

Utöver A.2 ansågs ökningen i resterande sju projekt vara så pass snarlik att ett medelvärde av 

datamängden ansågs vara representativt för alla projekt och underlätta analysen. 

Kurvans lutning minskar med minskad korrelationskoefficient vilket innebär att ett mindre 

utslag ses på resultatets standardavvikelse när korrelationen mellan kostnadsposterna är 

svagare.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0 2 4 6 8 10 12

Rho=1 Rho=0,7 Rho=0,3



   

 

41 

 

Eftersom kostnadsposternas osäkerhet i samtliga projekt minskar signifikant efter de tio 

osäkraste kostnadsposterna bör kurvorna plana ut i slutändan. Detta verifierades genom 

beräkning av kurvornas lutning i Excel.  

4.1.3 Percentilernas förändring 

Medan standardavvikelsen gav en bild av spridningen i resultatet analyserades även de 

specifika percentilerna P25, P50 och P85 – kopplade till osäkerhetsanalysens användning som 

underlag för beslut kring projektets budget. Percentilernas värden observerades när 

korrelationstestet genomfördes och den relativa förändringen i respektive percentil plottades 

som en funktion av antal korrelerade kostnadsposter. Percentilernas relativa ökning och 

minskning beräknades som differensen mellan nytt och ursprungligt värde dividerat med 

ursprungligt värde. Resultatet ses i Figur 19 där kurvorna utgörs av samtliga kalkylers 

medelvärde, vilket antogs vara representativt för samtliga kalkyler enligt tidigare resonemang.  

 

Figur 19. Percentilernas procentuella avvikelse relativt det okorrelerade fallet med ökat antal korrelerade kostnadsposter för 

de tre korrelationskoefficienterna. Kurvorna utgör medelvärdet av datamängden och representerar samtliga kalkyler. 

Grafen ovan visar genomsnittet för de åtta kalkylerna. När antalet korrelerade poster ökade i 

modellen minskade P25 och P85 ökade medan P50 som mest avvek 0,3 % från ursprungliga 

värde och togs för enkelhetens skull inte med i grafen. Ovanstående graf visar hur spridningen 

i resultatet ökade när korrelation succesivt infördes mellan de enskilda kostnadsposterna. Om 

kurvorna betraktas relativt fallet där korrelation inte räknas med kan det här läsas av hur stor 

avvikelsen teoretiskt kan bli om korrelation finns mellan kostnadsposter men inte tas med i 
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modellen. Antag att en beslutsfattare använder sig av P85 som refernspunkt när denne anger en 

kostnadsram för projektet. Om korrelation finns mellan de 10 osäkraste kostnadsposterna men 

inte tas med i modellen skulle P85 i fallen där korrelationskoefficienten är 0,3, 0,7 och 1, i 

medeltal underskattas med 3 %, 6 % respektive 8 %.  

Projektet där korrelationen hade störst påverkan på percentilernas avvikelse var projekt A.1 där 

avvikelsen i P85 avlästes till 10 % och P25 till -8 %, med korrelationskoefficient 1 och 10 

korrelerade kostnadsposter. Som perspektiv skulle underskattning på 10 % i ett projekt som 

budgeterats till 1 miljard SEK innebära en underskattning med 100 MSEK.  

4.2 S-kurva, histogram och känslighetsanalys 

4.2.1 Korrelationens påverkan på S-kurva och histogram 

Osäkerhetsanalysens resultat presenteras grafiskt, i processen som studerades i denna rapport, 

som en kumulativ sannolikhetsfördelning, eller S-kurva, och ett tornadodiagram. 

Tornadodiagrammet är ett resultat av känslighetsanalysen och presenterades i 4.2.2. I den 

kumulativa fördelningen läses de olika percentilerna av vilka kan användas som referens vid 

beslut kring olika ramar i budget.  

Projekt A.1 valdes som fallstudie enligt motivering i 3.4.2. För att illustrera hur 

beslutsunderlaget påverkades presenteras nedan ett diagram för projekt A.1. Fallet utan 

korrelation jämfördes med extremfallet när 10 kostnadsposter var korrelerade med Rho=1. 

Syftet var att studera en övre gräns i korrelationens påverkan på resultatet.  

Percentilerna P25 och P85 är markerade i Figur 20 för båda fall. P50 markerades ej ut eftersom 

percentilen endast avvek försumbart från sitt ursprungsvärde, vilket diskuterades tidigare i 

4.1.3. P25 och P85 är utmarkerade med blåa och röda diamanter i figuren. Röd och blå diamant 

från vänster markerar P25, röd och blå diamant från höger markerar P85 för röd respektive blå 

kurva. 
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Figur 20. Kumulativ sannolikhetsfördelning för projekt A.1. Röd kurva för fallet med korrelation (Rho=1) och blå utan. P25 

samt P85 är utmarkerade på x-axeln får båda fall. De två vertikala linjerna markerar 90 % sannolikhet att kostnaden är 

inom det markerade området. 

Ovan gavs två helt olika bilder av samma situation. Om extremfallet att alla kostnadsposter är 

korrelerade med koefficient 1 föreligger här utan att det tas hänsyn till görs bedömningar på 

andra grunder om den blåa kurvan används som beslutsunderlag. Ökningen i P85 för det 

korrelerade fallet relativt det okorrelerade är 10 %, vilket innebär att om P85 används som 

riktlinje för projektets kostnadsram kommer den underskattas med just 10 % om ovanstående 

scenario föreligger utan att det tas hänsyn till.  

På samma sätt kommer P25 att vara cirka 8 % mindre i det korrelerade fallet. P25 fungerar som 

en nedre gräns och är inte fullt lika avgörande för beslutsfattandet som P85 är. Det kan dock 

visa på att möjligheter finns i projektet att minska kostnader. Om flera poster varierar 

tillsammans kan sökning efter kostnadsminskning i en kostnadspost potentiellt medföra 

kostnadsminskningar i andra kostnadsposter och således minska projektets totala kostnad.  

För att få en tydligare bild av hur spridningen i resultatet förändrades kan histogrammet för 

ovanstående fall studeras. Histogrammen för motsvarande kurvor i figuren ovan presenteras i 

Figur 21 nedan. 
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Figur 21. Histogram för fallet som presenterades i figuren innan med P25 och P85 utmarkerade likt tidigare. Blått histogram 

motsvarar blå kurva och rött röd kurva. De två vertikala linjerna markerar 90 % sannolikhet att kostnaden är inom det 

markerade området. 

Det sågs tydligt i histogrammet ovan hur spridningen förändrades. Det röda histogrammet var 

fallet med korrelation vilket gav en markant förändring i resultatet av osäkerhetsanalysen. Som 

det tidigare hade observerats blev spridningen större med större korrelationskoefficient. 

Därmed kan tänkas att den röda grafen och histogrammet konvergerar mot den blåa när 

korrelationskoefficienten närmar sig 0. Spridningen kommer minska, histogrammet bli mer 

centrerad kring det troliga värdet och lutningen hos den kumulativa fördelningen kommer bli 

större.  

4.2.2 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys gjordes för att ta reda på vilka kostnadsposter som främst påverkade 

resultatet samt vilken inverkan korrelationen hade i avseendet. Scenariot som analysen utfördes 

på var 10 korrelerade kostnadsposter med korrelationskoefficient 1. Det förväntade värdet, även 

kallat baseline, var det värde som markerades ut i Figur 20 och Figur 21 för percentilerna P25 

och P85. Kring detta värde testades de tio osäkraste variablernas utfall och diagrammen visade 

hur de varierade kring percentilens förväntade värde. 

Nedan presenteras känslighetsanalysen för de enskilda kostnadsposternas påverkan på P25 med 

och utan korrelation. På y-axeln ses de 10 osäkraste kostnadsposterna i projekt A.1 som döptes 

om till kostnadspost A-J. På x-axeln läses värdet för P25 av i MSEK. Värdena är dolda på grund 
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av sekretesskäl men en procentuell avvikelse från det förväntade värdet presenteras i Tabell 6 

och Tabell 7 nedanför.  

 

Figur 22. Tornadodiagram för posternas påverkan på P25 för projekt A.1 utan korrelation mellan kostnadsposterna. 

Staplarna visar hur det förväntade värdet för P25 varierar med variation av de olika kostnadsposterna A-J. 

 

 

Figur 23. Tornadodiagram för posternas påverkan på P25 för projekt A.1 med 10 korrelerade poster och 

korrelationskoefficient 1. Staplarna visar hur det förväntade värdet för P25 varierar med variation av de olika 

kostnadsposterna A-J. 
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Skillnaden som sågs mellan de två känslighetsanalyserna av P25 var hur de utgick från olika 

förväntade värden för percentilerna. Det korrelerade fallet hade ett lägre förväntat värde som 

baseline än det okorrelerade fallet. Från början hade således betraktaren olika utgångspunkter 

beroende på om korrelation hade beaktats mellan kostnadsposterna eller ej. Fallet med 

korrelation gav ett lägre utgångsvärde hos P25 eftersom korrelationen påverkade 

standardavvikelsen, vilket i sin tur innebar att det resultatet för P25 var lägre jämfört med det 

okorrelerade fallet.  

Eftersom värden av sekretesskäl inte visades på x-axeln ges i Tabell 6 en bild av respektive 

kostnadsposts påverkan på P25 med avseende på percentilens väntevärde. Kvoten i tabellen 

beräknades som differensen mellan högsta och lägsta utslag på P25 dividerat med väntevärdet 

för P25. 

Tabell 6. Differensen mellan högsta och lägsta utslag på P25 vid variation av post A-J i Figur 22 och Figur 23 dividerat med 

förväntade värdet för P25. 

Kostnadspost Variation med korrelation Variation utan korrelation 

A 14,3% 13,2% 

B 10,4% 9,6% 

C 8,8% 8,1% 

D 8,7% 8,0% 

E 8,7% 8,0% 

F 5,0% 4,6% 

G 4,6% 4,2% 

H 3,9% 3,6% 

I 2,4% 2,2% 

J 2,0% 1,8% 
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Figur 24. Tornadodiagram för posternas påverkan på P85 för projekt A.1 utan korrelation mellan kostnadsposterna. 

Staplarna visar hur det förväntade värdet för P85 varierar med variation av de olika kostnadsposterna A-J. 

 

Figur 25. Tornadodiagram för posternas påverkan på P85 för projekt A.1 med 10 korrelerade poster och 

korrelationskoefficient 1. Staplarna visar hur det förväntade värdet för P85 varierar med variation av de olika 

kostnadsposterna A-J. 

Eftersom värden av sekretesskäl inte visas på x-axeln ges i Tabell 7 en bild av respektive 

kostnadsposts påverkan på P85 med avseende på percentilens väntevärde. Siffrorna beräknades 

på samma sätt som för P25. 
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Tabell 7. Differensen mellan högsta och lägsta utslag på P85 för post A-J i Figur 24 och Figur 25 dividerat med väntevärdet 

för P85. 

Kostnadspost Variation med korrelation Variation utan korrelation 

A 10,9% 12,0% 

B 7,9% 8,7% 

C 6,7% 7,4% 

D 6,6% 7,3% 

E 6,6% 7,3% 

F 3,8% 4,2% 

G 3,5% 3,9% 

H 3,0% 3,3% 

I 1,9% 2,0% 

J 1,5% 1,7% 

 

Liknande mönster som för P25 observerades hos P85. Här var istället baselines värde högre för 

det korrelerade fallet och lägre för det okorrelerade. När beslut tas om kostnadsram med P85 

som utgångspunkt fås helt olika resultat i de två olika fallen. Känslighetsanalysen skulle dock i 

både det korrelerade och okorrelerade fallet uppnå sitt syfte att identifiera de osäkraste 

variablerna.  

Det observerades att differensen mellan högsta och lägsta utslaget i P25 och P85 vid variation 

av respektive variabel var identisk både med och utan korrelation. Detta innebar att 

känslighetsanalysen gav samma påverkan från variablerna i båda fall. Det som tydligt 

påverkades var baseline som variablerna utgick ifrån, vilket inte är helt relevant när de osäkraste 

variablerna ska identifieras i känslighetsanalysens resultat. En tänkbar anledning till resultatet 

är att mjukvaran testar de enskilda variablerna och det endast är deras inbördes egenskaper som 

påverkar utslaget de har på resultatet. Eftersom differensen var identisk sågs i kolumn tre i 

Tabell 6 och Tabell 7 hur kvoten ökade när väntevärdet för P25 minskade och minskade när 

väntevärdet för P85 ökade. Variationen i absoluttal var dock densamma. 

Om känslighetsanalysen istället skulle användas vid resonemang om möjliga utfall snarare än 

att identifiera de osäkraste variablerna spelar förskjutningen av baseline en mer betydande roll. 

Det högsta möjliga utfallet för varje kostnadspost i känslighetsanalysen blir högre och det lägsta 

blir lägre relativt fallet utan korrelation.  

Tabell 8. Jämförelse med fallet utan korrelation. Talen anger minskningen och ökningen i minsta respektive högsta utslaget 

på resultatet som respektive kostnadspost medförde i känslighetsanalysen. 

Kostnadspost Förändring P25 Förändring P85 

A -7,0% 10,1% 

B -7,0% 9,9% 
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C -6,9% 9,6% 

D -6,7% 9,4% 

E -6,7% 9,3% 

F -6,4% 8,6% 

G -6,2% 8,7% 

H -6,4% 8,3% 

I -6,3% 8,1% 

J -6,1% 7,4% 

I tabellen ovan kan extremfallen vara intressanta att titta på. Kostnadspost A, som i störst 

utsträckning påverkade resultatet, kan i sitt högsta utfall ge ett utslag i P85 som är 10,1 % högre 

relativt fallet utan korrelation. På samma sätt kan utslaget bli 7 % lägre i P25 med 

kostnadsposten A:s lägsta utfall.  

4.3 Negativ korrelation 

Det var även av intresse att undersöka hur negativ korrelation påverkade resultatet. 

Simuleringen gjordes för projekt A.1 ovan för att ge en inblick i den negativa 

korrelationskoefficientens påverkan. Resultatet presenteras i Figur 26 nedan. 

 

Figur 26. Kumulativ sannolikhetsfördelning för fallet utan korrelation (blå) och med Rho= -0,11 mellan de 10 osäkraste 

posterna (röd). Percentilerna utmarkerade likt i figurerna ovan. 

Det motsatta fallet observerades när korrelationskoefficienten var negativ och kostnadsposterna 

samvarierade i motsatt riktning. Högt simulerat värde hos en kostnadspost innebar lågt 

simulerat värde i den andra kostnadsposten. Detta gav var ett resultat som var mer centrerat 
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kring väntevärdet. Standardavvikelsen minskade med antal negativt korrelerade poster. Det gav 

ett sken av ett säkrare resultat eftersom spridningen minskade.  

 

Figur 27. Histogram för fallet utan korrelation (blå) och med koefficient -0,11 mellan de 10 osäkraste posterna posterna 

(röd). Percentilerna utmarkerade likt i figurerna ovan. 

Resultatets standardavvikelse och således osäkerhet minskade med negativ korrelation mellan 

kostnadsposterna. Återkoppling till den tidigare undersökta variabeln CV visade således en 

minskande trend med antal korrelerade kostnadsposter vilket ses i Figur 28.  
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Figur 28. CV som funktion av antal negativt korrelerade poster med koefficient -0,11. 
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5. Diskussion 

5.1 Generell diskussion 

Hur osäkerhet i kostnadsuppskattningar på bästa sätt beskrivs är en komplex fråga, speciellt i 

projektets tidiga skeden när lite om framtiden är känt. Rapporten har sökt nyansera bilden av 

osäkerhetsanalyser och tillföra perspektiv som varit svåra att finna i det teoretiska och empiriska 

underlaget som uppsatsen baserade sig på. En utmaning var att 6 av 7 projekt som studerades i 

examensarbetet fortfarande var i sin genomförandefas, endast 1 var alltså avslutat med 

dokumenterat resultat. Därmed fick rapporten en mer spekulativ karaktär. Om projekten haft 

dokumenterade resultat hade standardavvikelsens påverkan på resultatet kunnat ses direkt i 

modellen, vilket hade tillfört ett vidare djup i analysen. Det kunde dock utan detta konstateras 

att korrelation hade en betydande påverkan på projekten som analyserades. Även den minsta 

korrelationskoefficienten gav ett betydande utslag i osäkerhetsanalysen.  

Eftersom den matematiska modellen undersöktes i examensarbetet kan det vara möjligt att dra 

bredare slutsatser om den osäkerhetsanalysprocess som studerats här, trots de relativt sett fåtal 

kalkyler som använts som underlag. De kvalitativa aspekterna, som berörde workshopens 

utförande och mänskligt beteende, undersöktes inte. Diskussionen söker dock koppla 

rapportens resultat till den kvalitativa processen, ty båda dimensionerna går hand i hand i 

osäkerhetsanalysen. Om uppskattningar och därmed modellering av kostnader kan göras så de 

representerar en mer realistisk bild av framtiden, kan således osäkerhetsanalysens resultat bidra 

till mer välgrundade beslut angående projektets kostnadsram.   

5.2 Korrelationens påverkan på osäkerhetsanalysens resultat 

För att hitta nyttan i att uppskatta korrelation i osäkerhetsanalyser kan de 8 kalkyler som var 

underlag till studien analyseras. I de kalkyler som här användes uppskattades endast 

kostnadsposternas spridning i form av trepunktsestimat som låg till grund för i programmet 

skapad PERT-fördelning. Generella osäkerheter värderades ej och korrelation räknades inte 

heller in, vilket gav en snävare bild av projektets möjliga utfall. I Figur 20 sågs hur intervallet 

med 90 % sannolikhet i fallet med korrelation gott och väl täckte in hela kurvan utan 

korrelation. Med andra ord gavs två helt olika bilder av verkligheten, baserade på samma kalkyl. 

Utan korrelation skulle kostnaden med 100 % sannolikhet hamna i ett intervall som motsvarade 

90 % sannolikhet med korrelation. Det fanns alltså utfall i fallet med korrelation som inte 

framgick när korrelationen försummades.  
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När modellering och simulering görs kan resultatet med de till synes komplexa figurerna te sig 

realistiskt trots att expertbedömningar som inte behöver vara nära sanningen är fundamentet 

analysen bygger på. Med det sagt är inte syftet med analysen att med precision, redan i 

projektets förstudie eller tidig planeringsfas, förutse en kostnad som kan befinna sig flera år in 

i framtiden. Syftet är snarare att ge en momentan bild av situationen när analysen görs. Om den 

bilden i projektets tidiga faser tycks vara av hög precision bör det rimligtvis finnas skäl till att 

ifrågasätta varför. Om analysen verkar för bra för att vara sann tidigt i ett stort och komplext 

projekt finns det en risk att den är det. Som det har nämnts tidigare i rapporten kan osäkerhet 

räknas bort på papper och ge en säker bild av en osäker verklighet. 

Resultaten visade sammanfattningsvis att standardavvikelsen ökade när korrelation infördes i 

modellen. Eftersom standardavvikelsen är ett mått på osäkerhet visade underlaget således en 

osäkrare framtid att besluta om. Det behöver å andra sidan inte vara negativt, tvärtom kan en 

osäkrare bild av framtiden i vissa fall vara mer realistisk – speciellt när projekten i fråga är stora 

och komplexa. Modellering av korrelationen ger inte en ny, definit bild av framtiden utan ökar 

istället resultatets spridning för att påvisa det faktum att både högre och lägre projektkostnader 

är möjliga.  

Även det mildaste förutsättningarna i rapporten, när korrelationskoefficienten var 0,3, gav ett 

betydande utslag på resultatet när de 10 osäkraste kostnadsposterna var korrelerade. Antag att 

de mildaste förutsättningarna är de mest realistiska, eftersom det kan tänkas mer sannolikt att 

ett mindre beroende existerar mellan projektets kostnader. Då innebär det enligt resultaten som 

erhölls här att en helt annorlunda bild av resultatet ges om korrelationen inte utvärderas när 

kostnader uppskattas. Närmare bestämt en ökning om 76 % i standardavvikelse observerades 

för detta scenario i resultatet. För beslutsfattare som får resultatet på sitt bord ges då olika bilder 

av projektets framtid beroende på om modellen konstruerats med korrelation eller ej. 

Ovanstående kan också påverkas av kalkylens detaljeringsgrad, som diskuteras vidare i 5.4. 

Kanske är korrelationsscenariot där 10 kostnadsposter är korrelerade troligare i en kalkyl med 

35 poster än en med totalt 10.  

5.3 Percentilerna som referensramar i budget 

Percentilerna analyserades i rapporten, dels för att illustrera hur spridningen förändrades när 

korrelation infördes i modellen, dels för att visa hur beslut kring budget påverkades när 

spridningen ökade, med avseende på de olika percentilerna P25, P50 och P85 som 

referensramar. P85, som antogs vara projektets kostnadsram, analyserades med hänsyn till dess 
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förväntade värde utan korrelation. Här underskattades således projektets kostnad för 

koefficienterna 0,3, 0,7 och 1 i medeltal med 3 %, 6 % och 8 %. Införandet av korrelation har 

en påverkan på beslutsramarna och om korrelation finns skulle de underskattas och leda till 

resursbrist senare i projektet.  

Percentilerna kopplar till resonemangen tidigare kring hur realistiskt beslutsunderlaget 

egentligen är. Genom att använda percentilerna som konkreta beslutspunkter i budgeten var det 

möjligt att se från en beslutsfattares perspektiv, hur beslut kunde påverkas om korrelationen 

inte räknades med. Potentiell underskattning av kostnad som räknats fram i examensarbetet kan 

leda till betydande summor i projekt av den storlek som undersökts här. 

5.4 Nedbrytning av kostnadsposter 

En aspekt som är viktig att diskutera är nedbrytningen av kostnadsposter som görs under 

workshopen. I 2.9 presenterades argument för att nedbrytning av kostnadsposter tenderar 

inducera korrelation mellan de element kostnadsposten bryts ner i. Om en kostnadspost har 

olika faktorer som driver dess kostnad, säg faktor A, B och C, då kommer även de mindre 

elementen att påverkas av A, B och C. I modellen antas dock alla kostnadsposter oberoende av 

varandra som en grundregel. Antagandet kan i detta fall leda till underskattning av osäkerheten. 

Om inte korrelationen kompenseras för kommer resultatet att bli säkrare och säkrare ju mer 

kostnadsposterna bryts ned, medan verkligheten inte förändras. Därmed bör det vid nedbrytning 

av kostnadsposter vara av vikt att diskutera korrelation och ta denna i beaktande. Verkligheten 

blir inte nödvändigtvis säkrare för att beräkningar görs på papper, det bör snarare ses på med 

ett kritiskt öga när osäkerheten minskar i beräkningarna.  

Johansen et al. (2014) observerade i kapitel 2.3.1 att korrelation bör beaktas med ökad 

detaljeringsgrad i kalkylen. En kalkyl med 35 kostnadsposter kan tänkas ha en högre fallenhet 

för korrelation mellan kostnader än en kalkyl med 10 kostnadsposter. Det bör i fallet med 10 

vara ett extremfall att alla korrelerar och någonting som rimligtvis kommer upptäckas av 

experter eller analytiker. Dock finns en chans att detta tydliga extremfall blir mindre tydligt om 

ett smärre beroende finns mellan kostnaderna än om alla korrelerar med koefficient 1. Det kan 

även här finnas anledning att utvärdera korrelationen.  

För att minska sannolikheten att inducera korrelation i kalkylen kan en lösning således vara att 

hålla detaljeringsgraden på minimal nivå. Det lämnas dock till framtida studier att analysera 

vad den optimala detaljeringsgraden är.   
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5.5 Korrelation och generella osäkerheter 

De generella osäkerheterna, beskrivna i 2.5.3 i samband med Lichtenbergs successivprincip, 

täcker för olika faktorer som är svåra att förutse, likt en slags osäker osäkerhet. Huruvida detta 

bäst återspeglar den osäkra framtiden kan diskuteras. Generella osäkerheter består av faktorer 

som är mer abstrakta och svåra att kvantifiera, vilket leder till att de kan användas likt en 

kompensation för sådant man tror sig ha underskattat. Ofta är detta endast ett antagande, att 

projektet kommer bli dyrare.  

Bör det således finnas en faktor som kompenserar för det vi tror oss ha underskattat? Den frågan 

kan vara svår att svara på just för att det är svårt att kvantifiera denna faktor. Det som å andra 

sidan bör finnas med i modellen är de verkliga förhållanden som är mer påtagliga och faktiskt 

kan uppskattas, medan Lichtenberg argumenterade för att de beroenden mellan kostnader som 

potentiellt kan finnas räknas med i de generella osäkerheterna. Korrelationen har en liknande 

påverkan på resultatet som de generella osäkerheterna om de skulle anges som ett påslag eller 

avdrag på projektets totala kostnad, dock med en potentiellt mer påtaglig karaktär. Den ger en 

större spridning i resultatet och säger att projektet kan bli dyrare, men även billigare. Beroenden 

mellan kostnader kan vara mer intuitivt att uppskatta om de faktiskt finns än att sätta ett värde 

på marknadsförhållanden som det inte finns en möjlighet att förutse. 

Som det nämnts i bakgrunden, se 2.6.2, påverkas individer av att de känner press att göra en 

korrekt uppskattning och tenderar därför att överskatta det troliga värdet och underskatta 

spridningen. Med det i åtanke kan fallet utan korrelation och generella osäkerheter tänkas vara 

ett optimistiskt scenario som inte fullt ut beskriver den verkliga osäkerhet projektet står inför. 

Därför kan det vara lönt att uppskatta korrelation mellan kostnadsposter för att se vilka utfall 

som är tänkbara i en osäkrare framtid. Korrelationen kan möjligtvis ge ett mer konkret verktyg 

vid kompensation för underestimering av kostnader. Den kan möjligtvis vara enklare att 

kvantifiera än faktorer såsom marknadsförhållanden och organisatoriska förhållanden, vilket 

görs i de generella osäkerheterna. Oavsett hade korrelation i de fall som studerades här bidragit 

till en mindre snäv bild av verkligheten, med tanke på att inte heller de generella osäkerheterna 

hade räknats in i underlaget som denna rapport använde sig av. 

5.6 Negativ korrelation 

Fokus i rapporten låg främst på positiv korrelation eftersom den bedömdes ha en mer intuitiv 

karaktär. Det är förmodligen enklare för individer att bedöma huruvida två variabler ökar eller 

minskar tillsammans, exempelvis korrelationen mellan tunnlarnas anbudspriser i 2.8.3 – ett 
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högt pris för den ena skulle förekomma med ett högt pris för den andra och vice versa. Det kan 

vara utmanande nog att kvalitativt bedöma huruvida två poster samvarierar i samma riktning – 

bedömning av variation åt motsatt håll kan tänkas vara av en större svårighetsgrad. Negativ 

korrelation har inte heller diskuterats i de källor och den empiri rapporten baserade sig på.  

Den negativa korrelationen hade å andra sidan en relativt stor påverkan på resultatet med en 

koefficient om -0,11. Påverkan var dock att osäkerheten minskade, med vilket nyttan kan 

diskuteras. Eftersom det redan ligger som grund i rapporten att osäkerheten underskattas kan 

en negativ korrelation i modellen potentiellt leda till att förstärka denna effekt. Om negativ 

korrelation identifieras felaktigt kan det leda till att resultatet ter sig säkrare än vad det är, vilket 

leder tillbaka till problematiken om underskattad osäkerhet. Det skulle krävas att experterna var 

tämligen säkra på sin bedömning av negativ korrelation för att inte påverka modellens resultat 

felaktigt. Detta blir än svårare om uppskattningen är mindre intuitiv.  

En användning skulle kunna vara om tid läggs på att uppskatta korrelation mellan 

kostnadsposter i modellen, negativ som positiv och dessa kan komplettera varandra. Detta kan 

dock tänkas mindre troligt i ett verkligt scenario – frågan behöver ställas om resurser ska läggas 

på en så pass noggrann uppskattning av korrelation, eller om endast uppskattning av positiv 

korrelation mellan ett fåtal poster uppfyller analysens syfte.  

5.7 Hur kan resultatet tillämpas i praktiken? 

För att realisera nyttan av analysen bör resultatet kopplas till de expertbedömningar som görs i 

osäkerhetsanalysen. Eftersom Monte Carlo-modellen använder korrelationskoefficienter som 

manuellt skrivs in i modellens korrelationsmatris bör det naturliga tillvägagångssättet vara att 

tillsammans med framtagning av trepunktsestimat ta fram förmodade korrelationskoefficienter. 

Utmaningen blir dock att med ord beskriva korrelationen och uppskatta den baserat på 

fackkunskap. Det kan dock möjligtvis bero på kostnadsposternas karaktär, hur lätt eller svårt 

det är att kartlägga korrelationen. Viktigt är att workshopens alla deltagare är ense om vad 

korrelationen innebär och därifrån gör deras uppskattningar. En möjlighet kan vara att göra en 

alternativ analys tillsammans med den huvudsakliga analysen som visa hur korrelationen kan 

påverka resultatet. Alternativt kan korrelationen finnas med som diskussionspunkt i 

slutrapporten som presenteras och diskuteras i samband med detaljeringsgraden och 

standardavvikelsen. Examensarbetet visade som tidigare nämnt och sett i resultatet att 

korrelationen kan ha en betydande påverkan och det finns således ingen anledning att försumma 

denna om den kan tänkas finnas mellan kostnadsposter.  
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5.8 Hur bidrar osäkerhetsanalyser till samhället i stort? 

Utveckling av enskilda osäkerhetsanalyser kan på sikt bidra till effektivare projektledning 

generellt. Genom att vara öppen för förändring eller tillägg i de modeller som används öppnas 

även möjligheten för förbättring upp. Korrelation är ett sådant steg på vägen, ett fenomen som 

absolut kan existera i modellen men som bortses ifrån av diverse anledningar. Om 

osäkerhetsanalyser kan förbättras och generera bättre resultat kan de bidra till att generera nytta 

för verksamheter och organisationer och i slutändan i samhället.  

Enskilda organisationer kan effektivisera sina resurser genom att från början allokera mer 

verklighetstrogna summor till projekt som ska utföras och minska risken att drabbas av 

resursbrist. På statlig nivå kan osäkerhetsanalyserna bidra likt de gör i Norge, via ett statligt 

ramverk som finns för att kvalitetssäkra statens projekt. Därmed kan staten öka sina projekts 

resurseffektivitet och sin samhällsnytta. Pengar som annars används för att täcka projekts 

budgetöverskridning kan då istället användas effektivt på annat håll. Om finanserna direkt från 

början allokeras korrekt undviks skandaler i media och resursbrist likaså. En effektivare statlig 

projektverksamhet kan förmodligen leda till en effektivare samhällsbyggnad, med tanke på 

statens ansvar för stora infrastrukturprojekt och andra samhällsbyggande projekt. 

I Norge används statens projektmodell för att kvalitetssäkra statens projekt. Både projektets 

koncept och dess kostnad kvalitetssäkras. Forskare vid Concept påvisade att 

budgetöverskridningarna minskat sedan kvalitetssäkringarna infördes, dock var det för tidigt 

att utvärdera hur kvalitetssäkring av koncept hade bidragit. Det finns dock en kärna här som 

Sverige borde ta till sig, att det förmodligen är lönt att kvalitetssäkra både projektets kostnad 

och koncept för att få fram det bästa resultatet. I slutändan gagnar det både staten, som kan 

använda sina resurser mer effektivt, och samhället, som byggs upp av effektivare projekt med 

högre kvalitet. 

5.9 Utmaningar 

De utmaningar som ses i osäkerhetsanalysens genomförande är till stor del behavioristiska, 

dessa har dock endast tangerats i denna rapport. Det finns olika aspekter som bör beaktas och 

får lämnas till framtida studier.  

Först och främst finns dock en påtaglig utmaning, vilket är att tillämpa rapportens resultat på 

verkligheten. Frågan behöver besvaras hur experter ska bedöma korrelation. Korrelationen bör 

kunna förklaras så pass pedagogiskt att experterna förstår vad de egentligen tagit fram för siffra. 

Denna rapport har påvisat att korrelationen har en betydande påverkan, för vidare studier är 
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rekommendationen således att titta på hur resultatet kan realiseras och tillämpas i 

osäkerhetsanalysens process.  

Någonting som hör till ovanstående resonemang är diskussion kring varför korrelation inte 

verkar ha uppskattats historiskt och hur den ska kunna göra det i framtiden. Det kan finnas olika 

behavioristiska anledningar. En bidragande anledning kan vara den som Flyvjberg et al. (2003) 

identifierade, att företagspolitiken har en påverkan och kostnad underskattas systematiskt för 

att projektet ska bli godkänt. Det finns sannolikt andra anledningar till varför men rent teoretiskt 

finns dock ingen anledning att bortse från att modellera korrelation om den bättre återspeglar 

verkliga förhållanden i projektet.  

Heuristikens påverkan på individers kostnadsuppskattningar, beskriven i 2.3.2, är en intressant 

utmaning och skulle vara ett område för framtida studier. Det skulle å andra sidan vara studier 

ur en behavioristisk synvinkel. 

Givetvis finns även mer kvantitativa aspekter som kan studeras i framtiden, vilka skulle kunna 

vara framtagande av mer dynamiska modeller som ändras i takt med att projektet framskrider. 

Alternativt kan nuvarande modell utvecklas genom att studera optimala 

sannolikhetsfördelningar för modellering av expertuppskattningar, optimala 

modelleringsparametrar såsom antal iterationer, optimala antalet kostnadsposter och alternativa 

metoder att modellera korrelation.  

5.10 Felkällor 

Identifierade felkällor som kan ha påverkan på rapportens resultat är: 

• Det faktum att simuleringarna inte gav helt identiska resultat varje gång. Kanske hade 

ett mer robust tillvägagångssätt varit att för varje korrelationsscenario göra flertalet 

simuleringar och sedan ta medelvärdet av dessa. Dock bedömdes den beräkningstyngd 

detta skulle innebära inte tillföra ett mervärde till resultatet. 

• Analysens spekulativa karaktär då slutsatser drogs utifrån satta korrelationskoefficienter 

som inte behövde återspegla verkliga förhållanden i projekten som studerades. Ett mer 

robust tillvägagångssätt hade varit om stora mängder data fanns tillgängliga för olika 

variabler som på ett kompatibelt sätt kunde plottas mot varandra i ett spridningsdiagram. 

På så sätt hade empiriska korrelationskoefficienter kunnat tas fram och en mer 

verklighetsförankrad analys kunde ha gjorts. Om projekten varit avslutade och resultat 

funnits kunde korrelationens påverkan ställts mot de verkliga resultaten för utvärdering 

och analys. 
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• Att denna rapport har gjort en rent matematisk undersökning som testat de olika 

kalkylernas gränser utan hänsyn till dess karaktär. För att få mer verklighetstrogna 

siffror i resultatet behöver även kvalitativa bedömningar göras av korrelation av 

experter för att skräddarsy korrelationen efter respektive kalkyl. Det perspektivet har 

dock inte kunnat tillföras och det kvarstår att detta är en rent matematisk analys.  
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6. Slutsatser 

Standardavvikelsen och därmed osäkerheten ökade med korrelation mellan uppskattade 

kostnader i projekten. Om korrelation existerar mellan enskilda kostnadsposter utan att den tas 

hänsyn till kommer osäkerhetsanalysens resultat ge en mindre realistisk bild av verkligheten 

och påverka beslut som tas med analysen som underlag. Resultatet visade att 

standardavvikelsen i medeltal ökade med 68 %, 129 % respektive 168 % med 

korrelationskoefficienter 0,3, 0,7 respektive 1 med de 10 osäkraste kostnadsposterna 

korrelerade. Även vid låga värden på korrelationskoefficienten gavs således ett betydande 

utslag på standardavvikelsen. Därmed bör korrelation utvärderas i framtiden och dess påverkan 

på osäkerhetsanalysen bedömas. 

Osäkerhetsanalysens resultat som beslutsunderlag analyserades med hjälp av percentilerna P25, 

P50 och P85. Mest intressant var P85, projektets föreslagna kostnadsram, som i medeltal 

underskattades med 3 %, 6 % respektive 8 % relativt fallet utan korrelation och koefficienterna 

0,3, 0,7 respektive 1 med de 10 osäkraste kostnadsposterna korrelerade. Det visade alltså att 

projektets slutkostnad underskattas om korrelation finns utan att den tas hänsyn till när 

osäkerhetsanalysens resultat används som beslutsunderlag.  

Beaktande av korrelation mellan enskilda kostnadsposter i modellen gav en bredare bild av 

möjliga utfall och visade att framtiden är mer osäker än den kan verka. Om osäkerheten i form 

av standardavvikelse är låg i projektets tidiga skeden bör skäl finnas att ifrågasätta 

beräkningarna. Genom att ifrågasätta och analysera resultatet kan en stabilare grund för beslut 

kring kostnadsramar byggas. Korrelationen kan fungera som ett verktyg för att upprätthålla 

bredden av möjliga utfall i projektet och samtidigt agera kompensation för osäkerhet som 

försvinner i beräkningarna när kostnadsposter delas upp i mindre element. Ifall korrelation 

misstänks finnas mellan kostnadsposter bör den estimeras och tas i beaktande i simuleringen.  
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7. Förslag på framtida studier 

• Uppskatta korrelation under workshop och ha en analys i slutrapporten som inbegriper 

korrelation 

• Ha skäl att ifrågasätta resultat om osäkerheten är liten. Sätt upp referensramar för att 

kunna göra en bedömning. 

• Undersök den behavioristiska dimensionen: hur kan grupprocessen optimeras för att 

förbättra estimeringars kvalitet? 

• Undersök den matematiska modellen med avseende på: 

• Olika sätt att modellera korrelation 

• Olika fördelningar vid modellering av expertbedömningar 

• Undersök dynamiska modeller likt Bayesianska nätverk 
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