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Abstract 

 
Correct and accurate estimates of construction costs in construction projects are critical 

factors for the success of projects. The estimates made are often based on inductive 
knowledge hence they have uncertainty or variance attached to them. How will the 
uncertainty and variance attached to the input affect the computed output and which input will 
influence the variance of the output most? The cost calculation in the planning phase of 
construction projects rely on minimum project information consequently there is a big 
uncertainty or variance attached to the calculated total cost of the project. The more 
information concerning the projects that can be gathered the more precise the cost calculation 
can be and the uncertainty or variance of the output decreases.  

Mathematical models for sensitivity analysis of construction costs are not commonly used in 
the construction sector in Sweden but new possibilities arise with the development of better 
computers and new routines for how to utilize experience and manage knowledge.  By using 
the construction sectors knowledge of how costs may vary combined with mathematical 
models two problems are examined, how the variance reduces when the cost calculation 
moves on to the next phase, and how entrepreneurs estimates of construction costs effect the 
variance of the calculated cost compared with the consultants estimates.  

This thesis discusses methods for quantitative risk analysis with focus on sensitivity analysis 
and Monte Carlo simulation. A brief survey of more holistic methods for risk analysis like the 
Successive Method and Artificial Neural Networks is also conducted.  
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Sammanfattning 

 
Korrekta antaganden om kostnader spelar en avgörande roll när kalkylerad kostnad för 

projekt beräknas. De antaganden man gör om kostnader är oftast baserade på induktiv 
kunskap vilken är belagd med en viss osäkerhet eller varians. Hur påverkar denna osäkerhet 
om kostnader den beräknade slutsummans varians och vilken eller vilka kostnadsposter får 
variansen att öka mest? I tidiga skeden av byggprocessen då exakt information om till 
exempel byggdelsval, materialval och arbetssätt kan vara otydliga eller helt saknas kan den 
beräknade slutkostnaden för projekt vara belagd med en stor varians. Då kalkylarbetet 
fortskrider minskas valmöjligheterna och frågetecken suddas ut vilket leder till att intervallet 
inom vilken den kalkylerade kostnaden troligtvis hamnar minskas.  

Matematiska modeller för bestämning av känsligheter i kalkyler har hittills lyst med sin 
frånvaro inom byggbranschen i Sverige men med dagens allt kraftfullare datorer och rutiner 
för erfarenhetsåterföring inom företag erbjuds förhållanden och möjligheter vilka tidigare 
saknats. Genom att använda den kunskap vilken finns inom byggbranschen om kalkyler och 
deras ingående kostnadsposters osäkerheter och varians tillsammans med matematiska 
modeller undersöks några frågeställningar behandlande problem som hur variansen hos 
kalkylerad kostnad reduceras när kalkylarbetet går vidare i produktbestämningsskedet och hur 
skillnaden mellan entreprenadföretags antaganden om kostnaders varians jämfört med 
konsultföretagens antaganden påverkar den beräknade slutkostandens varians.  
Denna uppsats behandlar ämnet kvantitativa riskanalysmetoder med fokus på 
känslighetsanalys och Monte Carlo-simulering. Uppsatsen behandlar även mer övergripande 
riskanalysmetoder såsom den successiva metoden och artificiella neurala nätverk. 
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1 Inledning 

 
 “In all modelling work, the reliability of the output is critically dependent 
upon the quality of the model and the integrity of the input data. If these issues are 
ignored, risk-based forecasts for projects can be worthless, or even misleading” 
(Hopkinson, 2001) 
 

I all modellering så är utdatas trovärdighet starkt beroende av kvalitén på modellens och 
indatas integritet. Ignorerar man dessa frågor kan riskbaserade projektanalyser visa sig vara 
värdelösa eller till och med missvisande.  

Låt de raderna vara en röd tråd genom uppsatsen då ingen analys ger svar av bättre kvalité 
än kvalitén på de indata den är skapad för att analysera. 

1.1 Bakgrund känslighetsanalys 
 
 Det sker en snabb utveckling av kvantitativa riskanalysmetoder och kvantitativa varians- 
och osäkerhetsanalysmetoder. Med kraftfullare datorer och bättre verktyg kan risk- och 
känslighetsanalyser relativt enkelt utföras och branscher vilka insett fördelarna med analyser 
av detta slag men tvekat med tanke på kostnad kontra utdelning börjar nu fundera på hur man 
på ett smidigt sätt kan implementera dessa metoder i sitt beslutsunderlag. Byggbranschen, 
vilken vid en välplanerad störningsfri entreprenad har en god uppfattning om var 
slutkostnader för projekt kommer hamna, har dock hittills inte på allvar utvärderat hur en rad 
olika scenarion kan påverka beslut och vilja. Fallet att samtliga kostnadsposter simultant 
skulle nå sitt möjliga maximum kan få beställare att tveka inför den valda vägen av 
projekteringen samtidigt som fallet att samtliga kostnadsposter simultant når sitt möjliga 
minimum kan få samma beställare att verkligen fokusera energi och forskning på att hålla 
nere kostnader.   
 En väl genomförd känslighetsanalys kopplad till kalkylen kan ge svar på frågor som: 
 

• Med vilken säkerhet kommer utdata att falla inom ett visst intervall? 
• Vilka faktorer påverkar slutresultatet mest? Väl identifierade, hur stor del av den 

totala variansen på utdata ger de upphov till? 
• Vilka faktorer, trots belagda med osäkerheter, kan man bortse från i sina kalkyler? 

 
Kalkyler är belagda med en viss osäkerhet, men hur stor är den och med vilken sannolikhet 
kommer vissa tröskelvärden att över- respektive understigas? I tidiga skeden av 
byggprocessen finns fortfarande möjlighet att utföra radikala ändringar i projekt. En 
känslighetsanalys utförd under programskedet kan ge insiktsfull information om hur man bör 
fortsätta projekteringen. Glasfasaden kanske visar sig alltför dyr när dess kostnad jämfört 
träpanel visas svart på vitt för beställaren.  
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Figur 1 - Produktbestämningsskedet 
 

Riskhantering och osäkerhetsanalys har varit ett impopulärt ämne fram till början av 1980-
talet. Fokus har legat på kontroll och exakta beräkningsresultat förutom hos försäkringsbolag 
och specialister samt vissa forskare. I dagsläget är riskhantering och olika osäkerhetsanalyser 
av hög prioritet hos de flesta företag jorden runt, och intresset och förståelsen av nyttan för 
hantering av osäkerheter ökar för var dag. Visst är hårda fakta och säkra siffror välkomna i 
analyser, men allt som oftast saknas objektiv precis information och en mer subjektiv väg till 
kunskap om osäkerheter är då den enda vägen. Just på grund av osäkerhetens natur, att man 
inte med säkerhet vet resultatet i förväg, finns unika tillfälligheter för företag och 
projektledare att använda de möjligt positiva effekterna samt i största möjliga mån minska, 
eller i vissa fall undvika, de negativa effekterna.  
 Dagens hårda företagsklimat pressar företagsledningar att hitta nya, mer öppna lösningar på 
problem man tidigare trodde sig ha kontroll över. Samarbete och flervägskommunikation 
mellan ledning och personal samt mellan de otaliga datorsystem som används och användare 
måste öka för att företag ska kunna visa framfötterna i dagens samhälle. (Lichtenberg, 2000) 
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1.2 Problembeskrivning och syfte 
 

I tidiga projektskeden är mängden tillgänglig information om ett tänkt byggnadsverk 
begränsat. Beroende av det fortsatta projekteringsarbetet där val av kvalité, standard, system 
etc. fastställs ökar informationen om byggnadsverket och osäkerheten i kostnadskalkylen 
minskar. Genom att samla information om olika byggnadsverk och använda den kunskapen 
vid framtida projektering kan man i tidiga projektskeden göra en relativt säker 
kostnadsbedömning på ett byggnadsverk. Det intressanta är hur säker en sådan kalkyl 
verkligen är.   

Hur mycket varierar kalkylerad kostnad under tidiga skeden i byggprocessen och med 
vilken sannolikhet kommer kalkylerad kostnad befinna sig inom ett visst, på förhand 
definierat, intervall? 
  Syftet är att hitta en modell som på ett statistiskt matematiskt korrekt sätt behandlar indata 
och presenterar utdata på ett lättförståeligt sätt, för att sedan kunna använda utdata som 
beslutsunderlag i det fortsatta projekteringsarbetet. 
 

1.3 Avgränsning 
 

• Projekttyp: Nybyggnad av flerbostadshus 
• Entreprenadform: Generalentreprenad 
• Skede i byggprocessen: Från programskede till huvudhandlingsskede (se Figur 1) 
• Indata från kalkyl tillhandahålls av Bygganalys 
• Undersöka på ytan vilka metoder för känslighetsanalys som finns på marknaden 
• Fokusering på en modell vilken verkar tillfredställa de i syfte uppställda målen och 

analysera den djupare 
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2 Riskhantering i projekt 

 
 ”Riskhantering i projekt innehåller de processer som krävs för att planera hantering av 
risker, för att identifiera, analysera och bemöta risker samt övervaka och styra risker i 
projekt.”(PMBOK 2005)  
 
Riskhanteringsprocessen kan delas in i sex steg: 
 

• Planera hantering av risker 
• Identifiera risker 
• Kvalitativ riskanalys 
• Kvantitativ riskanalys 
• Planera riskbemötande 
• Övervaka och styra risker 

 

2.1 Planera hantering av risker 
 
 I detta första skede så planeras och struktureras riskhanteringsaktiviteterna för det 
kommande projektet. Denna fas innehåller planeringsmöten med samtliga projektmedlemmar 
och nyckelpersoner som är inblandade i riskhanteringsprocessen med syftet att upprätta en 
riskhanteringsplan för det kommande specifika projektet. Riskhanteringsplanen är baserad på 
projektstadgar och riskhanteringslinje och kan specificera följande: 
 

• Metodik 
• Roller och ansvar  
• Budgetering 
• Tidsättning  
• Riskkategorier 

 
(PMBOK 2005) 
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2.2 Identifiera risker 
 
 Riskidentifieringsprocessen innehåller arbetet att identifiera risker relevanta för projektet 
och dokumentera dem. Processen att identifiera risker utförs vanligen av projektledaren, 
medlemmar i projektteamet, externa ämnesspecialister, riskhanteringsteamet, slutanvändare, 
kunder, intressenter och specialister på riskhantering. Dock bör samtliga projektdeltagare 
uppmuntras att delta i riskidentifieringsprocessen. Fakta till riskidentifieringen hämtas från 
produktinformation, historiska data från tidigare projekt eller allmän publicerad fakta 
behandlande tid- och kostnadsuppskattningar och så vidare. Metoder för riskidentifiering kan 
vara brainstorming, intervjuer, identifiering av grundorsaker, SWOT-analyser, Delphi-
metoden eller genom enkla checklistor eller mer komplicerade flödesscheman. (PMBOK 
2005) 
 

2.3 Kvalitativ riskanalys 
 
 Kvalitativ riskanalys är processen att utvärdera sannolikheten att de identifierade riskerna 
skall inträffa samt om de inträffar, konsekvenserna för projektmålen. Resultatet av en 
kvalitativ riskanalys används som en guide för vilka risker som fokus bör läggas på. Ett 
vanligt sätt att utföra en kvalitativ riskanalys är genom en riskmatris (Tabell 1) En riskmatris 
är baserad på kvalitativa antaganden gjorda av experter eller projektdeltagare insatta inom de 
specifika områdena och varje identifierad risk erhåller en sannolikhet och en konsekvens. En 
så kallad riskpoäng beräknas för samtliga risker och resultatet blir en prioriterad risklista och 
översiktlig rankning av risker för hela projektet vilka hjälper till att vägleda riskbemötandena. 
Negativa risker vilka ligger i högriskzonen, det vill säga risker med hög riskpoäng, kan kräva 
prioriterade åtgärder och aggressiva bemötandestrategier medan de med låg riskpoäng enbart 
behöver bevakas. Detsamma gäller för positiva risker. Risker i högriskzonen kan med lätthet 
uppnås och ger största möjliga positiva effekt och bör därför högprioriteras. Kvalitativ 
riskanalys används som grund för en möjlig fortsatt kvantitativ riskanalys. (PMBOK 2005) 
 
 
 Hög 

 
Mellan Låg 

Hög Eliminera Eliminera eller hantera Hantera eller bevaka 
Mellan  Eliminera Eliminera eller hantera Bevaka 
Låg Hantera eller bevaka Bevaka Bevaka 

 
Tabell 1 - Riskmatris 
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2.4 Kvantitativ riskanalys 
 
Beskrivs i kapitel 3. 
 

2.5 Planera riskbemötande 
 
 I fasen planera riskbemötande utarbetas hur man ska bemöta hot och möjligheter mot 
projektmålen samt tilldelning av vem som är ansvarig för bemötandet av specifika risker. 
Bemötandet av risker varierar beroende på om deras natur påverkar projektmålen negativt 
eller positivt. Negativa risker bemöts på följande sätt: 
 

• Undvika. Att ändra i projektledningsplanen eller att ge efter på vissa punkter för att 
eliminera uppkomsten av risken. 

• Överföra. Att föra över ägandet av en risk samt bemötandet av den till annan part. 
• Reducera. Att på något sätt omarbeta en riskfylld situation så att sannolikheten att 

risken inträffar understiger ett visst tröskelvärde. 
 
Positiva risker bemöts på följande sätt: 
 

• Utnyttja. Att eliminera de hinder som står i vägen för att en viss risk skall inträffa.   
• Dela. Att låta en part vilken är bättre skickad att utnyttja de positiva möjligheterna 

hos risken ta över en del av ägandeskapet för risken.  
• Utöka. Att utöka chanserna och/eller storleken på de positiva effekterna hos risken 

samt att identifiera de utlösande faktorerna bakom risken.  
 

Ett fjärde fall är acceptans vilket kan delas in i passiv eller aktiv. Vid passiv acceptans låter 
man projektteamet ta hand om risken när den inträffar utan någon förberedelse. Vid aktiv 
acceptans inrättas en beredskapsreserv bestående av pengar, tid eller resurser. (PMBOK 2005) 
  

2.6 Övervaka och styra risker 
 
 Övervaka och styra risker refererar till verkställandet av riskhanteringsplanen med syfte att 
mildra identifierade risker och att utföra kontinuerliga uppföljningar av responsen av vidtagna 
åtgärder. Vanligen så är riskövervakning en punkt på projektmöten. Cykeln att identifiera och 
analysera samt utvärdera effekten av vidtagna åtgärder bör utföras kontinuerligt då nya risker 
alltid uppkommer under projektets livstid. (PMBOK 2005) 
 



Känslighetsanalys vid kostnadskalkylering 
___________________________________________________________________________ 

 7

3 Förklarande teori 

 

3.1 Vad är en känslighetsanalys 
 
 Känslighetsanalys är en metod för bedömning av känsligheten i en modells utdata när man 
låter indata variera, till exempel hur mycket totalkostanden för ett projekt varierar beroende 
på vilka konstruktionslösningar man väljer att använda. Variation i indata kan bero på 
framtida väntade förändringar, potentiella förändringar eller hypotetiska förändringar vilkas 
inverkan på utdata önskas undersökas. En känslighetsanalys utförs även för att förstå hur 
förändringar i specifika indata var för sig påverkar värdet på utdata. De enskilda indata vilkas 
variation påverkar utdata mest kartläggs så att framtida forskning fokuseras på att få bort 
osäkerheten hos dessa vilket ger ett förbättrat antagande av utdata.  (Scott et al. p 7) 

3.2 Att tänka på innan man utför en känslighetsanalys 
 
 Innan man utför en känslighetsanalys bör samtliga inblandade parter diskutera var 
eventuella felkällor kan tänkas finnas. Varianser på indata, förenklingar av matematiska 
modeller och anpassning av indata till olika fördelningar ska dokumenteras noga så att 
resultatet av analysen kan återskapas vid behov. Skillnaden mellan osäkerhet och varians ska 
vara klar för samtliga inblandade parter och frågor som: 
 

• Kommer en utförlig analys öka förståelsen för eventuella risker i kalkylen? 
• Finns det resurser nog för en utförlig analys? 
• Kräver verkligen projektet i fråga en komplex analys av indata?  
• Finns det kompetens nog att utföra en komplex analys av kalkylen?  

 
Att tänka på innan man utför analysen är även hur man skall presentera de insikter analysen i 
fråga kommer att ge. Även då analysen i fråga är kvantitativ kommer insikterna den genererar 
vara kvalitativa i sig. Efter en genomförd känslighetsanalys kan man få insikter om:  
 

• Den slutgiltiga variansen och osäkerheten samt vilken grad av förtroende man har för 
analysens värde.  

• Vilka nyckelposterna är, d.v.s. vilka poster som har störst varians eller osäkerhet och 
hur de påverkar det slutgiltiga resultatet.  

• Kritiska antaganden gjorda och effekterna de bidragit med till slutresultatet. 
• Oviktiga antaganden gjorda och varför just de visat sig vara oviktiga. 

 
Viktigt är att alla insikter och uppskattningar man kommer fram till presenteras på ett sätt som 
klart och informativt visar vad utdata innehåller. (Wood et al. 1997) 
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3.3 Val av modell för känslighetsanalys 
 
 Val av modell för en känslighetsanalys kan påverka slutresultatet kraftigt, likaså prioritering 
av indata. Vanligtvis följer faktorerna i en modell en väldigt asymmetrisk fördelning där ett 
fåtal faktorer svarar för den största mängden varians i utdata och resten av faktorerna spelar 
liten eller ingen roll. I ett sådant fall spelar valet av modell för känslighetsanalys inte någon 
märkbar roll. I fallet att de flesta eller samtliga faktorer bidrar med samma varians bör man 
noga överväga vilken modell man väljer samt föra noggrann dokumentation över prioritering 
av faktorer. (Saltelli et al. 2004) 
 

3.4 Problem vid utförande av en känslighetsanalys 
 

• Matematisk modell – beroende på vilken matematisk modell man väljer kan resultatet 
variera kraftigt. Viktigt är att välja en modell vilken fokuserar på en korrekt 
behandling av data, inte en vars utdata satisfierar på förhand uppställda mål.  

• Säkerheten i indata – indata skall granskas kritiskt och dess källor dokumenteras väl.  
• Noggrannheten vid simulering   

 

3.5 Förklaringar 
 

3.5.1 Expertutlåtanden 
 
 Nyckeln till att utföra en korrekt och användbar känslighetsanalys är korrekt indata. Data 
baserad på objektiva åskådningar är att föredra men oftast är dessa data svåra eller omöjliga 
att komma över. Nästa alternativ är att låta projektdeltagare och ämneskunniga svara på frågor 
vilka behandlar risker i projekt. Då personers egna utlåtanden används som grund för analyser 
måste man noga försäkra sig om att de svar vilka tillhandahålls inte har blivit manipulerade 
eller inkorrekta. En oro att verka för pessimistisk kan till exempel få personer att vara 
orealistiskt optimistiska.  
 Ett annat problem uppkommer när initialvärden tas för korrekta för att sedan justeras 
marginellt. Svaret tros ligga inom felmarginalerna för initialvärdet men bevisen för att 
initialvärdet är korrekt saknas. Effekten kallas ankring och kan starkt påverka slutresultatet, 
särskilt vid fallet att ett enda problem simuleras där olika startpunkter kan leda till vitt skilda 
slutresultat.  
 Antaganden om att händelser är sannolika eller frekventa är ofta baserade på om de är lätta 
att föreställa sig eller komma ihåg. Händelser såsom olyckor i föregående projekt, nyss 
genomförda diskussioner om händelser vilka i sig inte alls är troliga eller stort medieuppbåd 
kring allvarliga, men för projektets kalkylerade kostnad oviktiga händelser ökar alla fokus för 
att liknande händelser kommer ske igen.  
Folk överskattar allt som oftast mängden information som finns tillgänglig om ingående 
variabler vilket kan leda till att gjorda antaganden kan visa sig omöjliga att uppnå. Det 
omvända kan ske när varians hos variabler skall bestämmas. Sedd på som en enskild O-
korrelerad variabel appliceras ett visst värde, men vad man måste ta i beaktning är att i projekt 
är variabler oftast korrelerade vilket kan ha en stark påverkan på variablernas varians.  
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3.5.2 Trepunktsuppskattningar 
 
 Proceduren att anta sannolikheter är minst sagt en svår uppgift. En lösning kan vara att 
använda viddantaganden, till exempel trepunktsuppskattningar, vilka i sig inte anger 
sannolikheter utan snarare anger en realistisk tolkning. Trepunktsuppskattningar baseras på 
pessimistiskt, troligt och optimistiskt värde vilka oftast anges från 5-procentilen till 95-
procentilen.  
 Hur trovärdiga indata till slut visar sig vara och det resultat den resulterande kvantitativa 
analysen ger är ibland inte av högsta prioritet. Vissa hävdar att en korrekt utförd kvantitativ 
riskanalys inte alltid är svaret man söker, utan att själva arbetet att ta fram data, att arbeta i 
grupp med risker och att skapa grupparbete med riskreducering som resultat kan vara ett mål i 
sig. 
 

3.5.3 Modeller 
 

Att blanda ihop en modell och den verklighet den är avsedd att efterlikna är ett vanligt fel. 
En modell används för att beskriva egenskaper hos en företeelse utan att kopiera den i alla 
detaljer, det vill säga den är approximativ. Det finns flera olika sorters modeller men här 
behandlas enbart stokastiska modeller, även kallade slumpmodeller. Slumpmodeller används 
inom sannolikhetsteorin för beskrivning av slumpmässiga försök, med vilket man avser varje 
företeelse som kan upprepas under likartade förhållanden och vars utfall inte exakt kan 
bestämmas i förväg, trots att man tidigare utfört samma försök. (Blom 1989) 

 

3.5.4 Centrala gränsvärdessatsen 
 

Centrala gränsvärdessatsen är ett matematiskt samband. För centrala gränsvärdessatsen 
gäller att summan av ett stort antal oberoende likafördelade stokastiska variabler med 
godtycklig fördelning är ungefär normalfördelad med villkoret att summan är uppbyggd av ett 
stort antal komponenter. Centrala gränsvärdessatsen lyder under stora talens lag vilken säger 
att om nX  är medelvärdet av n likafördelade oberoende stokastiska variabler med ändlig 
varians, så gäller att ( ) 0) →>− εxn mXP  då ∞→n för varje 0>ε , det vill säga att 

xn mX → i sannolikhet. Förloppet kan utryckas som att medelvärdet av n variabler kommer 
att avvika allt mindre från väntevärdet då n växer.  
Innebörden av ovanstående text är att variansen i utdata minskar då antalet ingående poster i 
analysen ökar.  

Om nXXX ,...,2,1 är en oändlig följd av oberoende likafördelade stokastiska variabler med 
väntevärde μ och standardavvikelse σσ  blir summan normalfördelad enligt följande formel: 
 

( )22
2

2
121 ...,... nnNcgs σσσμμμ ++++++∈  

 
Slutsummans väntevärde och standardavvikelse varierar kraftigt beroende på de ingående 
variablernas fördelningar. (Råde et al. 1998) 
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3.5.5 Statistiska fördelningar 
 
 Då kostnadsuppskattningar inom byggsektorn oftast saknar objektiv statistik så baseras de 
till stor del på subjektiva bedömningar om framtida scenarier. Vanliga statistiska regler 
efterföljs fortfarande, men de ingående variablernas sannolikhetsfördelningar är oftast 
trolighetsfunktioner, inte fördelningar vilkas värden har en grund i historiska data. Ett 
antagande görs att variablernas sanna fördelningsfunktion kan approximeras med en vald 
fördelningsfunktion.  
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3.5.6 Normalfördelning 
 

Normalfördelningen har täthetsfunktionen 2

2

2
)(

2
1)( σ

μ

πσ

−
−

=
x

exf   

där μ och σ  är normalfördelningens karakteristiska konstanter, μ kallas väntevärdet och σ  
kallas standardavvikelsen för fördelningen. Normalfördelningens graf har den karakteristiska 
klockformen och arean under funktionen är alltid 1 vilket gäller för samtliga 
sannolikhetsfördelningar. (Råde et al. 1998) 
 

 
Figur 2 – Frekvensfunktion för normalfördelning (wikipedia.com) 
 

 
Figur 3 – Kumulativ funktion för normalfördelning (wikipedia.com) 
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3.5.7 Lognormalfördelning 
 
För invärden vilka har en ojämn fördelning på sitt högsta respektive lägsta värde anpassas de 
till en lognormalfördelning. Lognormalfördelningen har täthetsfunktionen 

22/2)(ln

2
1)(

βα

πβ
−−= xe

x
xf .  

Lognormalfördelningens väntevärde μ och standardavvikelsen σ  beräknas på följande sätt: 
 

2βαμ += e  

)1(
2222 −= + ββασ ee  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

maxminlnα  

05.0*2
ln(min)ln(max)

λ
β −
=   där λ0.05 = 1.6449 

 
 
(Råde et al. 1998) 
 

 
Figur 4 – Frekvensfunktion för lognormalfördelning (wikipedia.com) 
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Figur 5 – Kumulativ funktion för lognormalfördelning (wikipedia.com) 
 

3.5.8 Skillnad mellan varians och osäkerhet 
 
 Varians representerar det sanna spannet över vilket en väl definierad population kan röra 
sig. Variansen kan ej minskas genom djupare studier. Osäkerhet representerar okunskap om 
en population och kan i vissa fall minskas genom djupare studier. Det är med tanke på det 
viktigt att skilja mellan varians och osäkerhet under analysen så att man kan identifiera de 
variabler vilka behöver genomgå en djupare studie. I vissa fall kan det uppstå osäkerheter om 
variansen hos en population, t ex om man bestämmer variansen genom mätningar av en 
delmängd av population kan värdet skilja sig från mätningar gjorda på hela.  (Wood et al. 
1997) 
 

3.5.9 Risker 
 
 Risker definieras i denna text som en möjlighet för ett värde att avvika från sitt troliga värde 
antingen positivt eller negativt. Ordet risker ses oftast på som negativt, men ska i denna text 
snarare ses på som en omskrivning av ordet möjligheter.  
 

3.5.10 Bayesiansk statistik 
 
 En parameter kan ses på som att den har ett okänt men fixt värde. I bayesiansk statistik så 
uppfattas parameterns värde inte som fixt utan som att den kan hamna inom ett på förhand 
definierat intervall, att parameterns värde kan beskrivas av en sannolikhetsfunktion. I detta 
fall är inte historiska data lika viktiga som en subjektiv uppfattning om parameterns troliga 
sannolikhetsfunktion, med den anmärkningen att alla subjektiva beslut fattas baserade på 
induktiv kunskap. (Lichtenberg 2000) 
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4 Vad är en kalkyl 

 
 Kalkylering utförs dagligen inom de mest varierade områden. Privatpersoner kalkylerar på 
inköpet av en ny bil jämfört med upprustning av den gamla, företag gör kalkyler över vad 
utvecklingen av en ny produkt kommer att kosta och när eller om det blir vinst, staten över 
vad bostadsbidragen kommer att kosta och hur de skall finansieras.  
 Kalkyler används som hjälpmedel vid utförandet av en ekonomisk analys där kostnaden 
relativt nyttan undersöks. Kalkyler kan utföras i olika skeden. För att undersöka framtida 
scenarion utförs en förkalkyl eller en så kallad projektkalkyl. Den syftar till att ge underlag för 
beslut och att framhäva var framtida forskning bör koncentreras. Tillgängliga metoder för 
kalkylering effektiviseras fortlöpande och säkerheten i förutsägelserna om framtiden ökar. I 
fallet att projektet blir verklighet används kalkylen som grund till en budget. När projektet väl 
är genomfört så utförs en så kallad efterkalkylering med syftet att skapa kunskapsåtervinning. 
I fortsättningen behandlas enbart projektkalkylering.  
 För att utföra kostnadskalkyler i byggbranschen krävs intresse samt byggteknisk och 
byggekonomisk kunskap. Även en så kallad kalkylmodell, en förenkling av verkligheten är ett 
måste. Beroende på i vilket skede av projektet man är, mängden fakta som finns tillgänglig 
och tidsramen inom vilken kalkylen skall vara färdig görs olika grader av antaganden och 
förenklingar. Modellen man använder bör vara anpassningsbar då förutsättningar och 
anvisningar tenderar att ändras med tid och plats.  
 En kalkyl baseras på följande steg: 
 

• Göra antaganden om det specifika projektets magnitud 
• Samla in projektspecifik data 
• Simulera beräkningar  
• Utföra riskanalys 
• Utföra känslighetsanalys 
• Presentera beslutsunderlag 

 
Kalkyler styrs inte av regler eller lagar utan av en strävan att på ett så korrekt sätt som möjligt 
förutspå framtida utvecklingar. (Norelid et al. 2005) 
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5 Känslighetsanalys hos byggföretag i 
Sverige 

 
 Känslighetsanalyser av kalkyler utförs inte av bygg- och entreprenörföretag i Sverige enligt 
mina begränsade intervjuer. Behovet av analyser finns men än så länge verkar nyttan kontra 
tid och ekonomi inte ha övertygat företagen om att satsa fullt ut. Företagen verkar dock 
intresserade av framtida utveckling inom området.  
 Tidsbrist är den stora faktorn som har fått företag att tveka när det gäller implementering av 
en metod för undersökning av känsligheter i kalkyler. Kalkylatorerna har ibland bara dagar på 
sig att utföra en kalkyl och har då inte tid att utföra en känslighetsanalys. Men med hjälp av 
ett användarvänligt redskap integrerat i kalkylprogrammet skulle känslighetsanalysen kunna 
genereras utan alltför stora resursinsatser och även den mest tidspressade kalkylator skulle då 
kunna utföra en elementär analys.  
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6 Metoder för känslighetsanalys 

 
 Metoder för utförandet av känslighetsanalyser är otaliga i dagsläget. Vilken metod man bör 
välja ska inte besvaras genom utdata i sig, utan efter svaret som modellen är utformad att ge 
eller tesen som den antas styrka eller motbevisa. Tidsåtgång och komplexiteten varierar 
kraftigt mellan olika metoder och med dem tillförlitligheten i utdata. Ett antal metoder 
beskrivs nedan men fokus ligger på Monte Carlo-simulering. 
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7 Successiva metoden  

 
 Successiva metoden är ett sätt att leda och styra projekt vilken inte bara baseras på hårda 
fakta och säkra siffror, utan även på mer subjektiva fakta som expertutlåtanden och 
gruppdiskussioner. Metoden används i dagsläget både av privata företag och i offentlig sektor 
som hjälpmedel vid strategisk planering, projektplanering samt vid vinstoptimalisering. 
Metoden främjar till exempel även samarbete inom projektgrupper, startprocesser, 
uppföljning och återhämtning vid eventuella för projektets slutmål negativa händelser. 
Användarna av metoden vill ha en realistisk och fördomsfri tidig uppfattning om möjligheter 
och hot inbäddade in projektet. De primära användningsområdena och de relaterade 
fördelarna med metoden är: 
 

• Extremt realistiska budgetantaganden, kommersiella prognoser och antaganden om 
tidsramar för projekt har utförts vilket till stor del eliminerat ovälkomna 
överraskningar.  

• Samarbete och ömsesidig förståelse mellan projektdeltagare ökar avsevärt i och med 
implementeringen av metoden. 

• Planeringsarbetet minskar drastiskt. 
• Riskhanteringsprocessen blir i och med användandet av metoden en naturlig del av 

projektet. 
 
Metoden visar sin riktiga styrka när man kommer till komplexa och svårutförda projekt 
innehållande en stor mängd osäkerheter. Vid utförandet av Södra Länken i Stockholm 
användes metoden med lyckat resultat och Banverket samt Vägverket testar i dagsläget 
metoden på en rad olika projekt.  
 Istället för att se på osäkerheter som ett onödigt ont måste de ses på som viktiga 
inspirationskällor till förbättringar eller förberedelser mot negativa händelser. Osäkerheternas 
inverkan på projektets slutmål kan aldrig med bestämdhet definieras, men osäkerheterna i sig 
kan ringas in.  
 Successiva metoden använder den bayesianska eller den subjektiva sannolikhetsteorin då 
den oftast inte bygger på historiska värden tagna ur samma statistiska population som alltid. 
Nya subjektiva antaganden baserade på kunskap inom området ligger till grund för de flesta 
antaganden vilket gör att klassisk sannolikhetsteori inte går att använda. (Lichtenberg 2000) 
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7.1 Kvalitativ analys 
 
 I den första fasen av arbetet samlas en grupp med för projektet viktiga personer och 
diskuterar på djupet det aktuella projektets syfte, mål, karaktärsdrag och krav. Gruppen bör 
bestå av folk med varierande tankesätt, ålder och inställning. En sammansättning av personer 
vilka alla är fokuserade på för projektet positiva saker kan resultera i att negativa händelser 
inte når ytan, därför bör alltid en för projektet utomstående person närvara eller leda 
diskussionerna. Diskussionerna kan ledas in på omvägar och tappa övergripande fokus om 
projektet är ägt av flera byggherrar vilka bevakar sina egna intressen istället för att se till 
projektets helhet. Under diskussionerna används brainstorming för att identifiera källor till 
möjliga osäkerheter eller risker i projektet, vanligtvis mellan 50 – 100 stycken vilka kallas 
grundförutsättningar. Dessa sammanställs sedan in i 8 – 15 grupper, kallade generella villkor, 
vilka behandlar osäkerheter inom samma område. För varje generellt villkor skapas ett så 
kallat basfall och en kortfattad beskrivning om troligt framtida scenario och relaterade 
avvikelser från basfallet diskuteras och antecknas. Basfallet samt bästa/sämsta tänkbara 
scenario listas i en tabell och kallas scenarioanalys. (Lichtenberg 2000) 
 
 Tekniska risker Mänskliga risker Affärsrisker 
Marknaden Teknisk utveckling 

 
Leverantörer 
Trender 
Kunder 
Konkurrenter 

Prisutveckling 
Monetära trender 
Allmän ekonomi 

Företaget Produktion 
Kvalité 
Sakkunskap 

Personal  
Kommunikation 

Marknadsforskning 
Budget 
Planeringsstrategi 
Marknadslinje 

Projektet Tekniska problem 
Produktegenskaper 

Projektledning 
Ledarskap 
Samarbete 

Tidsplanering 
Budget 
Strategisk anpassning 

Tabell 2 - Scenarioanalys 
 

7.2 Kvantitativ analys  
 
 Den kvantitativa analysen delas upp i två delar, tidsschemaanalys och budget, kostnad och 
vinstanalys. Modeller med top-down struktur användes och en samling av ett fåtal 
budget/kostnads/vinst variabler eller aktiviteter angör starten för analysen. Detaljeringsgraden 
i analysen ökas sedan genom att bryta ner de mest osäkra variablerna eller aktiviteterna. Detta 
förhållningssätt går under benämningen den successiva principen. Metoden i sig är densamma 
för både tidsschema- och budgetanalys. Trepunktuppskattningar införs på de ingående 
variablerna eller aktiviteterna och kostnadsberäkningar utförs. För att få en mer nyanserad och 
noggrannare kalkylerad kostnad kan en Monte Carlo-simulering utföras vilken beskrivs i 
detalj se i kapitel 9. I Lichtenbergsmetoden så förespråkas användandet av en Erlang K5 
fördelning men om behov finns kan andra fördelningar vara relevanta.  
 Den sista fasen i den successiva metoden använder resultatet från analyserna i steg ett och 
två för att identifiera potentiella åtgärdsområden. Väl identifierade så används brainstorming 
för att till varje potentiellt åtgärdsområde hitta lösningar. Flera lösningar ska hittas till varje 
åtgärdsområde för att sedan genom diskussion rankas av gruppdeltagarna och handlingsplaner 
upprättas för varje åtgärdsområde. (Lichtenberg 2000) 
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7.3 Slutsatser Successiva metoden 
 
 Successiva metoden lämpar sig väl för analyser av stora och komplexa projekt. Stora i den 
mening att det finns ett ekonomiskt intresse av att utföra en analys då slutsatser dragna ur de 
kvalitativa svar analysen genererar kan bidra till minskad slutkostnad. Komplexa i den 
mening att projektet inte är likt några tidigare utförda och historiska data saknas rörande 
eventuella risker.  
 För kalkyler av flerbostadshus måste frågorna beskrivna under stycke 5.2 noga övervägas.  
 

• Kommer en utförlig analys öka förståelsen för eventuella risker i kalkylen? 
• Finns det resurser nog för en utförlig analys? 
• Kräver verkligen projektet i fråga en komplex analys av indata?  
• Finns det kompetens nog att utföra en komplex analys av kalkylen?  

 
Metoden är mycket intressant och utvärderas samt i viss mån används bland annat av 

Banverket och Vägverket. Metoden lämpar sig dock inte för projekt vilka det redan finns 
historiska data genererade för. Den tid och de resurser som krävs för utförandet av analysen är 
alltför omfattande och komplexa. Den workshop som bör utföras i den successiva metoden 
kan i de fall historiska data redan finns bytas mot ett kort möte mellan några få sakkunniga 
där redan identifierade risker från tidigare liknande projekt belyses för att sedan direkt 
fortsätta med en kvantitativ analys. Svaren genererade i den kvantitativa analysen visar vart 
eventuella åtgärdsområden kan tänkas finnas. Erfarenheter från tidigare projekt används för 
att hitta lösningar till och rankning av åtgärdsområden samt att upprätta en handlingsplan. 
(Lichtenberg 2000) 
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8 Artificiella Neurala Nätverk (ANN) 

 
 Artificiella neurala nätverk (Artifical Neural Networks eller ANN´s på engelska) är 
datorprogram vilka är designade att automatiskt lära av eller upptäcka relationer mellan de 
data som presenteras. Inspirerade av den mänskliga hjärnans inlärningsprocess har forskare 
och programmerare försökt skapa en mjukvara vilken snabbt kan skapa sina egna åsikter, 
vilken är i det närmaste osårbar för minnesförlust eller andra tänkbara skador och vilken kan 
lösa problem som vi i dagens läge måste använda de mest avancerade matematiska tekniker 
tänkbara till.  
 Dagens vida forskning inom området har lett till att fler och fler program blir tillgängliga till 
hjälp för vetenskapsmän, ingenjörer och forskare att utveckla nya sofistikerade verktyg med 
vilka man kan höja effektiviteten, säkerheten och med vilkas hjälp mer korrekta 
planeringsbeslut kan fattas.  
 

8.1 Vad är ANN 
 
 Ett ANN är en strukturerad serie av sammanlänkade neuroner vilka i sig lite ledigt 
beskrivna är baserade på den biologiska neuronen. Länkarna mellan neuronerna är axiom 
vilka tillåter neuronerna att kommunicera små och enkla beslut. Neuronerna tar emot indata 
och, om summan av signalerna överstiger ett visst tröskelvärde, för vidare en signal till nästa 
lager av neuroner. 
 Ett typiskt ANN är strukturerat i en serie av lager. Indata- och utdatalager får sina värden 
från användaren och med hjälp av de dolda lagren arbetar ANN fram ett möjligt svar till 
användaren. Neuronerna och de viktade länkarna mellan indata- och utdatalager bildar 
tillsammans en bred förståelse för den mängd data som hanteras. Förståelsen för 
sammanhangen mellan indata och utdata sker med hjälp av inlärnings- och/eller 
träningsalgoritmer. Trots att valet av neuroner och inre struktur hos ett ANN är signifikant för 
slutresultatet så är algoritmerna av störst intresse vid bestämning av potentiella 
användningsområden för ANN. (Wikipedia.com 2006), (Stergiou et al. 2006), (Google.se 
2006) 

 
Figur 6 – inre struktur i ett artificiellt neuralt nätverk med två dolda lager (Sung 1998) 
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8.2 Olika typer av ANN 
 
 I dagens läge finns det i stort sett två olika ANN baserade på följande inlärnings-algoritmer: 
 

• Övervakad inlärning – T ex bakåtpropagerad inlärningsalgoritm tillsammans med 
Multi-Layered-perception network (MLP) 

• Obevakad inlärning – T ex Hopfield network 
 

8.2.1 Övervakad inlärning 
 
 Övervakade inlärningsalgoritmer låter redan kända testdata köras genom dess algoritmer 
och tränar på så sätt nätverket med mål att reducera felfrekvensen till nära ett nollvärde. 
Nätverket kan efter bra träning med data av hög kvalité nå två möjliga tillstånd, memorisering 
och generalisering.  
 Memorisering är tillståndet hos ett ANN som är tränat till maximal grad, där felfrekvensen 
har reducerats till noll. Nätverket har då helt modellerat indata efter förväntade utdata och 
nätverket kommer att producera korrekt och precis utdata när ett set av indata förs in i 
nätverket. Detta läge för ANN är av föga användning i verkliga livet då nätverket i stort sett 
bara har memorerat kända testdata. Nätverket kan inte behandla data vilken ej fanns med i 
träningen av algoritmerna.  
 Generalisering är tillståndet hos ett ANN som är tränat till den grad då det har en generell 
förståelse av relationerna mellan indata och utdata. Det finns flera sätt att mäta hur väl ett 
nätverk generaliserar, men det verkliga intresset ligger i själva förståelsen av fördelarna med 
generalisering. Till exempel kan ett nätverk som är bra på att generalisera behandla indata 
som inte fanns med under inlärningen och trots det presentera användbar utdata. Nätverket har 
på ett effektivt sätt identifierat indata från verkliga livet, kategoriserat data baserat på 
inlärningen från träningsfasen och till slut presentera meningsfull utdata vilken användaren 
kan använda som beslutsunderlag. (Wikipedia.com 2006), (Stergiou et al. 2006), (Google.se 
2006) 
 

8.2.2 Obevakad inlärning 
 
 I obevakade inlärningsalgoritmer matas oftast enbart indata in utan en inmatning av 
associerande utdata. Nätverket behandlar under träningsfasen den mängd data det ges och drar 
sina egna slutsatser om möjliga relationer existerar mellan dessa. Det finns fortfarande en 
felfrekvens, men den har inget att göra med relationer mellan givna indata och utdata som i 
fallet övervakad inlärning. I detta fall så är det upp till systemutvecklaren att observera och 
utvärdera de utdata vilken genereras av ANN vilket kan vara en mycket svår uppgift. Denna 
typ av ANN används oftast vid mönstermatchning, signaligenkänning och felkorrigering. 
(Wikipedia.com 2006), (Stergiou et al. 2006), (Google.se 2006) 
 

8.3 Användning inom byggsektorn 
 
 Byggbranschen skulle kunna ha stor nytta av att implementera ANN i sina beslutsunderlag. 
Planerare och konstruktörer skulle kunna använda ANN för att förutspå effekten av beslut, 
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filtrera tidigare gjorda misstag och bevisa/motbevisa den starka traditionella kunskap vilken i 
dagsläget används som grund för de flesta beslut. ANN kan vara extra funktionella inom 
branscher där det saknas förståelse om samband mellan orsak och verkan, där matematiska 
modeller vilka beskriver relationer mellan beslut och långsiktiga effekter saknas eller i fall där 
historiska data är svåra eller omöjliga att komma över. Några områden där ANN skulle kunna 
vara till stor nytta kan tänkas vara: 
 

• Försäljningsprognoser 
• Processkontroll inom industrin 
• Kundundersökningar 
• Datavalidering 
• Riskhantering 
• Direkt marknadsföring 

 

8.4 Problem med ANN 
 
 En av de största nackdelarna med ANN vilken hämmar användningen inom branscher som 
arbetar med den ”verkliga världen” är att nätverket formar sina egna antaganden och 
relationer mellan indata och utdata. Att fästa för stor vikt på ANN kan därför bli riskabelt och 
hjälper oftast inte användaren att få kunskap om och förståelse för relationer mellan data. 
ANN både formar och gömmer sin kunskap inom dess strikta nätverk av neuroner och länkar. 
(Wikipedia.com 2006), (Stergiou et al. 2006), (Google.se 2006)  
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8.5 Slutsatser ANN 
 
 ANN kan inom en snar framtid visa sig mycket fördelaktiga för byggbranschen, men som 
det ser ut nu med kunskapsåtervinning, dokumentering och sekretess är arbetet att träna 
nätverken en alltför svår och kostsam process. I dagsläget kan ANN användas inom 
materialforskning, genteknik och inom teknisk fysik. Det vore intressant och potentiellt 
insiktsfullt för en organisation att mäta och dokumentera den något mer subjektiva fasen av 
byggprojekt och eventuellt föra in dessa data i ett ANN för att försöka hitta dolda relationer 
eller för att testa beslut mot en simulerad verklighet innan potentiella kostsamma misstag 
begås. Alternativt så kan det vara möjligt att utvärdera relationer mellan olika byggnadssätt, 
olika kvalitéer eller design och historiska försäljningsdata   
 

8.6 Efter samtal med Skanska 
 

Enligt de begränsade intervjuer vilka genomförts under detta examensarbete verkar Skanska 
vara det enda byggföretaget med kunskapsåtervinning i sitt kalkylprogram och borde således 
vara det företag som skulle ha viljan och möjligheten att tjäna på en implementera artificiella 
neurala nätverk. Efter samtal med P-O Stockenstrand och Håkan Lindwall på Skanska har 
förståelsen för hur krokig och lång vägen till ett fungerande system troligen är. Följande 
argument nämndes: 
 

• Byggmetoder, material och industrialiseringsgrad ändras med tiden. För 10 år sedan 
pratade ingen om industrialiserat byggande, för 20 år sedan tillverkades allt i 
allbetong. Just på grund av denna förnyelse inom branschen är det inte relevant att 
börja analysera trender.    

• Tiden det tar från projekteringsfas till färdigställt byggnadsverk samt mängden projekt 
som slutförs sammantaget med det nyss påpekade om byggnadssätt medför att träning 
av nätverk kan bli i stort sett omöjligt.    
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9 Monte Carlo-simulering  

 
 Stanislaw Ulam, en matematiker från Polen brukar kallas Monte Carlo-simuleringens fader. 
Metoden uppfanns 1946 då han under en sjukdomstid funderade över sannolikheten att ett 
spel patiens skulle gå ut. En Monte Carlo-simulering är en metod där man med hjälp av 
slumptal som indata iterativt utvärderar en deterministisk modell. Metoden används oftast när 
modellen är komplex, icke-linjär eller innehåller flertalet osäkra variabler. En simulering 
innehåller oftast mer än 10 000 utvärderingar av modellen, en uppgift som förr enbart kunde 
utföras av superdatorer. Moderna datorer utför simuleringen som en enda operation och 
presenterar svaret i form av enkla grafer och tabeller. Svaret i sig är approximationer där 
indata får variera över hela sitt spann och dess sannolikhet. När Monte Carlo-simulering 
används som ett verktyg i en känslighetsanalys presenteras svaret i form av en 
täthetsfunktionsgraf likt den klockformade kurvan som även icke-statistiker kan förstå rent 
intuitivt. (Vertex42.com), (Riskglossary.com), (Epa.gov) 
 

9.1 Begränsningar 
 
 Väljer man att använda Monte Carlo-simulering som sitt verktyg i en känslighetsanalys bör 
man vara medveten om att metoden har vissa begränsningar. Metoden kan ej skilja mellan 
osäkerhet och varians vilket gör att man får vara väldigt specifik i valet av indata så att man 
kan presentera utdata klart och lättförståeligt. Korrelation mellan indata bör undersökas 
grundligt då det starkt påverkar värdet på utdata. Det är ofta svårt att få fram fakta om 
korrelation, men att ignorera den punkten kan leda till felaktigt slutvärde och en misstro till 
hela simuleringen. (Epa.gov) 
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9.2 Val av indata 
 
 Innan man börjar med en simulering bör man ha genomfört en preliminär känslighetsanalys 
eller numeriska undersökningar för att identifiera strukturer i modellen, utsatta kombinationer 
och antaganden om indata och variabler vilka starkt kan bidra till variansen och/eller 
osäkerheten i utdata. Dagens datorer gör det möjligt att utvärdera en rad olika scenarier så att 
insikter om effekterna av modellval, inkludering eller exkludering av utsatta kombinationer 
eller andra antaganden om de ingående variablerna, har på utdata. Korrelation och beroende 
mellan indata kan påverka resultatet av analysen starkt och känsligheten i utdata på grund av 
misstänkta eller antagna korrelationer och beroenden bör utforskas. Visar det sig att fallet är 
sådant att korrelation och beroenden verkligen påverkar utdata måste dessa finnas med i 
senare analyser. Att utföra en systematisk känslighetsanalys är inte alltid en trivial uppgift. 
Den som utför analysen måste vara noggrann i sitt arbete så att man inte eliminerar variabler 
och kombinationer av variabler för tidigt. Alla variabler och kombinationer av variabler som 
elimineras från en full sannolikhetsprövning skall identifieras och anledningen för dess 
eliminering diskuteras utförligt.  
 Noggrann dokumentation om vilka faktorer som ändras skall genomföras. (Wood et al. 
1997) 
 

9.2.1 Prioritering av faktorer (Factors Priorisation FP)   
 
 Ett av målen med en känslighetsanalys är att finna den viktigaste faktorn, d.v.s. den faktorn, 
som om fixerad vid ett värde inom sin fördelning, skulle reducera variansen i utdata mest. På 
samma sätt kan man definiera den näst viktigaste faktorn o.s.v. tills alla faktorer är 
rangordnade efter påverkansgrad. Prioritering av faktorer är den perfekta måttstocken på var 
framtida forskning bör fokuseras under förutsättning att alla osäkra faktorer är mottagliga för 
noggrannare bestämning till samma kostnad per faktor. Osäkerheten i modellens utdata y = 
f(X) definieras som den opåverkade variansen V(Y). V(Y|Xi = xi) är då variansen av Y när en 
faktor Xi är fixerad vid ett visst värde xi. (Saltelli et al. 2004) 
 

9.2.2 Fixering av faktorer (Factors Fixing FF) 
 
 Målet med att fixera faktorer är att hitta den eller den grupp av faktorer vilka man kan fixera 
till vilket värde som helst inom sin fördelning utan att nämnvärt reducera variansen i utdata. 
Lyckas man identifiera den eller den grupp av faktorer vilken uppfyller ovan nämnda 
egenskaper förklaras variansen i utdata av de resterande faktorerna. Denna funktion är viktig 
när det gäller att simplifiera komplexa modeller.  (Saltelli et al. 2004) 
 

9.2.3 Variansreduktion (Variance Cutting VC) 
 
 Vid variansreduktion skall den opåverkade variansen V(Y) ej överstiga ett på förhand 
definierat värde Vr. Man skall uppnå målet Vr < V(Y) genom simultan fixering av variansen 
hos så få faktorer som möjligt. Likt fallet fixering av faktorer får kvalificerade gissningar 
användas då de exakta värdena på faktorerna ej är kända. I fallet variansreduktion kan man 
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även fixera grupper av faktorer och utvärdera deras gemensamma påverkan på slutresultatet 
samt resultatet av interaktioner mellan faktorerna om sådana existerar. (Saltelli et al. 2004) 
 

9.3 Numerisk stabilitet i utdata 
 
 Numerisk stabilitet syftar till de observerade numeriska förändringarna i Monte Carlo-
simuleringens utdata när antalet simuleringar ökar. Beroende på den algebraiska strukturen 
hos modellen som används och de enskilda variablernas fördelning kommer vissa resultat 
stabiliseras snabbare än andra. Med stabiliseras menar man att utdatas medelvärde och varians 
når ett mer eller mindre konstant värde efter relativt få itereringar. Ibland tar det längre tid för 
utdata att stabiliseras. Man bör då noga undersöka varför och i de fall då svansarna på 
fördelningen inte stabiliserar sig bör man undersöka kvalitén på indata. Startvärde för 
slumptal bör alltid dokumenteras och fler simuleringar än man tror sig nödvändigt skadar inte 
att utföra.  
 

9.4 Presentera resultatet  
 
 I resultatet bör en utförlig diskussion om samtliga använda matematiska modeller, 
ekvationer, förenklingar, antaganden och påbud från eventuella beställare utföras och 
dokumenteras. Syftet med att utföra en grundlig dokumentation är att kunna återskapa och 
verifiera analyserna oberoende av vilka hjälpmedel man använt tidigare.  
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10 Norgemodellen 

  
Bygganalys samarbetspartner i Norge, A/S Bygganalyse, har utvecklat en metod för 

känslighetsanalys vilken baseras på trepunktsuppskattningar och en Erlang K5 fördelning 
istället för en frekvensfunktion. Tanken bakom den matematiska modellen är att medelvärdet 
står för 60 % av vikten medan minimum och maximum värdena står för 20 % vardera. Alla 
variabler anses vara statistiskt oberoende. 
 Trepunktsuppskattningen som utförs baseras på något skilda grunder än de som finns med i 
denna uppsats. De invärden vilka tillhandahålls från Bygganalys och Skanska under- 
respektive överstigs ej med 90 % säkerhet, i Norgemodellen eller Erlang K5 fördelningen ska 
den siffran vara 99 % vilket resulterar i att de svar som simuleringarna i kapitel 13 genererar 
för Norgemodellen är en aning för snäva.  

De ingående variablernas väntevärden μ och standardavvikelser σ beräknas på följande sätt: 
 

5
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Variablerna nX anpassas sedan till en normalfördelning enligt centrala gränsvärdessatsen: 
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11 Beräkningsexempel   

 
För att lättare förstå hur beräkningar och simuleringar i kapitel 13 är utförda följer här ett 

litet beräkningsexempel. Anta att ett hus enbart består av väggar och tak och vi vill se hur de 
ingående kostnadsposternas varians påverkar variansen i utdata.  
  Vi antar följande värden: 
 
Väggar:   2 000 000 kr 
Tak:     1 000 000 kr 
 
Hus totalt:  3 000 000 kr 
 

Följande procentsatser visar inom vilket intervall kostnaden med 90 % säkerhet kommer att 
hamna. Skälet att välja ett intervall vilket är definierat med 90 % säkerhet är att det är omöjlig 
att i tidiga skeden av byggprocessen definiera exakta intervall inom vilka kostnaden för 
posterna kan variera.  
  
  Min procent Medel procent Max procent 
01 Väggar 0.85 1.00 1.20 
02 Tak 0.80 1.00 1.40 
Tabell 3 – Procentsatser 
  
Tabellen med procentsatser multiplicerat med initialvärdena resulterar i följande tabell: 
 
  Min Medel Max 
01 Väggar 1 700 000 2 000 000 2 400 000 
02 Tak 800 000 1 000 000 1 400 000 
Tabell 4 – Min-, medel- och maxvärden för de ingående kostnadsposterna 
 

För att analysera indatas effekt på utdata behöver man specificera vilken fördelningskurva 
de ingående kostnadsposterna antas följa, väntevärde μ och standardavvikelsen σ . I detta fall 
och i de kommande beräkningarna antas indata följa lognormalfördelningens kurva. Valet av 
fördelning är baserat på tanken att kostnader i byggprocessen oftast tenderar att öka snarare än 
att minska.  
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Lognormalfördelningen har täthetsfunktionen 
22/2)(ln

2
1)(

βα

πβ
−−= xe

x
xf .  

Lognormalfördelningens väntevärde μ och standardavvikelsen σ beräknas på följande sätt: 
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Med hjälp av programmet Simlab analyseras den  
effekt vilken invärdena, i detta fall Väggar och Tak,  
har på husets totala kostnadsvarians.  
 
 
 
 

Figur 7 - Lognormalfördelning 
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Analysen börjar med att de ingående kostnadsposterna definieras och anpassas till en 
lämplig fördelning, till exempel lognormal.  
 

 
Figur 8 – Val av fördelningsfunktion till de ingående kostnadsposterna 
 

Den matematiska formel vilken beskriver relationerna mellan indata (kostnadsposterna) och 
utdata (kostnad) definieras. Då vi enbart är intresserade av summan av de ingående 
kostandsposterna får ekvationen det utseendet vilket visas i bild 9. I beräkningarna utförda 
under kapitel 12 används samma ekvation, en summering av indata.  
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Figur 9 – Vald ekvation, en beskrivning av relationen mellan kostnadsposterna och total kostnad 
 
 

Innan simuleringen utförs väljer man antalet iterationer, det vill säga antalet gånger som 
beräkningen skall utföras. I detta fall och kommande beräkningar i kapitel 12 väljs antalet 
itereringar till 10 000. Resultatet av simuleringen blir ett intervall inom vilket totala kostnaden 
för huset antas hamna. En simulering utförd med de invärden vilka presenteras ovan resulterar 
i att totala kostnaden för huset antas hamna mellan 2 260 000 kr och 4 360 000 kr. 
 

 
Figur 10 – Frekvensfunktion av kostnaden för husets fördelning 
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Figur 11 – Kumulativ funktion av kostnaden för husets fördelning 
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För att analysera vilken kostnadspost som får variansen på utdata att öka mest utförs även 
ett Smirnov-test. Testet visar att kostnadsposten Väggar påverkar variansen på utdata mest 
trots att kostnadsposten Tak hade mest varierande indata enligt procentsatserna. Resultatet 
beror på att Väggar hade en högre kostnad vilket resulterade i en större total varians trots att 
den procentuella variansen hos Väggar var mindre.   
 

 
Figur 12 – Smirnov-test 
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12 Simuleringar 

 
 En kalkyl över ett tänkt flerbostadshus utförs och den effekt variansen hos de ingående 
kostnadsposterna har på slutsumman ska analyseras. Indata till kalkylen är hämtade från 
databasen GRUNDA och projektspecificeras med hjälp av programmet Calc Frame. 
Byggekonomer från företagen Bygganalys AB och Skanska har sedan studerat de ingående 
kostnadsposterna och gjort kvalificerade antaganden om hur de olika kostnaderna kan variera. 
Analyser utförs på två olika nivåer i kalkylen, på byggdelsnivå med tvåställig kod och med 
treställig kod. Metoden som används är Monte Carlo-simulering.  

12.1 Givna indata 
 
Bakgrundsfakta till följande beräkningsexempel är: 
 

• Nybyggnad flerbostadshus i Mellansverige, normala byggplatsförutsättningar 
• Stomme av prefabricerade element 
• Projektstorlek: 6000 m2 bruttoarea (BTA) 
• Byggnadstyp: Trevåningshus med källare  
• Entreprenadform: Generalentreprenad 
• Indata klassificerade enligt BSAB 96, byggdelsstruktur 

 
En kostnadskalkyl framtagen med hjälp av programmet Calc Frame ligger till grund för de 
följande analyserna.  
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Figur 13 - Kalkylsammandrag 

 
Figur 14 – Tvåställig kod, ingående kostnadsposter 
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Figur 15 – Tvåställig kod, ingående kostnadsposter 
 

Kostnadsposternas respektive fördelningar är baserade på tanken om 
trepunktsuppskattningar med ett troligt, ett lägsta samt ett högsta värde. Lägsta och högsta är 
värden vilka man med 90 procent säkerhet inte under- respektive överstiger. Värdena är 
kvalificerade antaganden gjorda av i ämnet väl insatta personer från företagen Bygganalys AB 
och Skanska. För att kunna ge ett så riktigt värde som möjligt på variansen hos de olika 
kostnadsposterna krävs information om vad som ingår i dem, (Se bilaga 1). 
Kostnadsposternas varians beror inte på framtida oförutsedda händelser utan helt enkelt på 
bristande fakta om hur projekteringen skall fortskrida. Fasadmaterial kanske inte är fastställt, 
antal rum per lägenhet är fortfarande en fråga öppen för diskussion och så vidare.  

Simuleringarna nedan kommer att utföras dels med en tvåställig kod och en treställig kod. I 
den tvåställiga koden finns sammanlagt 18 kostnadsposter vilkas varians på utdata undersöks. 
I den treställiga finns 53 kostnadsposter och samma undersökning utförs med dem.  

Nedan visas tabeller med procentsatser vilka anger hur mycket det är troligt att kostanden 
för de respektive kostnadsposterna procentuellt kan tänkas avvika från sitt kalkylerade 
initialvärde.    
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  Lägsta värde Kalkylerat värde Högsta värde 
 Allmänt 1.00 1.00 1.00 
41 Rivningar, 

grundläggningar, 
kompletteringar 

0.80 1.00 1.50 

42 Stommar 0.85 1.00 1.20 
43 Ytterväggar 0.80 1.00 1.40 
44 Innerväggar 0.90 1.00 1.20 
45 Bjälklag 0.90 1.00 1.20 
46 Trappor 0.95 1.00 1.10 
47 Tak 0.85 1.00 1.25 
48 Huskompletteringar 0.85 1.00 1.20 
49 Övrigt 0.90 1.00 1.15 
52 Vatten, avlopp inkl. 

spillvatten 
0.90 1.00 1.15 

56 Värme 0.85 1.00 1.25 
57 Luftbehandling 0.85 1.00 1.25 
61 Kanalisation 0.95 1.00 1.10 
63 Elkraftsystem 0.90 1.00 1.20 
64 Tele fastighet 0.90 1.00 1.20 
66 Spänningsutjämning 

och åskskydd 
0.95 1.00 1.15 

71 Hissystem 0.85 1.00 1.30 
81 Styr- och 

övervakningssystem 
0.85 1.00 1.25 

Tabell 5 – Tvåställig kod, procentsatser framtagna av Sten Åfeldt, Bygganalys AB 
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  Lägsta värde Kalkylerat värde Högsta värde 
 Allmänt 1.00 1.00 1.00 
41 Rivningar, 

grundläggningar, 
kompletteringar 

0.90 1.00 1.35 

42 Stommar 0.95 1.00 1.10 
43 Ytterväggar 0.95 1.00 1.10 
44 Innerväggar 0.95 1.00 1.10 
45 Bjälklag 0.90 1.00 1.15 
46 Trappor 0.90 1.00 1.25 
47 Tak 0.95 1.00 1.15 
48 Huskompletteringar 0.90 1.00 1.20 
49 Övrigt 0.90 1.00 1.15 
52 Vatten, avlopp inkl. 

spillvatten 
0.95 1.00 1.10 

56 Värme 0.95 1.00 1.10 
57 Luftbehandling 0.90 1.00 1.10 
61 Kanalisation 0.90 1.00 1.10 
63 Elkraftsystem 0.90 1.00 1.10 
64 Tele fastighet 0.90 1.00 1.10 
66 Spänningsutjämning 

och åskskydd 
0.80 1.00 1.20 

71 Hissystem 0.85 1.00 1.15 
81 Styr- och 

övervakningssystem 
0.90 1.00 1.35 

Tabell 6 – Tvåställig kod, procentsatser framtagna av P-O Stockenstrand, Skanska 
  

12.1.1 Känslighetsanalys av Bygganalys värden 
 

Bygganalys har en tanke om att kalkyler på byggdelsnivå har en noggrannhet på kalkylerad 
kostnad vilken ligger i spannet ±20-25 % (se Figur 1). Det skulle vid användning av ±20% för 
projektet beskrivet ovan betyda att: 
 

• minimal kostnad: 57 070 000 kr * 0.8 = 45 656 000 kr 
• maximal kostnad: 57 070 000 kr * 1.20 = 68 484 000 kr 

 
Med de indata tillhandahållna från Bygganalys AB utförs en känslighetsanalys av indatas 
påverkan på utdata.  
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Figur 16 – Kumulativ funktion av kalkylerad kostnad 
 
Lägsta möjliga värde enligt simuleringen blir 52 665 140 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad – 7.7 % 
 
Högsta möjliga värde enligt simuleringen blir 71 984 560 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad + 26.1 % 
 

Enligt dessa värden verkar påståendet tidigare ställt inte helt korrekt. +-20 % blev -7.7 % till 
+26.1 %. Vad man då glömmer är att svansen på en fördelning kan tillåta extremvärden vilkas 
sannolikhet är otroligt liten. Utförs simuleringen igen och sannolikheten att kostnaden skall 
hamna under kalkylerad kostnad, + 20 %, undersöks så finner man att slutsumman med 99.6 
% säkerhet inte kommer att överstiga 68484000. Alltså kan man säga att påståendet tidigare 
ställt stämmer överens med verkligheten bara att -20 % inte är riktigt relevant. 

Vilka kostnadsposter är det som får utdata att variera mest? Utförs en Smirnovanalys av 
kostnadsposternas respektive påverkan på variansen av slutsumman så finner man att fokus 
ska läggas på kostnadsposten Ytterväggar vilken i analysen kallas b43 och därefter Rivningar, 
grundläggningar, kompletteringar, b41.  
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Figur 17 – Smirnovanalys av ingående kostnadsposter 
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12.1.2 Känslighetsanalys av Skanskas värden 
 
Samma undersökning fast med Skanskas indata ger följande resultat: 
 
Lägsta möjliga värde enligt simuleringen blir 54 972 270 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad – 3.7 % 
 
Högsta möjliga värde enligt simuleringen blir 64 389 430 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad + 12.8 % 

 
Enligt Skanskas värden ligger man något lägre än antaget innan. Räknar man bort svansen 

på Skanskas värden hamnar man inom ett +-10 % spann, det vill säga en halvering av vad 
som antagits stämma för det specifika skedet i kalkyleringen. 
 

 
Figur 18 – Kumulativ funktion av kalkylerad kostnad 
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Vilka kostnadsposter är det som får Skanskas utdata att variera mest? Utförs en 
Smirnovanalys av kostnadsposternas respektive påverkan på variansen av slutsumman så 
finner man att fokus ska läggas på kostnadsposten Rivningar, grundläggningar, 
kompletteringar vilken i analysen kallas a41, därefter på kostnadsposten Bjälklag, a45.  
 

 
Figur 19 - Smirnovanalys av ingående kostnadsposter 
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12.1.3 Jämförelse mellan Skanskas och Bygganalys värden 
 

Kalkylerad kostnad och den procentuella sannolikheten att slutkostnaden blir lägre eller 
högre än kalkylerad kostnad är samma för båda företagen. Enligt invärden från Bygganalys så 
finns det 7.7 % chans att slutsumman hamnar lägre än kalkylerad kostnad, för Skanska är den 
siffran 3.7 %, något lägre. Skillnaden ligger inte i den procentuella skillnaden utan den 
faktiska kostnadsskillnaden. Den högsta totalkostnad för projektet enligt Skanska hamnar på 
64 389 430 kr vilket är nästan 7 500 000 kr lägre än Bygganalys värde, 71 984 560.  

Skillnaden i varians mellan Bygganalys och Skanskas värden är helt logiskt då Bygganalys i 
sina kalkyler räknar enligt de förutsättningar som ett medelstort entreprenörföretag har när 
rabatter och avtal med leverantörer skall knytas. Skanska har i och med sin storlek unika 
förutsättningar att pressa priser och ingå fördelaktiga avtal med leverantörer.   
 

 
Figur 20 – Kumulativ funktion av Skanskas och Bygganalys värden 
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Figur 21 – Frekvensfunktionsfördelning av Bygganalys och Skanskas indata 
 

12.2 Analys av skillnaden mellan tvåställig och treställig 
kod 

 
För att fortsätta analysen av indata samt undersökningen av om Bygganalys tankar om 

procentuella variationer i kalkyler stämmer överens med verkliga antaganden görs samma 
simulering som innan fast med treställig kod. En noggrannhet på kalkylerad kostnad vilken 
ligger i spannet ±10-15% (se Figur 1) är det värde vilket Bygganalys hittills antagit som 
riktigt. Det skulle vid användning av ±10% för projektet beskrivet ovan betyda att: 
 

• minimal kostnad: 57 070 000 kr * 0.9 = 51 363 000 kr 
• maximal kostnad: 57 070 000 kr * 1.10 = 62 777 000 kr 
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Indata till den tvåställiga och den treställiga koden tillhandahålls av Bygganalys.  
Värdena på byggdelsnivå eller tvåställig kod är de värden vilka presenterats ovan som 
Bygganalys värden. Invärden på den treställiga nivån är: 
 
  Lägsta 

värde 
Kalkylerat värde Högsta värde 

400 Allmänt hus 1.00 1.00 1.00 
413 Schakter m m för byggnad 0.80 1.00 1.30 
414 Rörgravar 0.80 1.00 1.30 
417 Grundkonstruktioner 0.85 1.00 1.30 
423 Stommar av platsgjuten betong 0.90 1.00 1.20 
426 Stommar av stål 0.90 1.00 1.20 
430 Källarväggar av betong 0.95 1.00 1.10 
431 Källarväggar av murblock 0.95 1.00 1.10 
433 Ytterväggar (stommar av trä eller stål) 0.90 1.00 1.15 
436 Fönster 0.90 1.00 1.20 
437 Entrépartier, portar, dörrar 0.95 1.00 1.15 
438 Kompletteringar, ytterväggar 0.95 1.00 1.15 
441 Innerväggar (stommar av trä eller 

stål) 
0.90 1.00 1.20 

442 Innerväggar (stommar av betong eller 
murverk) 

0.90 1.00 1.20 

443 Dörrar 0.90 1.00 1.20 
444 Vikväggar, fronter, skärmväggar 0.85 1.00 1.25 
447 Väggbeklädnader 0.90 1.00 1.15 
451 Bjälklag (golv) på mark 0.95 1.00 1.10 
452 Bjälklag 0.95 1.00 1.10 
453 Golvbeläggningar 0.95 1.00 1.10 
455 Undertak 0.95 1.00 1.10 
461 Trappor 0.95 1.00 1.10 
471 Yttertak, isolerade 0.90 1.00 1.15 
473 Terrasstak 0.90 1.00 1.15 
478 Takkompletteringar 0.90 1.00 1.15 
481 Skärmtak, lastkajer 0.95 1.00 1.10 
483 Balkonger, loftgångar 0.95 1.00 1.10 
491 Målning 0.90 1.00 1.20 
492 Rumskompletteringar, bostäder 0.90 1.00 1.20 
493 Rumskompletteringar, kontor m m 0.90 1.00 1.20 
494 Rumskompletteringar, diverse 0.90 1.00 1.20 
496 Specialrum 0.90 1.00 1.20 
498 Arbeten för installationer 0.85 1.00 1.25 
521 Sanitet 1.10 1.00 1.20 
561 Värmecentraler 0.90 1.00 1.10 
562 Radiatorsystem 0.90 1.00 1.15 
571 Luftbehandling fläktrum 0.90 1.00 1.15 
573 Luftdon, spjäll, ljuddämpare m m 0.85 1.00 1.20 
574 Kanaler, isolering på våningsplan 0.85 1.00 1.20 
611 Kanalisation 0.90 1.00 1.15 
631 Kraftförsörjning 0.85 1.00 1.25 
632 Armaturer 0.85 1.00 1.25 
633 Kraft och belysning  0.85 1.00 1.25 
634 Elvärmesystem 0.80 1.00 1.30 
641 Flerfunktionsnät i fastighet 0.85 1.00 1.25 
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642 Teletekniska larmsystem 0.85 1.00 1.25 
646 Bild- och ljudöverföringssystem 0.90 1.00 1.20 
647 Kommunikationsnät 0.90 1.00 1.20 
661 Spänningsutjämning 0.90 1.00 1.15 
711 Hissar 0.90 1.00 1.30 
811 Styrdon, VVS 0.90 1.00 1.15 
812 Apparatskåp + EL 0.85 1.00 1.25 
813 Datorisering 0.85 1.00 1.25 
Tabell 7 – Treställig kod, procentsatser framtagna av Sten Åfeldt, Bygganalys AB 
 
Lägsta möjliga värde enligt simuleringen blir 55 514 880 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad – 2.7 % 
 
Högsta möjliga värde enligt simuleringen blir 64 069 340 vilket i procent blir kalkylerad 
kostnad + 12.3% 
 
Med en säkerhet på 99,9% kommer slutsumman hamnar inom det ovan nämnda antagna 
intervallet vilket verifierar påståendet tidigare ställt av Bygganalys.  
 

 
Figur 22 – Kumulativ funktion, kalkylerad kostnad 
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Figur 23 – Tvåställig jämfört med treställig kod, frekvensfunktion 
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Figur 24 – Tvåställig jämför med treställig kod, kumulativ funktion 
 
Figur 23 och 24 visar precis det scenario man tidigare antagit. Variansen i utdata minskar när 
mer fakta om de ingående variablerna finns tillgänglig.   

12.3 Analys med hjälp av olika metoder 
 

Det finns otaliga matematiska modeller att använda när analyser av kalkyler utförs. Två 
modeller testas och resultaten de genererar jämförs.  
 

• Norgemodellen med Erlang K5-fördelning 
• Monte Carlo-simulering med lognormalfördelade indata 

 
Samma invärden används i samtliga analyser så att jämförelserna enbart visar skillnader 
mellan de olika metoderna.  
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12.4  Beräkningsexempel ”Norgemodellen”  
 
De ingående variablernas väntevärden μ och standardavvikelser σσ  beräknas på följande sätt: 
 

5
max*3min ++

=
medelμ  

5
minmax−

=σ  

 
Variablerna nX anpassas sedan till en normalfördelning enligt centrala gränsvärdessatsen: 
 

( )22
2

2
121 ...,... nnNNorge σσσμμμ ++++++∈  

 
 

 
Figur 25 – Frekvensfunktion av Norgemodellens fördelning, tvåställig och treställig nivå 
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Figur 26 – Kumulativ funktion av Norgemodellens fördelning, tvåställig och treställig nivå 
 

12.5 Beräkningsexempel Monte Carlo-simulering 
 
De ingående variablerna nX  anpassas till lognormalfördelningar och deras väntevärden μ och 
standardavvikelsen σ  beräknas på följande sätt: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

minmaxlnα  

05.0*2
ln(min)ln(max)

λ
β −
=   där  6449.105.0 =λ  

 

2

2βα
μ

+
= e  

)1(*)(
22*22 −= + ββασ ee  

 
I simuleringen adderas de olika kostnadsposternas fördelningar till varandra enligt formeln:  
 

nXXXMCS +++= ...21  
 
Startvärde för slumpatlsgenerering är 1.  
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Figur 27 – Frekvensfunktion av Monte Carlo-simuleringens fördelning, tvåställig och treställig nivå 
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Figur 28 – Kumulativ funktion av Monte Carlo-simuleringens fördelning, tvåställig och treställig nivå 
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12.6 Jämförelse mellan modellerna 
 

 
Figur 29 – Frekvensfunktion av Monte Carlo-simuleringens och Norgemodellens fördelningar, tvåställig 
kod 
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Figur 30 – Kumulativ funktion av Monte Carlo-simuleringens och Norgemodellens fördelningar, tvåställig 
kod 

 
Figur 31 - Frekvensfunktion av Monte Carlo-simuleringens och Norgemodellens fördelningar, treställig 
kod 
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Figur 32 - Kumulativ funktion av Monte Carlo-simuleringens och Norgemodellens fördelningar, treställig 
kod 
 

12.7 Resultat av jämförelsen mellan modellerna 
 

Monte Carlo-simuleringens värden stämmer bra överrens med de värden vilka 
byggekonomer och kalkylatorer rent erfarenhetsmässigt anser korrekta. Norgemodellens 
värden däremot visar sig vara något för snäva för att anse som korrekta. I Norgemodellens 
beräkningar väger det kalkylerade värdet högre än de antagna maximi- och minimivärdena 
och resultatet får på grund av det ett lägre väntevärde och en mindre varians.  
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12.8 Diskussion angående indatas säkerhet 
 

Indata från kalkylatorerna ligger med 90 % säkerhet inom ett visst intervall vilket 
kalkylatorerna angivit i tabeller ovan. Då följer implicit att de 10 % vilka ligger utanför 
spannet ändå måste finnas med i beräkningarna om de skall bli 100 % säkra. I simuleringarna 
skärs därför inte svansen på fördelningarna bort, utan varje kostnadsposts hela spann bidrar 
med effekt på slutsummans slutliga varians. Där av följer att extremvärden vilka ligger 10 tals 
miljoner över kalkylerad kostnad finns med i simuleringarna. Slutkostnad kan enligt 
simuleringarna anta extremt höga eller låga värden men sannolikheten att det ska inträffa är 
försvinnande liten. 
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13 Slutsats 

 
Till att börja med så anser jag att ska seriösa analyser av den effekt indatas varians har på 

utdata utföras bör den som utför analysen ha en grundläggande förståelse om matematisk 
statistik. Många felslut kan härledas till att den som utför analysen blint följt anvisningar och 
metoder utan att fundera över hur det egna projektet skiljer sig från de vilka metoden var 
skapad för att utvärdera. Förståelse om varför de bakomliggande ekvationerna är utformade 
som de är och en kunskap om hur de kan ändras för att passa projektspecifika syften är 
önskvärda kvaliteter hos de vilka ansvarar för analyser av kalkyler.   

Det som egentligen är det stora problemet med analyser av kalkyler är att all indata är 
uppskattningar gjorda av personer vilka förhoppningsvis kan sitt område. Fakta måste därför 
finnas tillgänglig om hur den som angivit invärden tänkt, om vilka förutsättningar som legat 
till grund för antagandena och kanske även en diskussion om kalkylatorns faktiska 
kompetens.  

Ett problem vid anskaffandet av invärden är att kalkylatorerna ansvariga för värdena oftast 
räknar med en viss felmarginal från första början. Att sedan addera ännu en varians på indata 
genererar följdfel vilket ger osannolika värden på utdata och trovärdigheten för analysen 
minskar.  
 En väl utförd känslighetsanalys av en kalkyl visar vilka kostnadsposter som får slutsumman 
att variera mest. Att på ett lättförståeligt sätt kunna presentera vilka kostnadsposter man bör 
fokusera framtida forskning på och direkt kunna delegera ansvar till för just den 
kostnadsposten ansvariga personer och på så vis få med dem i kostnadstänkandet kan avsevärt 
öka effektivitet och målfokusering. Omvänt gäller för de kostnadsposter vilkas variation inte 
nämnvärt påverkar slutsumman. Energi och kompetens kan flyttas från de områdena för att 
effektivisera arbetet på mer relevanta områden.  

Fortfarande kvarstår problemet med kunskapsåtervinning inom och mellan företag. 
Uppföljning av hur väl kalkyler överensstämmer med verkligheten bör utföras då det ligger i 
allas intresse att kunna efterlikna verklighetens kostnadsutveckling på bästa möjliga sätt. I 
dagens läge sker ofta kalkyleringen av ett företag eller av en avdelning på ett företag och 
projektering och produktion av ett annat. Samtal dem emellan om det slutliga resultatet är få 
om än några och detaljerade dokument om precisa kostnadsutvecklingar för specifika 
kostnadsposter lyser med sin frånvaro. En öppnare mentalitet rörande ett större perspektiv än 
det egna skinnet och nya rutiner måste byggas upp inom byggbranschen. Tid och energi måste 
fördelas till analysering av trender i kostnadsutvecklingen hos projekt och återföring av 
kunskapen in i kalkylarbetet.  

Metoderna för bestämning av känsligheten i kalkyler i denna uppsats är redskap vilkas 
utdata stämmer bra överrens med verkligheten så länge antalet indata inte skjuter i höjden. 
Överstiger antalet indata runt 50 börjar stora talens lag att göra sig påmind, det vill säga att 
variansen i utdata börjar gå mot noll, inte på grund av att variansen i indata minskas utan för 
att antalet indata ökar. Många anser att så är fallet, att när många poster summeras så tenderar 
totala variansen att minska. Det stämmer bra om man börjar fundera på till exempel 
öresavrundning vid köp i affärer, i långa loppet kommer det troliga utfallet att vara plus minus 
noll, men inom byggindustrin tenderar dyrare och större projekt att vara mer komplexa och 
innovativa vilket snarare ökar osäkerheten och riskerna. Fler kostnadsposter inom 
byggkalkyler bör alltså inte resultera i en minskad varians utan enbart minskad varians på 
indata bör generera ett sådant utfall.  
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Formuleringen att kalkylerad kostnad inte kommer över respektive understigas med en viss 
procentsats enligt Figur 1 verkar inte riktigt relevant. Studerar man utdata av analysen kan 
man konstatera att en ny formulering behöver utformas. Kalkylerad kostnad är fortfarande den 
slutsumma man tror projektet kommer att hamna på, men kommer kostnaderna att ändras så 
är det enligt analysen endast 4.9 % chans att kostnaderna blir lägre än kalkylerat. En 
beskrivning av procentsatser på byggdelsnivå bör förslagsvis utformas som: Kalkylerad 
kostnad -10 %, +20 % 
 

 
Figur 33 – Frekvensfördelning av indata på tvåställig nivå.  
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Figur 34 – Nytt förslag på bild behandlande produktbestämningsskedet 
 

I ett byggprojekt så är de flesta kostnadsposter länkade, eller korrelerade, på ett eller annat 
sätt. Korrelerade i tid, i material, i arbetskraft eller arbetsyta. En undersökning av den effekt 
korrelation har på slutsumman är önskvärt för att få fram vilka händelser som man bör lägga 
energi och kraft på att antingen forcera fram eller undvika. Tid fanns tyvärr inte för en 
undersökning av korrelation i denna uppsats, men en rekommendation om fortsatt 
undersökning i ämnet utlyses. 

Ett verktyg vilket har fått en oerhörd genomslagskraft inom de flesta konstruktionsbranscher 
är CAD-program. Nyttan av datorbaserade ritningar nyttjas i dagsläget inte fullt ut. Direkt 
mängdavtagning från ritningar kopplad till en kostnadsdatabas vore ett oerhört smidigt 
verktyg. Att till det länka en metod för känslighetsanalys baserad på tidigare utförda kalkyler 
vilka finns sparade i en databank skulle skapa ett pålitligt verktyg likt neurala nätverk. 
Trender kan avläsas då samtliga ritningar, konstruktionslösningar och kalkyler finns sparade i 
databanken och man kan enkelt avläsa hur t ex bytet av balkar, reglar mm påverkar 
slutresultatet.  

Till sist vill jag påpeka några rader vilka Saltelli et al. Skrev i boken Sensitivity Analysis in 
Practice. Saltelli et al. skriver att en anledning till att känslighetsanalyser inte har använts fullt 
ut är överskattning av noggrannheten på indata samt underskattning av osäkerheten. Inom 
byggbranschen är nog fallet det omvända. En visshet om att skattningarna är belagda med en 
relativt stor osäkerhet gör att det kan kännas omöjligt eller rent av onödigt att utföra en seriös 
känslighetsanalys. Men jag hoppas att de rader jag skrivit får Er att inse fördelarna med att 
analysera känsligheten i kalkyler då även en relativt elementär analys kan få upp ögonen på 
folk för var energi och kompetens bör fokuseras.
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14 Ordlista 

• Bayesian - metod för att dra slutsatser om nya händelser med hjälp av 
bakgrundsinformation (Idg.se 2006) 

• Delphi-metoden - ”En metod för insamling av information som används som ett sätt 
att nå samstämmighet bland ämnesexperter. Ämnesexperter deltar anonymt vid 
användningen av den här metoden. En mötessamordnare använder ett frågeformulär 
för att samla in tankar kring de viktigaste projektfrågorna. Svaren sammanställs och 
återcirkuleras bland experterna för ytterligare kommentarer. Samstämmighet kan nås 
efter några varv i processen”. (PMBOK 2005) 

• Deterministisk – Förutbestämd. (Susning.nu 2006) 
• Iterativ - I omgångar, upprepade, med successiva förbättringar (Idg.se 2006)  
• Linjär - Att ett samband är linjärt innebär att en förändring i x-värdet alltid ger en 

förändring i y-värdet som är direkt proportionell mot förändringen i x-värdet. 
(Susning.nu 2006)  

• Korrelation - Samband mellan till exempel två variabler, hur de förhåller sig till 
varandra. (Susning.nu 2006) 

• Simulering - Ersätter verkligheten med en matematisk modell och utför experiment i 
denna. (Englund g., 2004)  

• Stokastisk variabel - En slumpfunktion definierad på ett visst utfallsrum.  
• SWOT-analys - En sätt att beskriva eller analysera en idé. Med SWOT menas: 
 

S = Strengths, styrkorna med idén.  
W = Weaknesses, svagheterna? med idén.  
O = Opportunities, möjligheterna? för idén.  
T = Threats, hotbilderna? mot idén. 
(Susning.nu 2006) 
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Bilaga 1 - Byggdelar, treställig nivå med undergrupper 
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