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Förord 

Statens geotekniska institut (SGI) utreder riskvärdering inom geotekniken på regeringens 
uppdrag i en särskild satsning över tre år. Programmet sattes igång under 1998. I uppdraget ingår 
att SGI ska bedrivs utveckling av modeller för riskvärdering i samråd med andra aktörer i 
samhället. Avsikten är att man inom de närmaste åren på ett säkrare sätt ska kunna kvantifiera 
risker och optimera konstruktioner vid planering och byggande. En del i den särskilda satsningen 
är också att informera och sprida kunskap om riskvärdering. 

Inom geotekniken tvingas man ofta arbeta med osäkra storheter. Samtidigt finns ett behov av att 
beskriva hur stora dessa osäkerheter är. Ofta har man arbetat med en mängd mycket subjektiva 
bedömningar av osäkra storheter. Det kan till exempel gälla val av skjuvhållfasthet ur data eller 
val av säkerhetsfaktor. För att i någon mån råda bot på detta används i nyare normer 
sannolikhetsbaserade kriterier. Ofta måste man ändå använda subjektiva skattningar, nu av 
sannolikheter. Inom miljögeotekniken kan det handla om att vid en riskanalys bedöma 
sannolikheten för olycka med farligtgodstransporter inom vattenskyddsområden. 

Det finns ra praktiska tillämpningar kring åsättandet av subjektiva sannolikheter. Denna rapport 
syftar därför till att ge förslag på förhållandevis enkla metoder för att bestämma subjektiva 
sannolikheter. Metoderna förutsätter att man åtminstone har grundläggande kunskaper om 
statistiska principer. 

Rapporten har utarbetats av Lars Olsson, Geostatistik Lars Olsson AB, på uppdrag av SGI. 
Projektledare vid SGI har varit Maria Carling. Rapporten och metoderna har testats i några 
praktiska tillämpningar av några handläggare vid SGI. 
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Bakgrund 

Avsikt med skriften 
Inom geotekniken har man ofta arbetat med en mängd mycket subjektiva bedömningar av osäkra 
storheter. Det kan till exempel gälla val av skjuvhållfasthet ur data eller val av erforderlig 
säkerhetsfaktor. 

För att i någon mån råda bot på detta används i nyare normer sannolikhetsbaserade kriterier. Ofta 
måste man ändå använda subjektiva skattningar, nu av sannolikheter. För att vi inte skall återgå 
till det gamla, att anpassa värdena så att man får det slutresultat som upplevs som rätt behövs de 
praktiska råd och regler för hur man skall gå tillväga, när sannolikheter skall skattas på ett korrekt 
sätt och man inte har riktigt stora mängder data. 

Även om det forskats en hel del inom området, finns det mycket få praktiska tillämpningar. De 
"handböcker" som finns är ganska gamla och beskriver metoder som tar lång tid att använda, se 
till exempel Matheson & Stael von Holstein (1978). 

I tidskriften The Statistician volume 4 7 part 1, 1998, ägnas ett stort utrymme åt åsättandet av 
sannolikheter. Trots detta finns inga färdiga dataprogram eller liknande att använda, vid 
åsättandet, O'Hagan (1999). 

I denna skrift görs ett försök att lösa problemet med att hitta en praktiskt tillämpbar metod. Det 
skall ses som ett första försök som skall utvecklas vidare när tankarna provats i praktiken och inte 
som sista ordet. 

Redan här måste framhållas, att om man skall kum1a göra ett korrekt åsättande av subjektiva 
sannolikheter, så måste man vara insatt i statistikens principer och givetvis särskilt bayesiansk 
statistik. Därför ges den statistiska bakgrunden en ganska summarisk behandling 

Osäkerheter i geotekniken 
I geotekniken, när det gäller konstruktioner både i jord och i berg tvingas man arbeta med osäkra 
storheter. Det kan gälla såväl materialets egenskaper som den använda beräkningsmodellens 
tillförlitlighet. Samtidigt finns det ett behov att beskriva hur stora dessa osäkerheter är, så att man 
kan få en uppfattning om den totala osäkerheten i ett beräkningsresultat av en stabilitet, en 
sättning etc. etc. Det är ju på det resultatet och dess tillförlitlighet som beslut om åtgärder skall 
fattas. 

Sätt att beskriva osäkerheter 
Vi uttrycker ofta vår uppfattning om den inneboende osäkerheten hos något i ord: 

"Absolut säkert", "Möjligen", "Troligtvis" .... 

Men detta sätt att beskriva osäkerheter är inte tillräckligt: 

De olika uttrycken har helt olika betydelse för olika människor, vi har inte en gemensam skala 
och vi kan inte heller utnyttja sådana utsagor i vårt praktiska arbete. Osäkerheterna behöver 
beskrivas på ett sådant sätt att de kan inkluderas i olika beräkningar, de måste alltså uttryckas i 
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numerisk form eller också kunna översättas till numerisk form. Det har dock visats att vanliga 
verbala uttryck inte har fungerat särskilt bra när det gäller att kunna översättas till numeriska 
värden, Beyth-Marom (1982). Vi bör därför i stället direkt arbeta med siffror som uttrycker 
osäkerheten. Ett beprövat system för att uttrycka osäkerhet i siffror är att använda sannolikheter. 
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Grundläggande sannolikhetslära 

Sannolikheter 
Det finns ingen entydig definition av vad sannolikheter är, därför finns det olika tolkningar. De 
för oss viktigaste är: Den frekventistiska och den subjektiva. 

Frekventistisk sannolikhet 
Frekventistisk sannolikhet tolkas lösligt som antalet "lyckade" utfall dividerat med totala antalet 
utfall, när antalet utfall går mot oändligheten. 

Bastanken är att det finns en "sann" sannolikhet, men vi kan inte bestämma den exakt. 

Betraktelsesättet innebär ur sannolikhetsteoretisk synpunkt flera problem för oss varav de 
viktigaste är: 

Man måste egentligen helt basera sig på data 

(Allmän, likmiad erfarenhet kan inte utnyttjas) 

Man kan egentligen inte uttala sig om en enstaka händelse 

(Brottsannolikheten för just den här slänten är något som inte kan anges) 

Subjektiva sannolikheter 
Subjektiva sannolikheter är ett mått på hur trolig en händelse är enligt den person som åsätter 
smmolikheten. Det finns alltså ingen "absolut" sannolikhet, utan alla korrekt åsatta sannolikheter 
är lika sanna. 

Detta anges ofta som en svaghet, "Man kan sätta vilka värden man vill". 

Mot detta påstående kan man anföra: 

• Man måste hela tiden beakta det absoluta kravet att sannolikheten skall vara korrekt åsatt. 

• Man skall vid åsättandet bland annat ta hänsyn till all tillgänglig, relevant information. 

• En sannolikhet som strider mot data kan alltså inte vara korrekt åsatt. 

För våra ändamål har subjektiva sannolikheter framför allt en väsentlig fördel: 

Man kan väga samman data (som ofta är få) med allmän information, förhandskunskap på ett 
oantastligt sätt genom det så kallade Bayes teorem. 

Ett viktigt 
påpekande, som 

Subjektiva sannolikheter är INTE något man tar till när det inte finns inte kan göras 
tillräckligt med data, ett slags sekunda sannolikheter. för ofta: 
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Det handlar om ett annat synsätt vad gäller sannolikheter, och detta synsätt har mycket stora 
fördelar. 

(Även inom frekventistisk sannolikhet används i praktiken en hel del subjektivism, men kanske 
inte så öppet!) 

Det skall framhållas, att oavsett vilket synsätt man har beträffande sannolikheter, så beskrivs 
sannolikheter på samma sätt och följer samma axiomsystem. 

Det skall också framhållas att på senare tid börjar de två betraktelsesätten alltmer närma sig 
varandra. 

Hur beskrivs sannolikheter? 
Sannolikheter beskrivs med tal mellan 0 och 1. Talet 0 betyder att en händelse är omöjlig och 
talet 1 betyder att det är absolut säkert att händelsen kommer att inträffa. 

Beroende på vad man vill ange sannolikheten för kan man skilja på två fall: 

,., att beskriva sannolikheten för något som bara kan anta diskreta värden och 

• att beskriva sannolikheten något som kan ha ett värde i ett kontinuerligt intervall, till exempel 
en skjuvhållfasthet 

Diskreta utfall 
Till denna grupp hör både enstaka händelser, som antingen inträffar eller inte (" Sannolikheten 
för skred på denna plats är 0.07") och sådana osäkra storheter som kan anta något av ett 
begränsat antal möjliga, diskreta värden, till exempel antalet bergsprickor längs en bestämd 
sträcka, som givetvis måste vara ett heltal. 

Man brukar ofta redovisa sådana sannolikheter med ett diagram som det i Figur 1. 

Figur 1. Diskret sannolikhetsfördelning 

I en sådan fördelning markeras alla tänkbara 
värden xi som den osäkra variabeln kan anta och 
för varje värde ritas en stapel vars höjd anger 
sannolikheten att den osäkra variabeln f'ar just 
värdet xi i verkligheten. Summan av staplarnas 
längd är 1. 

Några geotekniska exempel: 
Antal bergsprickor på en bestämd sträcka 
Antal tågpassager på ett dygn på en känslig slänt 
Antal punktföroreningar (" hot spots") på området för en bensinstation 

Kontinuerligt intervall 
I detta fall kan den okända variabeln inta ett värde som finns i ett kontinuerligt intervall, det vill 
säga det finns ett oändligt antal möjliga värden. Man beskriver i detta fall sannolikheten med en 
kontinuerlig funktion f(x), sannolikhetstäthetsfördelningen, se Figur 2. 

7 



Geotekniska exempel: 

Avstånd mellan bergsprickor 
Skjuvhållfastheten hos lera i en slänt 
Koncentration av kolväten i en bestämd punkt i jorden 

X 

Figur 2. Sannolikhetstäthetsfördelning. 

I denna funktion är kurvans höjd ovanför ett visst möjligt värde inte lika med sannolikheten att 
detta värde är det sanna. I stället är det så, att arean av en smal remsa under kurvan beskriver 
sannolikheten att få ett utfall i remsan. Det är av detta skäl som man talar om 
sannolikhetstäthetsfördelning. Sannolikheten att få ett utfall i ett visst intervall blir då lika med 
arean under kurvan i det intervallet, se Figur 3. (Den totala arean under kurvan är lika med 1.) 

x1 x2 X 

Figur 3. Sannolikhet att få utfall i ett visst intervall. 

Skuggad area= P(x1 ::::; X ::::; x2) 

Ett annat sätt att beskriva sannolikheten är att använda fördelningsfunktionen F(x), som är 
integralen av f(x). Eftersom integralen av funktionen f(x) är lika med arean under kurvan, 
beskriver fördelningsfunktionen sannolikheten att få ett utfall mindre än, eller lika med x, för 
varje värde på x, se Figur 4. 

F(x) = P (X ::::; x) 
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1,0 - - - - - - - - - - - - -

XX1 

Figur 4. Fördelningsfunktionen. 

Sannolikhetsfördelningar 

Sannolikheten kan beskrivas genom den matematiska funktion som beskriver antingen 
fördelningsfunktionen eller täthetsfördelningen (sannolikhetsfördelningen). Det finns ett antal 
sådana funktionstyper som brukar användas inom statistiken, den vanligaste är 
normalfördelningen (Gaussfördelningen) men många andra används, till exempel 
lognormalfördelningen som föreskrivs i normer för att beskriva materialhållfasthet, se Figur 5. 

r-------------------------1 
:--Normal -Lognormal : 
·-------------------------~ 

0.16 

0.14 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

-0.02 

X 

Figur 5. Normalfördelning och lagnormalfördelning. 
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Ytterligare några fördelningar som kan vara av intresse i geotekniken visas i Bilaga 1. 

För att kortfattat beskriva en sannolikhetsfördelning kan man ange fördelningstypen (och dänned 
den matematiska funktionen för kurvan) och väsentliga parametrar i funktionen. Ofta väljer man 
parametrar som beskriver kurvans läge och dess form. 

Viktiga parametrar är medelvärdet µ, som anger tyngdpunkten av arean under kurvan och 

standardavvikelsen cr som anger tröghetsmomentet och därigenom ger en bild av kurvans bredd. 

00 

µ=E(X)= fxfx(x)dx 

00 

er= f (x-µ) 2f x(x)dx 
-00 

Förhandskunskap och Bayes teorem 
Som tidigare sagts kan man, om man arbetar med subjektiva sannolikheter, väga samman 
förhandskunskap med den information man kan få genom provdata eller annan tillkommande 
information. Detta görs med det så kallade Bayes teorem. Detta teorem kommer endast att 
behandlas mycket ytligt här. För den intresserade kan bland annat följande böcker 
rekommenderas: Ang & Tang (1975), Benjamin & Cornell (1970), Press (1989) och O'Hagan 
(1994). En kännedom om Bayes teorem behövs för att förstå vissa av problemen vid åsättandet av 
subjektiva sannolikheter. 

När man använder Bayes teorem för att uppdatera förhandskunskapen om exempelvis en 
skjuvhållfasthet, beskriver man först skjuvhållfastheten med en lämplig statistisk fördelning och 
dess parametrar. Vi kanske kan anse att standardavvikelsen är känd, men att vi är osäkra på 
medelvärdet. Vi är dock villiga att beskriva vår uppfattning om detta osäkra medelvärde. 

Bayes'teorem kan skrivas med formeln: 

f "(0) = kL (0)!'(0) 

där 

f (8 ), apriori-fördelningen är en sannolikhetstäthetsfördelning som beskriver förhandskunskapen 

vi har om parametern 8 innan vi får provdata 

L (8) kallas likelihood och innehåller provdata 

f' (8), aposteriori-fördelningen, är den sannolikhetstäthetsfördelning (för parametern 8) som 
innehåller både provdata och förhandskunskapen 

Bayes teorem är ett stringent sätt att hantera förhandskunskap och tillkommande information, till 
exempel provdata, så att de får rätt vikt vid hopvägningen. 
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Den matematiska hanteringen kan vara besvärlig, så ibland försöker man att använda 
kombinationer av likelihood och apriori-fördelningar som underlättar beräkningarna, så kallade 
konjugerade fördelningar. Detta kan leda till, att man vid åsättandet av subjektiva sannolikheter 
försöker "passa in" förhandskunskapen i en särskild fördelningstyp. 

Underlag för bestämmandet av sannolikheter 
Det finns tre olika principfall med olika underlag, när man skall bestämma en subjektiv 
sannolikhet: 

• Enbart data, ingen förhandskunskap 
• Subjektivt, inga data 

• Subjektivt+ data 

Enbart data, ingen förhandskunskap 
Detta är troligen en mycket ovanlig situation inom geotekniken, eftersom det nästan alltid finns 
någon förhandskunskap, till exempel från liknande geologiska miljöer. Om det trots allt inte finns 
någon sådan förhandskunskap krävs en stor datamängd, särskilt om man skall bestämma både 
den statistiska fördelningstypen och dess parametrar. Man kan i detta fall primärt använda 
frekventistisk metodik eftersom Bayes' teorem i praktiken kräver förhandsinformation om 
fördelningstyp. 

Subjektivt, inga data 
Ett vanligt fall och inledningen till en uppdatering med Bayes' teorem. Observera, att om data 
finns och är kända redan från början, så är detta ett fall med enbart subjektiv kunskap! (Som skall 
åsättas med beaktande av all tillgänglig, relevant information.) När man talar om data i Bayes' 
teorem avses tillkommande data. 

Subjektivt + data 
Det fallet är en tillämpning av Bayes' teorem och skall göras i två steg, subjektivt åsättande av 
likelihood och apriori-fördelningen och sedan insamlandet av data och uppdatering. Därför är 
detta fall, när det gäller åsättandet av subjektiva sannolikheter, ekvivalent med det förra. 
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Hur åsätta sannolikheter? 

Metoder att bestämma subjektiva sannolikheter 
För själva åsättandet av sannolikheter finns det några olika situationer: 

• Bestäm sannolikheten för en enstaka händelse. 
• Bestäm en fördelning, både dess typ och dess parametrar. 

• Fördelningstypen är given. Bestäm parametrarna. 

Man kan för alla situationer tänka sig olika angreppssätt, se Roberds (1990). De beskrivs nedan. 
Med expert avses någon som har sakkunskap i ämnesområdet där en sannolikhet skall åsättas, till 
exempel geoteknik. Med analytiker avses en person som är expert på själva åsättandet av 
sannolikhet. 

A. Analytikem själv ("selfassessment") 
Analytikern tolkar själv tillgänglig information och kvantifierar troliga värden och osäkerheter. 
Det resonemang som utgör grund för utvärderingen bör dokumenteras både vad gäller den 
information som ligger bakom och hur den utvärderats. En uppenbar svaghet är att analytikern 
inte är sakkunnig inom området. 

B. Informell tolkning av expertuppfattning ("lnformal solicitation ofexpert opinion") 
Analytikern ber en expert tolka tillgänglig information och ge sin uppfattning om troliga värden 
och osäkerheter. Dokumentation bör ske av expertens resonemang som ligger till grund för 
utvärderingen på motsvarande sätt som för A. 
En förbättring jämfört med A är att data värderas av en expert, men samtidigt kan expertens 
förmåga att korrekt beskriva sin uppfattning i statistiska termer vara dålig. 

C. Kalibrerad sannolikhetsvärdering ("Calibrated assessment") 
Ett systematiskt sätt för att förbättra skattningen genom att använda "kalibrerade värderingar". 
Härvid identifierar man psykologiska felkällor hos experten (se Bilaga 2 och 2A) och 
sannolikhetsskattningen korrigeras. Man måste alltså göra en uppskattning av felkällorna hos 
experten så man får fram kalibreringarna. 

D. Formaliserat sannolikhetsåsättande ("Probability encoding") 
Vid denna metod krävs att en analytiker gör utvärderingen tillsammans med experten. 
Analytikerns uppgift är att söka ta bort olika felkällor som kan snedvrida expertens 
sanno likhetsutsaga. 
Metoden är dyrare än de ovanstående, men är mer tillförlitlig, både vad gäller sakkunskap i 
ämnet och statistisk korrekthet. Metoden beskrivs i Bilaga 2. 

E. Parvis jämförelse 
En speciell metodik, som enbart kan användas när man har en grupp av experter är parvis 
jämförelse. Vid denna metod, om används för att åsätta sannolikheter för olika enstaka händelser, 
anger man parvis vilken av två händelser (ur ett antal händelser) som är troligast. Om 

12 



sannolikheten för två av alla de jämförda händelserna är kända, kan sannolikheten för de övriga 
beräknas. För en beskrivning av metoden hänvisas till Kirwan (1994). 

F. Egenvektormetoden, EVM. 
En metod, som påminner om parvis jämförelse, men som inte kräver att man har mer än en expert 
är egenvektonnetoden (EVM), se Rahman & Shresta (1990). Metoden beskrivs närmare i 
Bilaga 3. Huvudprincipen är att man vid behov (dvs. om man vill beskriva en kontinuerlig 
fördelning) skapar ett lämpligt antal intervall för den stokastiska variabel man är intresserad av 
och sedan (på samma sätt som i den så kallade AHP-metoden, Saaty, 1990) gör parvisa 
jämförelser mellan de olika intervallen. Man anger då hur mycket troligare det är att det sanna 
värdet ligger i det ena intervallet jämfört med det andra. Metoden kan också ge konfidensintervall 
för sannolikheterna. 
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Kvalitetskrav 

För att sannolikhetsåsättandet skall få en tillräcklig kvalitet måste man ställa krav både på 
experten, vars uppfattning man söker, och på metodiken som används för att åsätta 
sannolikheterna. Det finns ett antal felkällor, många av psykologisk natur, som kan snedvrida 
resultatet så att den utsaga man f'ar om sannolikheten inte återspeglar expertens sanna 
uppfattning. En diskussion kring dessa felkällor finns i Bilaga 2, avsnittet "Bias vid åsättning av 
sannolikheter" . 

Krav på experten 

a. Expertis 
Kravet att experten skall vara en" expert" inom sakområdet kan synas självklart. Expertrollen f'ar 
dock inte överdrivas, eftersom den kan leda till felaktigheter i sannolikheterna, se om "bias" i 
Bilaga 2 och 2A. 
I samband med detta måste påpekas att även med en stor expertkunskap, så kan inte en fråga 
besvaras om den inte är entydig. Den osäkra storhet, som skall beskrivas med sannolikhetstermer 
måste vara helt entydigt definierad.· 

b. Statistisk träning 
För att korrekt kunna uttrycka sig i sannolikhetstermer måste man ha åtminstone en 
grundläggande statistisk träning. Det gäller inte bara terminologin utan också basprinciperna från 
samplingteorin (sampling= statistisk provtagning) och så vidare. 

c. Kalibrering 
En bra expert bör vara kalibrerad, det vill säga hans sannolikhetsutsagor bör vara "rätt". En 
utsaga "sannolikheten för regn är 80%", bör slå in i medeltal 80% av fallen om experten är 
kalibrerad. 

d. Stabilitet och repeterbarhet 
Ett krav på en bra expertutsaga är att den är stabil och repeterbar. Det betyder att om man 
upprepar den efter en viss tid (men utan ny information) eller om man gör den med olika metoder 
(se till exempel i Bilaga 2) så skall den inte ändras. 

e. Frihet från "bias" 
I Bilaga 2 och 2A redogörs för ett antal felkällor vid åsättandet av sannolikheter. Några av dessa 
kallas" bias" (=systematisk avvikelse). Alla dessa felkällor kan inte helt undvikas, men man bör 
göra experten uppmärksam på dem för att så långt möjligt slippa denna systematiska avvikelse. 
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Krav på metoden 
Den metod som skall användas vid sannolikhetsåsättandet skall uppfylla krav på: 

• Bra kvantifiering av osäkerheter 

• Tydlig problemdefiniering 
• Korrigering av "bias" 

• Precision 
• Trovärdighet hos resultatet 

• Låg kostnad 

Roberds (1990) har redovisat hur olika metoder uppfyller dessa krav, se Figur 6. 

Potentiella problem 

Q) 
'O 
e? C U) 

ro
Q) CE :c;·1: 0-= I- 'O:;::: 'O 'iii
C Q) -= Q) ii5 ro 
ro 'O e? 'ö Q) .c C-> Q) Q) U)I!! "O .2>
"" .c E 0) 0. C 'O 0 en~ en~ '§ .2> s :ro "" 

U) > 0)~ :m ~ e :cii ·r: 0 ,oMetod Cl o Cl o. ""0 Cl a:J .l:: :i: 

Analytikern själv 

Informell tolkning av • 0 • • • 0 

• Metoden minskar inte 
expertuppfattning problemet i någon större 
Kalibrerad Metoden minskar problemet i • • • • t) t) 

t)t) • t) • t) t) viss utsträckning sannolikhetsvärdering 
Metoden minskar problemetFormaliserat 0 0 0 t) t) t) 0 effektivtsannolikhetsåsättande 

Figur 6. Olika metoders förmåga lösa problemen. Efter Roberds (1990) 

Av Figur 6 framgår, att metoden med formaliserat sannolikhetsåsättande ("Probability 
encoding") är den som löser de flesta problemen, men att den har kostnadsaspekten mot sig. Den 
billigaste metoden, där analytikern själv gör åsättandet (" self assessment") har liten förmåga att 
hantera problemen, särskilt trovärdigheten. 

Krav på en praktisk metodik för geoteknik 
En metod som skall kunna bli accepterad för praktiskt bruk inom geoteknik måste uppfylla ett 
antal krav: 

• Tids- och kostnadsaspekter. 
Ingenjörsarbetet sker ofta under tidspress och även kostnadsaspekten är viktig. Det gör, att man 
kommer att föredra metoder som inte kräver externa analytiker. Visserligen kan man tänka sig att 
ha en egen analytiker på större företag, men det kommer nog att förbli ett undantag under lång tid 
framöver, även om statistiska metoder och riskanalys vinner terräng. 
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• "Bias-proof' 
Den använda metoden skall så långt möjligt motverka att expertens utsaga påverkas av olika 
typer av "bias" (systematisk snedvridning). Som ett minimikrav kan ställas, att sådana faktorer 
som kan påverka resultatet dokumenteras. 

• Möjlighet använda en eller flera experter 
Ibland kan flera experter på ett område finnas i samma projekt. Det är en fördel om metoden kan 
använda samtliga experter. 

Datorprogram för åsättande av sannolikheter. 
En möjlig väg att underlätta åsättandet av sannolikheter skulle kunna vara ett datorprogram, som 
kanske delvis tjänstgör som analytiker och som dokumenterar arbetet. 
Det finns några datorprogram beskrivna i litteraturen, vilka har till uppgift att underlätta 
åsättandet av subjektiva sannolikheter. 

Äldre program 
Ett program, Probability Encoding Program, finns kort beskrivet i Matheson & Stael von 
Holstein (1978). Programmet finns inte dokumenterat och är troligen skrivet för stordator. 

SPAT (Subjective Probability Assessment Technigue) 
Ett program som egentligen är skrivet för att åsätta proportioner (0- 100%), Terlouw (1989). 
Programmet använder flera metoder vid åsättandet och är numera fritt tillgängligt, Terlouw 
(1999). Bifogas som datafiler inkl. manual som Bilaga 7, att användas för att ytterligare 
kvalitetssäkra subjektiva åsättanden som görs utan att analytiker biträder. 

ELI 
En kommersiell programvara. Kan förutom proportioner hantera en kontinuerlig fördelning, men 
enbart normal- eller betafördelningar, van Lenthe (1999). 

Excalibr 
Ett program för kalibrering och sammanvägning av experter, Cooke (1992). 

Sammanfattning: 
Det finns idag, såvitt har kunnat utrönas, inte något datorprogram som är direkt lämpat för 
tillämpning inom geotekniken. Som sades inledningsvis styrks detta av vad som skrivits 1998 i 
The Statistician, O'Hagan (1998). 

Sammanvägning av experter 
Det kan givetvis inträffa att man har tillgång till flera experter. Man vill då sammanväga deras 
utsagor på ett korrekt sätt. Hur detta kan göras är inte helt lätt och ligger utanför ramen för denna 
rapport. 
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Rekommendationer 

Eftersom det inte finns någon utarbetad metodik eller några hjälpmedel som helt kan motverka 
alla felkällor vid åsättandet av subjektiva sannolikheter föreslås följande: 

Åsättandet kvalitetssäkras genom att man i kritiska fall använder en analytiker tillsammans med 
experten, det vill säga att man använder den metod som i det tidigare kallats 

Formaliserat sannolikhets åsättande (" Probability encoding") 

Detta är dock både tidskrävande och förmodligen också relativt dyrbart. 

För mindre kritiska tillämpningar föreslås att man använder enförenklad metodik. 

A. Kontinuerlig fördelning 
Terlouw (1999) föreslår följande metodik: 

Åsätt enbart minsta, största och troligaste värde. Anpassa en fördelning. 

För att man i görligaste mån skall undvika bias, eller åtminstone påminnas om dem, 
föreslås att alla åsättanden dokumenteras med hjälp av ett formulär 

Ett förslag till sådant formulär, tillsammans med ett hjälpprogram i MS Excel, finns i Bilaga 6 

Eftersom det är positivt att använda olika metoder för att göra åsättandet, kan man också 
komplettera med andra metoder. Tre sådana som har övervägts för praktisk tillämpning i ett 
begränsat försök vid SGI är SPAT, en metodik föreslagen av O'Hagan samt egenvektormetoden. 

SPAT 
Tyvärr fungerar programmet bara för proportioner, så det krävs lite sidoarbete med papper och 
penna för att använda programmet i dess nuvarande skick. 
SP AT med manual återfinns som datafiler i Bilaga 7. 

Metodik föreslagen av O'Hagan (1998). 
Innebär att man åsätter inte bara största, minsta och troligaste värde utan också ytterligare 
intervall. Metoden beskrivs i Bilaga 5 
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Egenvektormetoden 
Egenvektormetoden beskrivs i Bilaga 3. Den har fördelen att kunna användas även vid diskreta 
fördelningar 
Erfarenheten från försöken vid SGI, ehuru de var mycket begränsade, pekar på att den upplevs 
som lämplig för praktiskt bruk. 

Kontrollera den med basmetoden åsatta fördelningen med egenvektormetoden 
och I eller metod enligt O 'Hagan 

Om resultaten från de olika metoderna inte är entydigt, måste man subjektivt göra en justering. 
Härvid är det viktigt att man ritar upp fördelningen och också för sig själv beskriver den ( "5 
procents sannolikhet att s¾juvhållfastheten är mindre än 12 kP a" osv) 

B. Diskret fördelning 

Gör ett direkt åsättande av sannolikheterna 

För att man i görligaste mån skall undvika bias, eller åtminstone påminnas om dem, 
föreslås att alla åsättanden dokumenteras med hjälp av ett formulär 

Ett förslag till sådant formulär finns i Bilaga 6. 

Kontrollera den med basmetoden åsatta fördelningen med egenvektormetoden. 

C. Enstaka händelse 
Några kommentarer om möjlig metodik finns i Bilaga 4. 

Gör ett direkt åsättande iform av frekvenser. Beräkna sedan sannolikheten 

För att man i görligaste mån skall undvika bias, eller åtminstone påminnas om dem, 
föreslås att alla åsättanden dokumenteras med hjälp av ett formulär 

Ett förslag till sådant formulär finns i Bilaga 6 B 
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Bilaga 1 
Några vanliga fördelningar 

Det finns ett stort antal statistiska fördelningar som kan användas i geotekniken. Nedan visas 
några av de vanligaste, med ekvationer för sannolikhetstäthetsfördelning och uttryck för 
medelvärde och standardavvikelse. 

Normalfördelning 

f(x) 0,3 1 F(x)
Parametrar: µ, cr 

0,25 0,81 J-(x-µ)2]
f(x) = .J2;i 20-2 0,2 

(J" 2Jr 0,6 

0,15 

Medelvärde = µ 0,4 
0,1Standardavvikelse = cr 

N(10;1,5)Spann: -oo ::;; x ::;; oo 0,20,05 

0---1----~--~---~0 
-5 0 5 10 15 20 25 

Fysikaliska fenomen som kan ses som en summa av ett antal oberoende variabler kan (med 
stöd i centrala gränsvärdessatsen) modelleras med normalfördelningen, åtminstone i de 
centrala delarna. 

Lognormalfördelning f(x) 0,8 -i---------:::::::::::;::::::;::=-"""",-1 F(x) 
0,9 

0,8
0,6f x(x)= ,d;r;x l 0 t"tl'] 
0,7 

0,7 
0,5Parametrar: Å, s 0,6 

Å = E(ln X) medelvärdet av In X 0,4 0,5 
s= standardavvikelsen för In (X) 

0,3 0,4 

0,3 
Medelvärde för X:µ= exp (1 +0,5s2

) 0,2 LN(0;1) 
0,2 

0, 1 0,1
22Standardavvikelse för X CJ =µ ( es' -1) 

Spann O< x ::;; oo 

Om In X är normalfördelad, är X lognormalfördelad. I analogi med vad som gäller för 
normalfördelningen, kan lognonnalfördelningen uppkomma ur en process som kan ses som 
en multiplikation av ett antal oberoende variabler. 
Lognormalfördelningen föreskrivs i svenska normer som den fördelning som skall användas 
för att modellera hållfasthet, som ju inte kan anta negativa värden. 
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Rektangelfördelning f(x) 0,5 1 F(x) 

f(x) = 1/(b-a) a:'.S:x:'.S:b 0,4 0,8 

f(x) = 0 för övrigt 
Parametrar: a, b 0,3 0,6 

a = minsta värde 
b = största värde 0,2 0,4 

U (7;3) 

Medelvärde : (a+ b)/2 0,1 0,2 

Standardavvikelse: (b- a)/ ✓ 12 
0 0 

Spann: a :'.S: x :'.S: b 0 1 2 3 4 5 6 7 8 X 

Används främst för att modellera de fall då man är säker på största och minsta värde, men inte 
har någon orsak att anse att något värde däremellan är mer sannolikt än något annat värde. 

Triangelfördelning 
f(x) = 2(x-a) I [(b-a)(m-a)] a :'.S: x :'.S: m 
f(x) = 2(b-x) I [(b-a)(b-m)] m :'.S: x :'.S:b 
f(x) = 0 

Parametrar: a;m;b 
a = minsta värde 
m = troligaste värde (mode) 
b = största värde 

Medelvärde ( a+m+c )/3 

1 F(x) 
0,9 

0,2 0,8 
för övrigt T(2;8;12) 0,7 

0,15 0,6 

0,5 

0, 1 0,4 

0,3 

0,05 0,2 

0,1 

0-+-~~~~~~~~~~- 0 

Standardavvikelse [(a2 + b2+ c2- ab - ac -bc)/18]°'5 0 2 4 6 8 10 12 X 

Används för att modellera i fallet när man är villig att åsätta största, troligaste och minsta 
värde. Formen (med triangeltoppen) visar att det inte är någon fördelning som är "naturlig". 
Fördelningen är också tung i svansarna. 

Erlangfördelning 
1 

f(x) = (x/b /- exp(-x/b) 
b(c-1)! 

Parametrar: b;c 
Skalparameter: b b>O 
F ormparameter: c c>O 

Medelvärde :be 
Standardavvikelse: 
Spann O::; x < oo 

f(x) 0,3 1 F(x) 
0,9 

0,25 0,8 

0,2 0,7 

0,6 
Heltal 0,15 Erlang (2, 1 ;2) 0,5 

0,4 
0,1 

0,3 

0,05 0,2 

0,1 

o-14-,.,..,.....,.,..,--,--,-,--,--,-,.....,..,..,..,...-r-r~::;::;:;::;::1...o 

0 1234567 8 9101112131415 X 
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Standardavvikelse 
Spann Os x < co 

Erlangfördelningen är ett specialfall av gammafördelningen där form.parametern c är ett 
heltal. Används som" default-fördelning" i den så kallade successiva metoden. 

Poissonfördelning 

p(x) =;r exp(-;L)/ x! p(x) 0,45 1 F(x) 

0,4 0,9 

Parameter: A 0,35 0,8 

A= medelvärdet. A > 0 0,3 

0,25 

0,7 

0,6 

0,5 
0,2 

0,4 

Medelvärde: A 0,15 0,3 

Standardavvikelse: A 0,1 Poisson (0,9) 
0,2 

0,05 0,1 

Spann: 0 s x s co; x är ett heltal 0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
10 X 

En diskret fördelning som används för att modellera slumpmässiga händelser som kan 
uppträda i tiden eller rummet. Händelsen kan vara t ex en bergspricka eller förekomsten av en 
"hot-spot" . Fördelningen beskriver antalet sådana händelser som inträffar under en given 
tidsperiod eller inom ett givet område. 
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Bilaga 2 

Metodik för åsättande av subjektiva sannolikheter 

Det är helt omöjligt att direkt åsätta en subjektiv sannolikhet för en kommande händelse. Ett 
vardagligt uttalande som "jag tror att sannolikheten för regn i morgon är 90%" betyder nog 
knappast mer än att sagesmannen tror att det kommer att bli regn. En noggrannare analys av 
sannolikheten för regn, där personen verkligen anstränger sig att bedöma sannolikheten så bra 
han/hon kan, kommer förmodligen att ge ett helt annat värde (gissningsvis lägre) på 
sannolikheten. Det krävs alltså en utprovad metodik för åsättandet av sannolikheter. Forskning 
inom området har bedrivits i stor omfattning, dels av psykologer och beteendevetare, dels av 
"användare" av subjektiva sannolikheter, främst bland ekonomer, se Tversky & Kahneman 
(1974). 

Arbetet har nått så långt, att det numera finns metoder som kan betraktas som etablerade, se Stael 
von Holstein & Matheson (1978). 

Det har även utvecklats interaktiva dataprogram, som kan användas vid åsättandet av 
sannolikheter. Man måste dock komma ihåg, att när man åsätter en sannolikhet, finns det 
felkällor, som kan hindra en från att åsätta den sannolikhet som motsvarar ens verkliga 
övertygelse. Kom ihåg, att det inte finns något som heter "rätt", när det gäller subjektiva 
sannolikheter, de är ju personliga. De skall däremot på ett "objektivt" sätt redovisa personens 
uppfattning. Man vill med andra ord ha den sannolikhet som en "ideal" person åsätter när han har 
tillgång till samma (relevanta) information. 

Här redovisas några av de källor, som kan ge missvisande resultat, samt några motåtgärder (Stael 
von Holstein & Matheson, 1978). Den som är intresserad av ämnet rekommenderas att läsa 
vidare i de angivna referenserna. Som Bilaga 2A bifogas en del text ur Roberds (1990). 

"Bias" vid åsättning av sannolikheter 
"Bias" (snedvridning eller systematisk avvikelse) kallas medvetna eller omedvetna diskrepanser 
(skillnader) mellan personens svar och det som egentligen skulle motsvara ett noggrannt 
återgivande av hans kunskap. 

Bias kan ge upphov till ändringar både i den åsatta fördelningens läge och dess form: 
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A = Subjective judgment 
~ 
ci5 z 

B = Centrally biased 
C = Displacement biased 

1.1.l 
0 

~ 
:::i 
ö5 
<( 
O'..) 

0 
0:: 
Cl. 

VALUE 

Figur I. Exempel på bias. Ur Stael von Holstein & Matheson, (1978) 

Orsaker till bias kan vara motivationsberoende eller kognitiva. 

Motivationsbias orsakas av att den som åsätter sannolikheten medvetet eller omedvetet upplever 
att vissa svar ger en personlig belöning. En konstruktör, som känner att en billig konstruktion ger 
"pluspoäng" kan förskjuta sin hållfasthetsuppskattning åt högre värden. En ledare av 
forskningsprojekt överskattar sannolikheten för goda resultat för att få ytterligare anslag etc. 

Man kan även få bias vad gäller formen på fördelningen: Någon som känner att han har en 
expertroll undertrycker osäkerheten i sin uppskattning och får en för smal fördelning. 

Även om personen är "ärlig" i betydelsen att han inte har någon motivationsbias eller att den 
eliminerats med någon lämplig teknik, kan han ändå ha kognitiv bias. Denna uppkommer som 
medvetna eller omedvetna ändringar i personens svar, vilka på ett systematiskt sätt orsakas av det 
tillvägagångssätt som personen använder för att bearbeta sin kunskap. Man kant ex få en 
snedvridning mot den senast erhållna informationen enbart därför att den är lättast att komma 
ihåg. 

Det finns metoder för att undvika bias eller åtminstone minimera deras inflytande. 

Motivationsbias kan undvikas främst genom att man försöker använda en person som inte har 
några personliga intressen i de värden han åsätter. Ofta kan man inte hitta någon sådan person. 
Man måste då försöka få personen att bli varse sina motiv och inse att hans svar inte innebär 
någon sorts åtagande. 

Kognitiv bias finns av många sorter och motverkas med olika metoder. 
En vanlig form är s k "nonregressive estimation ". Den yttrar sig genom att man tar alltför stor 
hänsyn till specifik information som man har och inte tillmäter den allmänna informationen 
tillräcklig vikt. Den uppkommer lätt i situationer som upprepas. En geotekniker med stor 
erfarenhet av ett område kan lätt när han skall uppskattajordegenskaper låta sin bedömning 
baseras huvudsakligen på resultat från enbart senaste projektet där egenskaperna kan ha varit 
exceptionellt bra istället för att utnyttja hela erfarenheten från många projekt. 
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En motåtgärd är att fråga personen hur han skulle uppskattat värdena i en hypotetisk situation vid 
en tidpunkt där han inte fått den specifika informationen. Hur skulle han sedan ändra denna 
uppskattning när han får informationen? 

"Anchoring" (förankrings)bias orsakas när man vid bedömningen utgår från något lättillgängligt 
startvärde och sedan vid mer djupgående bedömning inte gör tillräckliga justeringar. Anchoring
effekten uppträder nästan alltid. Den kan motverkas på flera sätt: 
Undvik att ge personen några värden som kan tjäna som ankare eller ge andra värden som kan 

tjäna som motverkande ankare. Ett användbart motmedel är att be personen betrakta följande 
framtida situation: "Du får veta att ett extremt högt ( eller lågt) värde erhållits. Kan du ge en 
förklaring till att detta inträffat, dvs skapa ett scenario som gör det inträffade värdet troligt? Om 
du hittar en sådan förklaring, vill du då höja ditt angivna högsta värde?" 

Metodik för åsättande av värden 
När det gäller att åsätta siffervärden på sannolikheterna finns det flera sätt, dels för val av värden, 
dels för sätt att svara. 

I de flesta fall söker man punkter på den kumulativa fördelningskurvan, se Figur 2. 

Sannolikhet 

Värde 

Figur 2. Kumulativ fördelningsfunktion. 

Man kan skilja på tre olika metoder. 

P-metoder: Man åsätter de sannolikhetsvärden som hör till punkter givna på värdeaxeln. 

V-metoden: Man anger de värden som motsvarar punkter givna på sannolikhetsaxeln. 

PV-metoder: Man anger direkt punkter på kurvan. 

Sannolikhetsåsättning går till så, att man frågar personen frågor som han besvarar antingen direkt 
eller indirekt genom att välja mellan alternativ. 

I "direkt svarsmodell" ger man frågor som skall besvaras med ett tal, antingen en sannolikhet 
eller ett värde, beroende på om P- eller V- metod används. 
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I "indirekt svarsmodell" rar personen välja mellan två eller flera vad ( eller alternativ). Vaden 
justeras successivt tills det är likgiltigt för personen vilket vad han väljer. Man kan sedan 
översätta vadsituation till en sannolikhet eller ett tal på värdeaxeln. 

Man kan i indirekt svarsmod använda antingen yttre referenser eller interna händelser att jämföra 
den sökta storheten med, se nedan. 

Erfarenhetsmässigt är den bästa yttre referensen sannolikhetshjulet, ett tombolahjul med två 
olikfärgade fält som går att förändra i storlek. Man kan alltså lätt ändra sannolikheten för att 
hjulet skall stanna på den ena färgen, samtidigt som man direkt 
även ser sannolikheten för den komplementära händelsen. 
Personen får sedan välja mellan två lotterier, där det ena lotteriet 
är kopplat till den okända storheten och det andra till 
sannolikhetshjulet. 
Man frågar försökspersonen till exempel: Vill du hellre delta i ett 
lotteri där du vinner om hjulet stannar på rött fält eller i ett där du 
vinner om lerans verkliga skuvhållfasthet är större 
än 15 kPa? Man ändrar sedan på fältens storlek på 
sannolikhetshjulet, till dess försökspersonen lika gärna väljer att 
spela tombolahjulet som på den okända storheten. I det läget är 
sannolikheterna lika stora och kan bestämmas på hjulet. (Figuren 
tecknad av Bo Falk) 

När man använder interna händelser som referens kan man t ex fråga efter den punkt på 
värdeskalan där personen lika gärna satsar på "övre" som nedre intervallet (Intervall teknik. Detta 
är en V-metod). 

Det finns även andra metoder. Nedan visas en sammanställning ur Stael von Holstein & 
Matheson, (1978). 

Tabell 1. Klassificering av metoderför åsättande av sannolikheter. 

Encoding Method Response Mode 
Indirect Direct 

External Reference Internal events 
Events 

Probability Probability wheel Relative likelihoods Cumulative 
(value fixed) probability 

Value Probability wheel Interval teclmique Fractiles 
(probability fixed) Fixed probability 

events 
Probability-Value -- -- Drawing graph; 
(neither fixed) Verbal encoding 
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Intervju processen 
Normalt görs sannolikhetsåsättandet i form av en intervju, där den som skall åsätta sannolikheter 
svarar på frågor. Man kan använda frågeformulär eller datorprogram och därigenom låta 
personen ensam göra åsättandet. Risken för olika typer av bias blir givetvis större i detta fall än 
om man har en intervjuledare. Därför bör sådana metoder där man ensam åsätter sannolikheten 
bara användas av personer som är väl insatta i åsättandeprocessen. Nedan behandlas situationen 
där man har en intervjuledare, men arbetsgången är i sina huvuddrag densamma även när man 
ensam gör åsättandet. 

Följande steg ingår: 

Motivering I samarbete med försökspersonen undersöks förekomsten av 
motivationsbias 

Strukturering Den osäkra storheten definieras otvetydigt. 

Betingning Vissa bias-faktorer påtalas och effekten av dem minskas. 
Försökspersonen fås att tänka på grunderna för sina bedömningar. 

Kvantifiering Försökspersonens bedömningar åsätts siffervärden. 

Verifiering Svaren från kvantifieringen kontrolleras så att det inte finns några 
motsägelser. 

Under intervjun förs anteckningar och som slutresultat fås en skiss av fördelningen, se Figur 3. 
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Figur 3. Exempel på en kurva som anpassats till försökspersonens svar 
(ur Stael von Holstein & Matheson, (1978)) 
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Fördelningskurvan visas för försökspersonen och vissa egenskaper förklaras. Därefter 
kontrollerar man att försökspersonen fortfarande accepterar kurvan som en god beskrivning av 
hans personliga subjektiva uppskattning. 

I Figur 4 (från Roberds, 1990) illustreras hur åsättandeprocessen kan gå till. Två olika metoder 
används. 
I a visas en P-metod, där man åsätter en sannolikhet som svarar mot ett visst värde. 
I b visas en V-metod där man åsätter det värde som svarar mot en viss sannolikhet. 
I c visas slutresultatet, den anpassade fördelningsfunktionen. 

a) Probability Wheel 

"Which would you rather pick?" 
(Change size of black area until indifferent) 

"The average !arge 

vs. scale friction angle for 
specific slope will be 
less than 31 °: 

"Spin and land in black area" 

b) lnterval Technique 

"Which interval would you rather pick?" (Change threshold value until indifferent} 

"The average large scale friction "The average large scale friction 
angle for specific slope will be vs. angle for specific slope will be 
less than 35°: greater than 35°: 

c) Cumulative Distribution Function 

approximate cdf ~t.-4-;:;; 1, , 40•1~ 
:.0 
<Il 

.D o~ 
~ -e-
Cl.~ 
Q) VI 
·S o.-e-

.67 

.5 

p {$ ~37°) 
P{$~31°)(h.,r

1"9-2 intervals 3 intervals 
<Il 
"'5 
E 
::, 

.33 

(.) 1-P(.pz23~/ 
0 -+--- I I I .... 

0 20° 30° 40° 

Average large scale friction angle for specific slope, .p 

~ Fuzzy probability of specific value from probability wheel 

-e- Fuzzy parameter value for specific probability from lnterval technique 

Figur 4. Exempel på åsättande av sannolikhet. (Ur Roberds, 1990) 
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Kommitteproblemet 
Ibland, t ex i normarbete, är det av intresse att få en grupp av försökspersoner att lämna en 
gemensam sannolikhetsuppskattning. 

En metod är att använda de olika personernas olika uppskattningar som information och själv 
härur dra ut en samlad bedömning, ev med hjälp av statistiska metoder, se Morris (1974). 

En annan metod är att försöka få gruppen att nå samstämmighet. Detta måste ske genom att 
medlemmarna kommunicerar med varandra, antingen anonymt per post eller vid ett möte. 
Principen med ett möte förordas, varvid deltagarna kan diskutera sina uppskattningar, som gjorts 
före mötet. Vid mötet bör finnas en utomstående moderator för att se till att medlemmar med 
dominerande personlighet inte styr resultatet på andras bekostnad. Detta problem undviks vid 
anonym kommunikation, men mötesmodellen anses ändå vara att föredra. Detta beror på att man 
vid mötet kan diskutera den information, man baserat sin uppskattning på och därigenom lättare 
bli eniga. 

Referenser 
Morris, P.A., 1974. Decision Analysis Experts Use. Management Science, Vol. 20 (1974). 

Tversky, A & Kahneman, D.(1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.Science, 
Vol. 185 (1974) 

Stael von Holstein, C.A. and Matheson, J.E., 1978. A Manual for Encoding Probability 
Distributions. 

Roberds,W.J., 1990. Methods for Developing Defensible Subjective Probability Assessments. 
Transportation Research Record No 1288, 1990. 
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Bilaga 2A 

Olika typer av "bias" 

Roberds (1990) beskriver olika källor till "bias" (systematiska fel) vid åsättandet av 
subjektiva sannolikheter. Följande avsnitt är hämtat ur Roberds (1990). 

UNCORRECTED BIASES -
The assessor might not specify ( or even be aware of) biases which underlie his 
assessment, so that the assessment does not accurately reflect his knowledge. Biases fall 
within various categories: 

(1) Motivational, in which the assessor's statements do not reflect his conscious beliefs. 
Motivational biases, in tum, can be categorised as follows: 

(a) Management bias refers to the assessor's possible view of an uncertain variable; for 
example the manufacturing costs fora new product, as an objective rather than an 
unceriainty. This type ofbias would be typified by the following sort of attitude, "Well, 
if that's the variable that the boss wants minimised, we'll minimise it." 

(b) Expert bias refers to a possible reaction that the assessor may have to being considered 
as an expert. The assessor may feel that experts are expected to be certain of things. 
This bias tends to promote central bias, i.e., a tendency for the assessor to understate 
unceriainty. For exan1ple, the assessor may understate what he/she believes the range in 
the hydraulic conductivity could be. 

(c) Conjlict bias refers to a reward structure that might encourage the assessor to bias his 
estimates high or low. For example, the assessor might overstate the value of a 
significant parameter, if a low value might jeopardise the project, in order to prolong 
his/her involvement. 

(d) Conservative bias refers to the assessor's desire to err on the safe side. For example, if 
an event has an adverse impact, then the assessor may want to avoid underestimating 
the probability of that event ( e.g., by consciously overstating its probability), thereby 
bounding the assessment rather than truthfully estimating it. 

(2) Cognitive, in which the assessor's conscious beliefs do not reflect his information. 
Cognitive biases, in tum, can be categorised as follows: 

(a) Anchoring refers to the tendency of individuals to produce estimates by starting with an 
initial value (suggested perhaps by the formulation of the problem) and then adjusting 
the initial value to yield the final answer. The adjustment is typically insufficient. For 
example, the assessor might estimate the most likely value first and then the range in 
possible values, where this estimated range would probably be larger if assessed first. 
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(b) Availability (or incompleteness) bias refers to the fäet that if it is easy to recall instances 
of an event's occurrence ( e.g., the event had some personal significance to the subject), 
then that event tends to be incorrectly assigned a higher probability. For example, if the 
assessor had experienced a significant mine inflow event, then his/her assessment of the 
probability of such an event would be higher than ifhe/she had not experienced such an 
event. 

(c) Base rate bias (or lack ofmoderation, law of small numbers) refers to the tendency of 
the assessor to focus only on specific information. Empirical evidence shows that 
assessors often tend to attach less importance to general information. For example, if 
the specific inforn1ation is some recent data (e.g., the results ofrecent field tests), then 
the importance of that information might be overrated in the assessor's mind. 

( d) Coherence and conjunctive distortions refer to the tendency of an assessor to not 
properly account for and combine all ofthe components of a problem. For example, in 
research and development (R&D) resource allocation analyses, where a number of 
essentially independent successes have to occur in order for the R&D effort to be 
successful, experts seem especially prone to overestimating the probability of success of 
the sequence of essentially independent successes. 

( e) Representativeness refers to the tendency of an assessor to treat all information equally, 
even though it may not be statistically representative. For example, large values of a 
parameter may be easier to observe so that there isa larger percentage ofthem in the 
database than there is in reality. If this sampling bias was not recognised, the value of 
the parameter might be overestimated. 

(f) Overconfidence refers to the tendency of an assessor to underestimate his uncertainty 
about the value of a parameter. For example, the assessor might not recognise and 
properly account for other possible values of the parameter. 

Källa: Roberds, W., 1990. Methods for Developing Defensible Subjective Probability 
Assessments. Transpmiation Research Record, No 1288 
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Bilaga 3 

Egenvektormetoden {EVM) för att skatta subjektiva sannolikheter 

Ett sätt att skatta subjektiva sanna.likheter är den så kallade egenvektormetoden, EVM, 
Rahman & Shresta (1990) 
Metoden bygger på en hierarkisk struktur, se Figur 1, som påminner om den som används i 
den så kallade AHP-metoden, se till exempel Saaty (1980). 

"Omgivning" (Environment) 

[liwu ~ 

Figur I. Hierarki för bestämmande av sannolikheter ( efter Rahman & Shresta) 

Basprincipen är att man ser de tillstånd ("states") , c1 - Cn, som man vill hitta sannlikheterna 
för, betraktade som "barn" till föräldranoder, "omgivningen". 
Om man skapar en bedömningsmatris som i AHP-metoden genom att göra en parvis 
jämförelse mellan alla möjliga "states", så kommer den utvärderade prioritetsvektorn, som 
innehåller vikterna för respektive "state" att ge sannolikheterna. Man gör alltså en jämförelse 
där man för varje par anger vilken "händelse" som är troligast och också ett mått på hur 
mycket troligare man anser det vara. (Exempel på "händelse" kan vara: Lerans 
skjuvhållfasthet är 10 kPa.) 

Härvid använder man en lämplig skala, till exempel: 

Den ena händelsen har: 

Samma sannolikhet 1 
Något högre sannolikhet 3 
Högre sannolikhet 5 
Mycket högre sannolikhet 7 
Extremt mycket högre 
sannolikhet 9 

Observera, att tillsammans måste "händelserna" täcka alla tänkbara utfall. Vid behov får man 
därför sätta in fler än dem man egentligen är intresserad av. 
Metoden fungerar också bra för diskreta sannolikheter. Man kan då sätta "händelser", till 
exempel: 
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Händelse 1 0 bergsprickor / m 
Händelse 2 1 bergspricka / m 
Händelse 3 2 bergsprickor / m 
osv 

Ett enkelt Excelblad har skrivits för att underlätta användandet. Bladet är gjort för 5 
"händelser" ("tillstånd') men kan lätt byggas ut. 
En förenklad metod för beräkning av egenvektorn har använts, där vektorn beräknas som det 
normaliserade geometriska medelvärdet. 

Referenser: 
Rahman, S., & Shresta, G., 1990. An uncertainty evaluation techniquefor determining 
probability estimates. I Ayyub, B. (ed) Proceedings First Intemational Symposium on 
Uncertainty Modeling and Analysis. IEEE Computer Society Press. 

Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York. 
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Utskriftsexempel från bifogad Excelfil (Bilaga3.xls) Bilaga 3 

Skattning av sannolikheter med Egenvektormetoden 

Fyll i variabelvärdena vilkas sannolikheter du vill skatta 
Variabelvärde Sannolikhet 

C1 3 0,282 
C2 7 0,195 
C3 9 0,097 
C4 13 0,140 
Cs 20 0,286 

Summa 1 

Med hjälp av skalan nedanför, ge dina preferenser 
i matrisen till höger. Radera först gammalt innehåll i alla gula rutor! 
Om du föredrar värdet i raden ovanför, skriv in värdet över diagonalen. 
Om du föredrar värdet i kolumnen till vänster, skriv in värdet under diagonalen 3 7 9 13 20 

(Tips: i beräkningsmatrisen ser du vilka kombinationer som inte är ifyllda) 

3 C1 

Bedömning Numeriskt värde 7 

Båda händelserna är lika 9 

sannolika 1 13 

Bedömning: 20 

Den ena händelsen har: 
Något högre sannolikhet 3 
Högre sannolikhet 5 
Mycket högre sannolikhet 7 
Extremt mycket högre 

sannolikhet 9 
Vid behov kan man interpolera mellan 

de numeriska värdena t.ex 6,0 

Beräkningsmatris. Skall inte fyllas i 
C1 C2 C3 C4 Cs 

C1 

C2 

C3 

Cs 
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Bilaga 4 

Åsättande av sannolikhet för enstaka händelse 

Åsättandet av sannolikheten för en enstaka händelse är ibland problematisk, om sannolikheten 
är liten. Människan har svårt att föreställa sig mycket små sannolikheter. Det är svårt att hitta 
ett jämförelseobjekt som har någon relevans, eftersom det ligger i sakens natur att vi har 
mycket begränsad erfarenhet av små sannolikheter. Givetvis kan bedömningen påverkas av 
olika typer av bias, så man bör vidta åtgärder mot dessa. 

För att underlätta bedömningen, är det av psykologiska skäl bättre att arbeta med tänkta 
frekvenser och inte sannolikheter, Montgomery (1999). 
Även om det är svårt får man försöka skapa sig en föreställningsvärld där man kommer att 
göra ett sto1i antal försök med den sökta händelsen. 
Den fråga man skall besvara blir då av typ: 
"Av tusen exakt likadana slänter som den här, hur många kommer att rasa?" 
När man sedan har frekvensen kan den ju lätt uttryckas som en sannolikhet. 

En annan möjlighet är att man uttrycker sin uppfattning om troligheten genom att man anger 
odds. Detta behandlas inte vidare här, eftersom de flesta är ovana vid odds. Den intresserade 
hänvisas till O'Hagan (1988). Ytterligare en annan möjlighet kan vara att bryta ner 
händelsekedjan som leder till den sökta händelsen och åsätta bashändelsernas sannolikheter, 
till exempel med ett felträd. 

Referenser 
Montgomery, H., 1999. Personlig kommunikation. 

O'Hagan, A., 1988. Probability. Methods and Measurement. Chapman and Hall 
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Bilaga 5 

Åsättande av sannolikheter med metod enligt O'Hagan (1998) 

Metoden baseras på att man först skattar gränsvärden och troligaste värden. 
Ordningen är största (U), minsta (L) och sedan troligaste värdet "mode" (M), för att i någon 
mån begränsas effekten av så kallad "anchoring" 
Därefter ger man sannolikheten för att den betraktade storheten skall ligga inom vissa 
intervall: 

(a) (L, M) 
(b) (L, (L+M)/2) 
(c) ((M+U)/2, U) 
(d) (L, (L+3M)/4) 
(e) ((3M+U)/4, U) 

Ur dessa värden kan man sedan beräkna sannolikheter för intervall, som av O'Hagan valts för 
att få en noggrannare skattning kring det troligaste värdet, där ju merparten av sannolikheten 
är koncentrerad, och för att undvika den svåra skattningen av små sannolikheter. 
Ett enkelt Excelblad har skrivits för att underlätta skattningen. 

Referens 
O'Hagan, A., 1998. Eliciting expert beliefs in substantial practical applications. The 
statistician Vol 47, Part 1, 1998. 
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Utskriftsexempel från bifogad Excelfil (Bilaga 5.xls) Bilaga 5 

Åsättande av subjektiva sannolikheter enligt metodik beskriven i 
A. O'Hagen: Eliciting Expert Beliefs . The Statistician Volume 47 Part 1 1998 

Ange minsta och största värden för ett intervall så att det är nästan säkert 
att den okända storheten ligger i intervallet 

Minsta värde 165 

Största värde 250 

Ange det troligaste värdet("mode") 

Troligaste värde! 190 

Ange sannolikheten för att den okända storheten ligger i de följande intervallen: 

0,030
Intervall Sannolikhet 

Från Till 
0,025165 190 0,5 

165 177,5 0,175 
0,020220 250 0,05 

165 183,75 0,33 
0,015205 250 0,25 -

-

-
-

Implicerade sannolikheter 0,010 

165 
177,5 

183,75 
190 
205 
220 

177,5 
183,75 

190 
205 
220 
250 

0,175 
0,155 

0,17 
0,25 
0,2 

0,05 

0,005 

0,000 
150 170 190 210 

X 
230 

I 

250 

Medelvärde 
Standardavvikel, 

193,4 
16,8 

\;j 
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Bilaga 6 A 

PROTOKOLL FÖR KV ALITETSSÄKRING 
ÅSÄTTANDE AV SUBJEKTIVA SANNOLIKHETER 

Projektet 

Projektnamn 

Projektet avser 
. 

Din roll i projektet 

Experten 

Namn 
Anställning (nuv.) 
Specialistkompetens 
Yrkesverksam i området (år) 

Kurser 
Statistisk träning :SJäivstuct1er av rapporten senast I> 

Det som skall skattas 

Vilken är den skattade storheten? (Ge en entydig definition!) 
. 

Vad skall resultatet användas till ? 

.I vilket skede skall resultatet användas? 
Direkt vid dimensionering IBayesiansk uppdatering I 
Vilken information har funnits tillgänglig? 
Allmän, t ex tabeHer 
Keg10na.l kunskap 
Lokal ertarenhet 

Vilka geotekniska antaganden har gjorts? 

.· 

. 

.· 

. 
.· 

I 
.. 

.; .; 

.' 

·· . 

.·· 
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Finns det något skäl att anta någon speciell statistisk fördelning? 

Bias-faktorer 

Påverkas det fortsatta projektet av det värde du skall åsätta?/ så fall hur? 

Har tlu en expertroll och förväntas kunna ge ett värde med snäva gränser? 

Kan ett för högt angivet värde ge stora risker? Eller ettförlågtangivetvärde? 

Har du nyligen varit med om något misslyckat projekt av samma typ? Något vällyckat? 

Om du har provdata eller lokal e1farenhet, hur relevant är den jämfört med allmänna och 
regionala data? 

Ar data representativa eller kan de över (under)skatta verkliga värden? 
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Åsättandet av värden, kontinuerlig statistisk fördelning 

Vilket är det lägsta värdet som kan inträffa? I 
Om d11;får veta att man observerat ett ännu lägre värde, kan du ge en förklaring? 

''0~UW:Jnge ~ttnytt lägsta värde? ...· I\ 

Vilket är det högsta värdet som kan inträffa? I 
O111dufår veta att man observerat ett ännu ltögre värde, kan duge.enförklaring? 

' 

Vill du ge ett nytt högsta värde? I 
Vilket är det troligaste värdet? I 

Åsättandet av värden, diskret statistisk fördelning 

Vilket är det lägsta värdet som kan inträffa? I 
Om du får veta att man observerat ett ännu lägre värde, kan du ge en förklaring? 

:~illchige ett nytt lägsta viirde? I 
Vilket är det högsta värdet som kan inträffa? I 
Om du får veta att man observerat ett ännu högre värde, kan du ge en förklaring? 

Vill du ge ett nytt högsta värde? I 

Ge variabelvärden och sannolikheter 
Värde Sannolikhet Värde Sannolikhet 

Uppritning 
Gör en uppritning av fördelningen och bedöm om den återspeglar din uppfattning om den 
sökta storheten. 

ffpp1jtning har gjorts manuellt 
$öntrollmed egenvektormetoden Ingenytte,rl,igar4ko1icfoll 
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Beskrivning av percentiler 

:~"%<i1r11zöjliga Värden är mindre än 
.,., 1:/'. ., .. ' 

?f}l~~åy.111:iijligavärden är mindre än 
'.J(k%i"tfvmöjliga värden är mindre än 
·z§%gvmojliga värden är mindre än 

,.?:~"1%åvmöjliga värden är mindre än 

Datumfl/i,/~!fasattafördelningen återspeglar 
111,in 11ppf attning: 

Signatur 
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Utskriftsexempel från bifogad Excelfil (Bilag6A.xls) Bilaga 6A 

INDATA 
Ange i ordning minsta, största, troligaste! 

0,350 

Angivna värden 
Minsta 0,300 
Troligaste 
Största ~ 

0,250 

Fördelni ngar 
0,200

(sätt X) 

Triangel 0,150 
Normal 
Lognormal ~ 
Uppritningsintervall 

från -3 
till 10 

-5 0 5 10 15 
LOGNORMALFÖRDELNING EJ DEFINIERAD FÖR X<O! Normal -- Logriormal --.-Triangel 
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Utskriftsexempel från bifogad Excelfil (Bilag6A.xls) Bilaga 6A 

BERÄKNING AV PERCENTILER 

Percentil Triangel Normal Log normal 

5% 0,89 -0,08 1,31 
25% 2,00 1,47 2,12 
50% 3,10 2,67 2,97 
75% 4,54 3,87 4,15 
95% 6,45 5,41 6,72 

Fördelningsparametrar 

Normal Log normal Tria~el 
a O µ 267 ")..~ 

m 2 cr 1 777778 1;~ 
b 8 
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Bilaga 6 B 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSSÄKRING 
ÅSÄTTANDE AV SUBJEKTIV SANNOLIKHET, ENSTAKA HÄNDELSE 

Projektet 

Projektnamn 

Projektet avser 

Din roll i projektet 

Experten 

Namn 
Anställning (nuv.) 
Specialistkompetens 
Yrkesverksam i området (år) 

Kurser 
Statistiskträning 1:)Jälvstud1er av rapporten senast I 

Det som skall skattas 

Vilken händelse är det som sannolikheten skall skattas för? (Ge en entydig definition!) 

Vad skall resultatet användas till ? 

Vilken information har funnits tillgänglig? 
Allmän,textabeller 
~pec111 kunskap 
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Bias-faktorer 

Påverkas det fortsatta projektet av det värde du skall åsätta? I så fall hur? 

Har du en expertroll och förväntas kunna ge ett exakt värde utan osäkerhet? 

Kan ett för högt angivet värde ge stora risker? Eller ett för lågt angivet värde? 

Har du nyligen varit med om något misslyckat projekt av samma typ? Något vällyckat? 

Om du har specifika data, hur relevanta är de jämfört med allmänna data? 

Ar data representativa eller kan de över (under)skatta verkliga värden? 
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Asättandet av värden, sannolikhet för enstaka händelse 

Beskriv den fråga Du ställtför att bedöma 
frekvensen för händelsen. 
Hur stor är frekvensen? 
Hur stor är sannolikheten? 
Om du får veta att observationer pekar på en ännu lägre sannolikhet, kan du ge en 
förklaring? 

Yil){~tär d~tlägsta·värdet? .· 

Om du får veta att observationer pekar på en ännu högre samwlikhet, kan du ge en 
förklaring? 

Vilket är det högsta värdet? 

Vilket är det troligaste värdet, det vill säga 
detclu vill ange? 

DatumJa,{lek åsatta sannolikheten återspeglar 
niin uppfaitnin~: 

Signatur 

46 



Bilaga 7 

SPAT. Program för åsättande av sannolikheter 

SPAT (Subjective Probability Assessment Technique) 
Programmet är ursprungligen skrivet för att åsätta proportioner (0- 100%), Terlouw (1989). 
Programmet använder flera metoder vid åsättandet och är numera fritt tillgängligt. Det bifogas 
här endast som data-filer. Dessa inkluderar handbok. 

Referens 

Terlouw, P., 1989. Subjective Probability Distributions, a psychometric approach. 
Rijksuniversiteit Groningen, Diss. 
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