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Förord 
Sampers och andra beräkningsmodeller för analyser inom transportsektorn bygger 
på förutsättningar och antaganden som ofta är förenade med stor osäkerhet. På 
uppdrag av SIKA har VTI genomfört en förstudie om hur Monte Carlo-simulering 
skulle kunna användas för att uppskatta vilken effekt sådan osäkerhet har på 
prognosresultat. Målsättningen är att därigenom kunna uttrycka prognoser med 
någon form av osäkerhetsintervall. Förstudien behandlar i första hand metodik för 
Monte Carlo-simulering och frågan om valet av statistiska fördelningar och 
uttryck för osäkerhet i indata. Transek diskuterar i en separat förstudie hur 
Sampers skulle kunna modifieras för möjliggöra osäkerhetsanalys. 

Projektledare hos VTI har varit Pontus Matstoms som också har skrivit 
merparten av texten. Urban Björketun, VTI, har tagit fram statistik och skrivit om 
osäkerhet och beroenden mellan vissa prognosförutsättningar i Sampers-modellen. 
Mats Wiklund och Rune Karlsson, VTI, har lämnat värdefulla synpunkter på 
framställningen. 
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Sammanfattning 
Samhällsekonomiska modeller inom transportområdet, till exempel Sampers-
modellen för persontransporter, innebär ofta komplexa samspel mellan olika 
delmodeller och beräkningar på omfattande datamängder. Modellparametrar, 
tidsvärden och antaganden om t.ex. ekonomisk utveckling är vidare förenade med 
stor osäkerhet. Vid prognoser vore det därför önskvärt att förutom 
punktskattningar av framtida värden också beräkna osäkerhetsintervall som visar 
på den osäkerhet som följer av osäkerhet i indata. Ett sätt att uppskatta sådan 
prognososäkerhet är genom Monte Carlo-simulering. Utifrån antagen osäkerhet i 
indata och genom upprepade slumpdragningar och modellevalueringar uppskattas 
då motsvarande statistisk osäkerhet i prognosresultatet. Rapporten handlar om 
metodmässiga aspekter på Monte Carlo-simulering. Särskilt diskuteras tekniker 
för slumpdragning och hantering av statistiska beroenden mellan olika variabler 
och hur metoden kan utformas för att begränsa erforderligt antal modell-
evalueringar. Långa beräkningstider är troligtvis det främsta ”hotet” mot Monte 
Carlo-analys och möjligheten att uppskatta modellosäkerhet i Sampers. Det är 
därför viktigt att metoden utformas noggrant så att inte onödigt många 
modellevalueringar krävs. Även andra metoder än Monte Carlo-simulering bör 
övervägas, till exempel metoder baserade på responsytor.  
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1 Bakgrund 
Avancerade beräkningsmodeller används sedan länge för samhällsekonomisk 
analys inom transportsektorn. De innebär ofta omfattande beräkningar på stora 
datamängder. Inte minst gäller det inom persontransporter, där idag Sampers-
modellen är ett viktigt verktyg. Denna typ av modeller är estimerade på statistiska 
urvalsundersökningar och bygger ofta på komplexa samspel mellan olika 
delmodeller. I Sampers ingår t.ex. separata modeller för bilinnehav och generering 
av olika typer av resor. Därtill kommer modeller/metoder för nätutläggning och 
därmed lösning av stora optimeringsproblem. Sammantaget gör modellernas 
komplexitet och omfång det omöjligt att enkelt överblicka hur resultat beror av 
indata och med vilka mekanismer resultatet påverkas av förändringar eller 
osäkerhet i indata. 

Vid prognoser kan tidshorisonten ligga långt in i framtiden; ofta 25–30 år och i 
särskilda tillämpningar även längre. Osäkerheten i antaganden för prognos-
perioden kan därmed vara betydande. Det gäller till exempel antaganden om 
demografisk utveckling och markanvändning, ekonomisk utveckling, restider, 
kostnader för att resa och miljöpåverkan. Utfallet av en prognos bestäms 
naturligtvis i grunden av egenskaper för den underliggande modellen och hur den 
har estimerats, men då detta har fixerats så avgörs utfallet av antagen 
framtidsutveckling. Det kan här anmärkas att framtidsutvecklingen i viss mån 
bestäms av beslut grundade på modellens prognosutfall. 

Prognoser innebär alltid osäkerhet och risk för olika typer av fel: (i) klassisk 
avvikelse mellan modell och den verklighet som modellen avser att beskriva, (ii) 
nämnd osäkerhet i antaganden om framtidsutvecklingen och (iii) osäkerhet om 
kalkylvärden i nutid och framtid. Modellfelet enligt punkt (i) består av såväl fel på 
grund av felaktig modellstruktur som fel på grund av osäkerhet i estimerade 
modellkoefficienter. Enligt (Widlert, 2002) pekar dock gjorda uppföljningar av 
trafikprognoser på att osäkerheten i omvärldsutvecklingen (punkt ii) i allmänhet 
innebär större osäkerhet i resultatet än vad modellfel (punkt i) ger. Det betyder att 
modellen i sig ofta fungerar och ger en tillfredsställande beskrivning av 
verkligheten, men att felet kan bli betydande om antaganden för prognosperioden 
visar sig avvika från faktisk utveckling. Likaså har antagen värdering, av t.ex. tid, 
miljö och olyckor, stor inverkan på resultatet (punkt iii). Det kan anmärkas att 
osäkerheten om värdering idag anses vara betydande. 

Trots att osäkerheten är stor så måste prognosförutsättningar normalt fixeras 
och uttryckas som fastlagda värden, till exempel att BNP under prognosperioden 
antas öka med 2 procent per år. Med sådana antaganden följer att även 
prognosresultatet blir uttryckt som enskilda värden (punktskattningar). Vad man 
istället skulle önska är att förutsättningar skulle kunna anges med osäkerhets-
intervall och att resultatet, på motsvarande sätt, skulle uttryckas med 
osäkerhetsintervall.  

I praktiken är osäkerhetsintervall inte tillräcklig information, utan det krävs 
något antagande om statistiska fördelningar. Det vill säga något som beskriver 
troligheten i olika variablers värde. Med sådan information skulle också 
prognosen kunna uttryckas som statistiska fördelningar och det skulle vara möjligt 
att läsa av hur troligt olika utfall är under antagen osäkerhet i förutsättningarna. 
De beslutsunderlag som prognoserna ligger till grund för skulle då kunna föra in 
osäkerhet, enligt följande exempel hämtat från (SIKA, 2002). 
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”Nettonuvärdekvoten för investeringarna i inriktningsalternativet är 
0,5. Även om vi väger in de osäkerheter som finns i kalkylen så är vi 
ändå rimligt säkra på att alternativet har en lönsamhet som är 
positiv” 

 
Metodmässigt är detta möjligt men långa beräkningstider gör det i praktiken 
omöjligt att tillämpa metoden för reguljära prognoskörningar. Däremot kan 
osäkerhetsanalys vara intressant i särskilda studier och speciellt för att få en 
allmän förståelse för hur prognosens utfall påverkas av osäkerhet i 
förutsättningarna. 

Syftet med denna PM är att visa hur osäkerhet i prognosresultat, till följd av 
osäkerhet enligt punkt (ii) och (iii) ovan, kan uppskattas genom Monte Carlo-
simulering. I korthet fungerar metoden så att upprepade prognoskörningar görs 
där värdet på ”osäkra” variabler i varje ”spel” dras som slumptal från på förhand 
antagna fördelningar. De resultat som på så sätt bestäms ger underlag för 
uppskattning av osäkerheten i resultatet; antingen uttryckt som konfidensintervall 
eller som empiriskt uppskattade fördelningar.  

Först beskrivs Monte Carlo-tekniken i allmänhet. Det handlar främst om 
metoder för slumpdragning, hantering av beroende variabler och resultatanalys. 
Därefter diskuteras valet av fördelningsfunktioner och eventuella statistiska 
beroenden då metoden tillämpas på Sampers-modellen.  

En allmän genomgång av olika metoder för osäkerhetsanalys, med särskilt 
fokus på Monte Carlo-simulering, ges i (Helton, 1993). 
 
 
2 Monte Carlo-simulering 
Låt y=f(x1,x2,…,xn) beteckna en endimensionell funktion av n variabler. 
Funktionen f kan vara en traditionell matematisk funktion men här avses i första 
hand utfallet av en prognosmodell med indata (framtidsantaganden och andra 
förutsättningar) x1, x2,…,xn. I praktiken ger modeller flera olika resultat, varför 
resultatet y egentligen är mångdimensionellt. Att vi här antar endimensionellt 
resultat förenklar resonemanget men innebär principiellt ingen begränsning.  

Eftersom indata står för olika antaganden om framtidsutvecklingen så saknas 
normalt kända värden. Vad som i bästa fall kan anges är kvalificerade 
uppskattningar, kombinerat med statistiska fördelningar genom vilka osäkerheten 
kan beskrivas. Ett antagande kan t.ex. vara att en variabel är normalfördelad kring 
ett visst värde med en viss standardavvikelse.  

Om flera förutsättningar (variabler) anges som statistiska fördelningar, så är 
frågan hur motsvarande fördelning av modellens resultat (prognosen) ser ut. Ett 
konstruerat exempel ges i figuren nedan, där en antagen modell antas bero på två 
variabler med olika fördelningar. Figuren visar hur fördelningen för modellens 
utfall ser ut under antaganden om de två variablernas fördelningar. Beroende på 
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hur modellen fungerar kan sambandet mellan variablernas och resultatets 
fördelningar vara mycket varierande1.  
 

 
 

Figur 1 Exempel på samband mellan osäkerhet i indata och i modellresultat. 
Modellen antas här bestämmas av två variabler. Den första antas vara 
normalfördelad och den andra likformigt fördelad mellan två extremvärden. 
Resultatet av den antagna modellen1 ger den fördelning som visas till höger i 
figuren. 

 
Fördelningen för modellresultatet är i sig intressant men är också ett underlag för 
att beräkna förväntat utfall (medelvärde) och spridning (standardavvikelse). Med 
den informationen är det möjligt att uttrycka prognosen med prediktionsintervall.  

Det exempel som ges i figuren är enkelt eftersom den underliggande modellen 
är okomplicerad och endast beror av två variabler. Det är då möjligt att snabbt 
bestämma modellens resulterande fördelning. I verkliga tillämpningar, med mera 
mångdimensionella och väsentligt mer komplexa modeller, måste speciella 
tekniker användas. Den kanske vanligaste metoden är då Monte Carlo-simulering. 
Tekniken bygger på upprepade modellberäkningar med slumpvis valda 
variabelvärden och därefter sammanställning av alla utfall till en statistisk 
fördelning. Eftersom endast modellens värde efterfrågas kan den i princip 
uppfattas som en ”black box”. Det som krävs är att modellresultatet ska kunna 
beräknas för varje ny uppsättning av indatavariabler. 

Monte Carlo-analys innefattar normalt fyra steg. I det första steget bestäms 
fördelningar, och därmed värdeintervall, för samtliga variabler xi. Därefter, i det 
andra steget, genereras ett antal (N stycken) uppsättningar slumpdragna indata,  
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Det är här önskvärt uppsättningarna tillsammans representerar stor del av 
”värderummet” och att genereringen tar hänsyn till det fall då variabler är 
sinsemellan korrelerade. Det tredje steget innebär att modellen evalueras för varje 

                                                 
1 Exemplet i figuren bygger på en antagen ”modell” 3.0
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)1,2(~1 Nx  och x2 likformigt fördelad på intervallet [0,1], och där x1 och x2 är statistiskt 

oberoende. 
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uppsättning av indata, vilket ger underlag för osäkerhetsanalys och uppskattning 
av modellresultatets fördelningar i metodens fjärde steg.  

Figur 2 visar ett exempel på Monte Carlo-uppskattning av hur resultatet från 
modellen i föregående figur beror av variationen i indata. Observera att figuren 
också visar hur fördelningarna för de två oberoende variablerna återges genom 
slumpdragningar.   
 

 
Figur 2 Monte Carlo-uppskattning av tidigare modellexempel. Här har 10 000 
slumpgenererade uppsättningar av de två variablerna använts för att uppskatta 
motsvarande statistiska fördelning för modellresultatet. 

 
Innan vi går in på detaljer om de olika stegen i Monte Carlo-analysen ska det 
påpekas att det även finns andra tekniker och metoder för osäkerhetsanalys. 
Monte Carlo-analys är stokastisk och bygger på slumpade indata. Deterministiska 
metoder fungerar på andra sätt och kräver delvis annan information. Ett exempel 
är metoder baserade på responsytor; se t.ex. (Morton, 1983). Monte Carlo-
metoden används frekvent och det finns relativt mycket skrivet om den. Hur olika 
metoder fungerar i praktiken är dock problemberoende, där t.ex. beräkningstiden 
och modellen i sig kan vara en avgörande faktor. Utgångspunkten i den fortsatta 
diskussionen är att Monte Carlo kan användas, men det ska alltså noteras att andra 
metoder, vid närmare kontroll, kan visa sig vara mera lämpliga. 
 
2.1 Statistiska fördelningar för indata 
Principiellt kan fördelningar för indata uttryckas antingen som standard-
fördelningar, t.ex. normal, lognormal eller likformig fördelning, eller som 
numeriskt beskrivna empiriska fördelningar. Det senare innebär att fördelningen 
uppskattas genom histogram med angivna numeriska värden för respektive stapels 
normerade höjd (sannolikhetsmassa). Medan standardfördelningar innebär att 
fördelningsfunktionen beskrivs av en matematisk funktion så innebär det andra 
fallet diskret beskrivning med konstanta värden inom olika intervall 
(trappstegsfunktion).  

Vid implementering av Monte Carlo-metoden bör det vara möjligt att definiera 
indata genom såväl standardfördelningar som genom numeriskt beskrivna 
fördelningar. En möjlighet är att man internt alltid arbetar med numeriska 
beskrivningar och att automatisk konvertering till denna form görs i de fall 
standardfördelningar används. I praktiken kan det vara svårt att hitta 
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standardfördelningar som på ett tillfredsställande sätt beskriver observerade data. I 
det här fallet, då det handlar om att ange fördelningar för prognosförutsättningar, 
är säkert någon standardfördelning en tillräckligt bra bild av den osäkerhet som 
man bara kan göra antaganden om. 

Observera att angiven fördelningen för en variabel indirekt också anger 
medelvärde, varians och min/max-värde. 

Figur 3 visar ett exempel på numeriskt angiven fördelningsfunktion. 
 

 
Figur 3 Exempel på numeriskt angiven fördelning. Här approximation med åtta 
staplar av normalfördelningsfunktionen. 
 
2.2 Generering av indata 
Då fördelningsfunktioner för de olika indatavariablerna är definierade, så bestäms 
ett antal fullständiga uppsättningar av slumpvis dragna indatavariabler,  
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där n är antalet variabler och N är antalet uppsättningar. För varje uppsättning kan 
sedan motsvarande modellresultat beräknas och ligga till grund för uppskattning 
av en fördelningsfunktion för resultatet: 
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Slumpdragning från en allmän fördelningsfunktion bygger i allmänhet på 
likformigt fördelade slumptal, vilket i de vanligaste programmeringsspråken kan 
genereras direkt genom inbyggda funktioner. En vanlig teknik för generering av 
slumptal är att utifrån den givna täthetsfunktionen bilda motsvarande (kumulativa) 
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fördelningsfunktion F(x). Den senare är en monotont ökande funktion som startar 
på noll och slutar på värdet ett. Möjliga x-värden är de för vilka F är växande. 
Med den s.k. inversmetoden dras först ett likformigt fördelat slumptal y*, varefter 
x* bestäms så att F(x*)=y*. Värden x* som beräknas på detta sätt blir slumptal som 
följer den underliggande fördelningen. Metoden illustreras genom figuren nedan. 
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Figur 4 Inversmetoden för slumpdragning från en allmän fördelningsfunktion 
f(x). y* dras som ett likformigt slumptal mellan noll och ett. Det sökta slumptalet, 
som följer fördelningen F(x), ges sedan som det argument x* för vilket F(x*)= y*. 
 
I det enklaste fallet genereras varje uppsättning j oberoende av tidigare 
uppsättningar. Varje variabel slumpas då från respektive fördelning, på samma 
sätt i varje steg. Det betyder att olika områden i ”värdeområdet” för x berörs i 
direkt proportion till den bakomliggande sannolikheten för respektive delområde. 
Detta angreppssätt kan först verka rimligt men en konsekvens är att det ofta krävs 
ett mycket stort antal uppsättningar för att sammantaget få rimlig täckning av hela 
det intressanta värdeområdet. Det innebär t.ex. att områden med låg sannolikhet, 
som trots det kan vara viktiga att få med, riskerar att bli utan ”träffar” om inte 
antalet variabeluppsättningar (N) är stort. 

Ett sätt att komma förbi det problemet är att dela in värdeområdet i ett antal 
delområden (strata) och vid slumpdragning generera ett antal variabeluppsätt-
ningar från respektive stratum. På det sättet kan man, utan orimligt många 
uppsättningar, vara säker på att hela värdeområdet täcks. Det önskade antalet 
uppsättningar kan vara olika för olika delområden. Ofta önskas flest uppsättningar 
för de troligaste områdena. Antalet kan därför väljas i proportion till respektive 
områdes sannolikhet, kombinerat med ett visst minimivärde. 

En tredje metod för stratifierad generering av slumpade indatavariabler kallas 
för latin hypercube sampling (McKay, 1992). Idén är att för varje enskild variabel 
dela upp värdeområdet i ett antal intervall (N stycken – samma antal som önskade 
variabeluppsättningar) med samma sannolikhet. För varje variabel dras sedan ett 
slumpvalt värde från varje sådant intervall. De N värden som är genererade för 
variabeln x1 kombineras först slumpmässigt med motsvarande N genererade 
värden för x2. På så sätt fås N par av (x1, x2), vilka sedan slumpmässigt 
kombineras med de N genererade x3-värden. Processen fortsätter tills alla variabler 
är kombinerade enligt ovan och N fullständiga uppsättningar har bestämts. 
Metoden rekommenderas eftersom den med relativt få variabeluppsättningar (och 
evalueringar) ger bra täckning av värdeområdet.  
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I många tillämpningar kan variabler vara sinsemellan korrelerade. Det betyder 
att deras respektive fördelningar inte ger fullständig information om spridningen. 
Istället krävs information om den simultana, flerdimensionella fördelningen, eller 
om inbördes korrelation. Om två variabler t.ex. antas vara starkt positivt 
korrelerade så bör höga värden för den ena innebära höga värden även för den 
andra variabeln och vice versa. Vid Monte Carlo-simulering är det väsentligt att 
sådan samvariation fångas upp och att man vid slumpgenerering av variabelutfall 
tar hänsyn till känd korrelation. Naturligtvis är det lika viktigt att okorrelerade 
variabler behandlas som linjärt oberoende.  

Korrelerade variabler innebär linjära beroenden. Variabler kan dock vara 
beroende utan att de är (linjärt) korrelerade. I det här sammanhanget låter vi dock 
beroende betyda linjärt beroende. 

I praktiken är det ytterst sällan som simultana, flerdimensionella fördelningar 
är kända. Vad som däremot kan vara givet är en korrelationsmatris C vars element 
anger parvis korrelation mellan olika variabler, så att element cij anger 
korrelationen mellan xi och xj. I många fall är naturligtvis osäkerheten stor i 
korrelationsmatrisen. Värdena tolkas därmed mest som information om huruvida 
det är svag eller stark korrelationen och med vilket tecken den verkar. 

För att hantera denna typ av beroenden finns metoder utvecklade, se bl.a. 
(Iman and Conover, 1982), med vars hjälp slumpade indata (utan hänsyn till 
beroenden) i efterhand kan transformeras med hänsyn till antaganden om 
korrelation. Metoderna är tämligen matematiska och det ligger utanför ramen för 
denna sammanfattning att ge en fullständig beskrivning. Det ska dock 
understrykas att man vid praktisk lösning av problem med beroenden utan 
orimligt stor insats kan tillgripa metoder av denna typ. 
 
2.3 Modellutfall 
När slumpgenererade indata har bestämts, enligt föregående avsnitt, ska modellen 
evalueras för varje uppsättning indata,  
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Det innebär i praktiken att den datorrutin som evaluerar modellen anropas i en 
slinga enligt följande: 
 
For j=1..N 

Indata= ),...,,( )()(
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n
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     Evekvera modell 

         
    Spara relevanta utdata 
End 

 
Ett praktiskt problem kan vara att stor del av indata i många tillämpningar är 
konstant och att bara en mindre del ingår i osäkerhetsanalysen. Vidare kan i 
många fall bara en mindre del av alla utdata vara föremål för analysen och därmed 
behöva sparas.  
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Detta steg kan innebära en hel del programmering. Programmet måste utformas 
i samspel med modellen så att in- och utdata kan hanteras och att modellen 
automatiskt kan exekveras med respektive uppsättning indata. För- och 
efterprocessning till detta steg kan däremot göras som separata program. Se vidare 
avsnitt 4. 
 
2.4 Osäkerhetsanalys 
I det sista steget genomförs den egentliga osäkerhetsanalysen. Här undersöks hur 
modellens resultat varierar under antagen variation i indata. Denna variation 
uttrycks antingen genom uppskattning av t.ex. medelvärde, varians, konfidens-
intervall och min/maxvärde. Alternativt bestäms en empirisk fördelningsfunktion 
för resultatet. Genom denna mera fullständiga beskrivning kan sedan t.ex. 
konfidensintervall beräknas.  

Om indata har genererats med den enklaste formen av slumpdragning, utan 
stratifiering men eventuellt med latin hyperkub-tekniken, uppskattas medelvärdet 
och variansen för resultatet y på vanligt sätt, 
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Om istället stratifiering har använts måste observationerna viktas med 
sannolikheten (pi) för respektive observation: 
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Som komplement till medelvärde och standardavvikelse (konfidensintervall) kan 
man bestämma en approximativ fördelningsfunktion för prognosutfallet. Man får 
då extra information om den faktiska variationen och hur spridningen ser ut kring 
medelvärdet. 
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Om resultaten yi, i=1…N, är sorterade i storleksordning (yi-1< yi) så kan den 
kumulativa fördelningen uppskattas genom 
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Detta förutsätter dock att slumpdragningen av variabeluppsättningarna har gjorts 
utan stratifiering, men eventuellt med Latin hyperkubs-teknik. Om stratifiering 
har använts ersätts värdet i/N med värden beroende av respektive stratums 
sannolikhet och antal ”träffar”. 

En intressant detalj är att den uppskattade fördelningsfunktionen kan beräknas 
med konfidensintervall, vilket kan vara värdefull extrainformation (Conover, 
1980). 

Osäkerhetsanalys kan också innebära att man undersöker modellens känslighet 
för variation i respektive variabel. På så sätt kan det klarläggas vilka variabler som 
ger det största bidraget till osäkerheten i resultatet och därmed för vilka variabler 
som hög noggrannhet lönar sig bäst. Det finns flera sätt att genomföra sådan 
känslighetsanalys. Ett sätt är att ansätta och skatta en linjär modell på formen 
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Koefficienternas (bi) storlek ger då information om olika variablers inverkan och 
med vilken styrka förändringar påverkar resultatet. I många fall är underlaget från 
Monte Carlo-analysen (alla variabeluppsättningar och motsvarande modell-
resultat) tillräckligt underlag för att skatta en linjär regressionsmodell på 
ovanstående form. 
 
 
3 Statistisk osäkerhet i indata till Sampers 
Osäkerhet av typ (ii) kan belysas med tidsseriedata för några lämpliga variabler. 
Exemplen här behandlar BNP, inkomst och bensinpris under de senaste 50 åren. 
Med hjälp av KPI har alla årsvärden räknats om med år 1992 som bas.  

BNP gäller BNP till marknadspris och har hämtats från SCBs hemsida 
(Försörjningsbalansen 1950–). Inkomstuppgifterna har vi tagit separat från SCB. 
Från och med inkomståret 1992 avser inkomsten ”summa förvärvs- och 
kapitalinkomst”. För tidigare år har de inkomstuppgifter använts, som SCB 
bedömer lämpligast för en tidsserie över inkomst. Bensinpris har hämtats från 
Bilismen i Sverige och gäller regular 93 oktan, från 1995 blyfri 95 oktan. Det är 
medelpriser från pump under året, lägsta priszon, vägt med hänsyn till 
betjäningsformer. KPI kommer också från SCBs hemsida – Levnadskostnads-
index, historiska tal. Figuren nedan visar årliga relativa förändringar (kvoten 
mellan successiva år) under den studerade perioden. 
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Figur 5 Årliga förändringsfaktorer för BNP, inkomst och bensin. Alla enskilda 
årsvärden i de bakomliggande serierna har räknats om med gemensamt basår 
(KPI). 

 
I prognossammanhang uttrycks en oberoende variabels framtida värde ofta som en 
faktor gånger basårsvärdet. Därför är de olika variablernas successiva, relativa 
förändring av intresse. Det linjära sambandet mellan variablerna, dvs. KPI-
justerade förändringar år från år för BNP etc., mäts med korrelationskoefficienter 
beräknade för olika tidsperioder och parvis för de tre variablerna. Av figur 5 
framgår att de tre serierna börjar och slutar vid olika år vilket medför att 
korrelationen beräknats för 49 eller 50 år. 
 

Tabell 1 Korrelationskoefficient för de tre variabelparen och hela den tillgäng-
liga tidsperioden. 

BNP 
~ 
Inkomst 

BNP 
~ 
Bensinpris 

Inkomst 
~ 
Bensinpris 

0.581 -0.334 -0.149 
 
Ofta beaktas kortare tidsperioder, både för att finna variabelsamband bakåt i tiden 
och vid prognoser över framtida utveckling. De valda prognosåren ligger kanske 
10 eller 20 år fram i tiden. För att belysa vilken osäkerhet som kan råda, studeras 
sambandet mellan de tre variablerna under kortare tidsperioder, se figur 6–figur 8 
nedan. Endast korrelationen mellan BNP och Inkomst är någorlunda stabil med 
värden ungefär som de för hela perioden enligt tabell 1. Dock kan en avvikande 
utveckling för enstaka år påverka korrelationen beräknad för kortare perioder, 
vilket exemplifieras av BNP~Inkomst 1970–1974 i figur 5.  

För såväl BNP~Bensinpris som Inkomst~Bensinpris är korrelationen negativ 
för flertalet 5- och 10-årsperioder. Dock visar figur 6 för båda variabelparen, att 
en 10-årsperiod då variablerna är i det närmaste okorrelerade (1970-talet) kan 
följas av en period med klart negativ korrelation. 

Beräkningarna för successiva 20-årsperioder i figur 8 visar en sedan 60-talets 
första hälft nedåtgående trend för korrelationen mellan BNP och Inkomst. För de 
två andra paren ger 20-årsperioderna låg korrelation med många koefficienter 
mellan -0,2 och -0,4.  

Sammantaget pekar de redovisade korrelationerna på betydande osäkerhet 
beträffande sambandet mellan de olika variablernas utveckling över tiden. 
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Figur 6 Parvisa korrelationskoefficienter beräknade för 10-årsperioder. 
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Figur 7 Parvisa korrelationskoefficienter beräknade för 5-årsperioder. 
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Figur 8 Parvisa korrelationskoefficienter beräknade för successiva 20-års-
perioder. 
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4 Koppling till Sampers 
Implementering av Monte Carlo-analys kräver att stegen enligt avsnitt 2 
specificeras och speciellt att koppling görs till den modell som ska analyseras 
(Sampers). I förhållande till Sampers-modellen så kan analysen ses som en 
procedur i tre steg:  
 
(i) generering av indata med slumpdragning,  
(ii) beräkning av motsvarande modellresultat och  
(iii) osäkerhets- och känslighetsanalys.  
 
Steg (i) innebär slumpdragning, eventuellt med stratifiering eller genom 
hyperkubs-tekniken, och hantering av eventuella parvis beroenden mellan 
variabler. I steg (ii) omgärdas modellanropet av en slinga så att ett modellresultat 
beräknas för varje variabelset. Steg (iii) innebär slutligen osäkerhetsanalys baserat 
på dessa uppsättningar av slumpade indata och tillhörande modellresultat.  

Observera att det endast är steg (ii) som direkt berörs av den specifika modell 
som analyseras (i detta fall Sampers). Steg (i) och (iii) är metodmässigt oberoende 
och kan i princip genomföras separat. Det betyder att det finns två alternativ för 
den övergripande implementationen. Antingen inkluderas hela kedjan, steg (i–iii), 
i Sampers eller så utvecklas ett separat program för för- och efterbearbetning 
enligt steg (i) och (iii). I det senare fallet är det tillräckligt att modifiera Sampers 
så att en slinga kan löpa igenom ett antal indataset (t.ex. från en Access-tabell) 
och i varje steg exekvera modellen och extrahera valda resultatvärden, som 
förslagsvis förs in i samma tabell. Resultattabellen läses då in i analysprogrammet 
varvid fördelningsfunktioner kan plottas och olika statistiska mått beräknas.  

En fördel med att inkludera allt i Sampers är att det för användaren kan vara 
lättare att genomföra analyserna. Å andra sidan är steg (i) och (iii) så allmänna att 
det kan vara naturligt att genomföra dessa i ett separat program, som då även kan 
användas för osäkerhetsanalys av andra modeller, t.ex. inom godsområdet. 

Oavsett vilket alternativ man väljer för den slutgiltiga implementeringen så 
vore det en fördel att för steg (i) och (iii) först göra en enkel prototyp, t.ex. i 
Matlab, och där testa ut exakt vilka metoder som ska användas för slumpdragning, 
hantering av beroenden och resultatanalys. 

Vid osäkerhetsanalys måste det först bestämmas vilka indatavariabler som ska 
undersökas och vara förenade med osäkerhet. För dessa måste sedan statistiska 
fördelningar och eventuell samvariation anges. Man kan anta att det i praktiken är 
mycket svårt att ha någon säker uppfattning om såväl fördelningar som uttryck för 
samvariation. Vad man i bästa fall kan ha någon uppfattning om är variabelns 
värde enligt antagandet (bästa gissning), gränser mellan vilka värdet sannolikt 
ligger och en ungefärlig bild av hur fördelningen däremellan ser ut. Vid 
implementering av metoden bör användaren i första hand ha ett antal standard-
fördelningar att välja mellan, till exempel normal, log-normal, likformig och 
triangulär. Respektive fördelning kräver sedan något varierande parametervärden. 
Om det finns behov av mera generella fördelningar, angivna genom numeriska 
värden för sannolikheten inom olika värdeintervall, så kan det också enkelt 
implementeras.  

Parvisa, linjära beroenden mellan olika variabler anges genom en korrelations-
matris vars element ligger mellan -1 och +1. Den är definierad så att element (i, j) 
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är noll om variablerna i och j är okorrelerade. Värden nära +1 anger starkt positivt 
korrelerade variabler och motsvarande negativ korrelation för värden nära -1.  

I de flesta fall är det svårt att ha någon säker uppfattning om beroenden och 
exakta värden på korrelationer. En rimlig ambitionsnivå kan därför vara att 
användaren anger för vilka variabler beroenden antas finnas och att styrkan anges 
med en given skala: till exempel starkt negativ (-0.75), svagt negativ (-0.25), 
svagt positiv (+0.25) och starkt positiv (+0.75). Alternativt anger användaren 
numeriska värden över hela intervallet för variabelpar med beroenden. 

Fördelen med att begränsa indata till en uppsättning givna fördelningar och till 
vissa bestämda nivåer på korrelation är att det kan underlättar tolkningen och 
jämförelser av resultat. Det får dock vara till priset av att indata anges på kanske 
onödigt grov nivå. Troligtvis har användaren dock inte en säkrare uppfattning av 
indata än att möjliga val är tillräckligt. 

Efter slumpgenerering av indata och beräkning av motsvarande modellresultat 
består osäkerhetsanalysen av att bestämma de olika resultatvariablernas 
resulterande fördelningsfunktioner samt beräkning av vissa statistiska mått, t.ex. 
medelvärde och standardavvikelse (konfidensintervall). Detta bör presenteras 
både grafiskt (plottade fördelningsfunktioner) och genom beräknade resultat i 
siffror. 

Vid tilllämpning av Monte Carlo-simulering på Sampers-modellen så är det 
troligtvis långa beräkningstider som blir det största praktiska problemet. Den 
totala beräkningstiden bestäms av antalet variabler med antagen osäkerhet och hur 
många slumpdragningar som krävs för att ge en representativ bild av 
utfallsrummet. För att så effektivt som möjligt sprida de slumpade variabel-
uppsättningarna krävs antagligen bra stratifiering eller användning av hyperkubs-
tekniken. Det är också viktigt att valet av variabler med osäkerhet väljs med 
omsorg. I första hand väljs bara de variabler som har en stark påverkan på 
resultatet. Genom att plotta ”modellsvaret” under variation av en variabel i taget 
(övriga variabler sätts till respektive ”normalvärde”) kan man enkelt få en 
uppfattning om vilka variabler som har starkast påverkan på resultatet. Det är 
vidare viktigt att så långt som möjligt begränsa de studerade intervallen för 
respektive variabel. Onödigt långa intervall ökar antalet modellevalueringar och 
därmed även beräkningstiden.  

Hur många modellevalueringar som krävs beror i första hand på antalet 
studerade variabler, deras antagna fördelningar och egenskaper hos modellen. Det 
finns en del referenser där komplexiteten för Monte Carlo diskuteras, men det är 
svårt att på förhand ge några säkra uppskattningar om hur omfattande beräkningar 
som krävs. Med rimligt många variabler så kan man dock förvänta sig relativt 
många modellevalueringar. Det kan i så fall vara aktuellt att lyfta fram alternativ 
till Monte Carlo. En variant är att man initialt beräknar modellens värde för en 
mera systematisk uppsättning variabelvärden och sedan använder denna 
information för att bestämma en funktion som lokalt approximerar modell-
resultatet. Monte Carlo-analys kan därefter tillämpas på denna funktion, som bör 
vara väsentligt snabbare att evaluera än den underliggande modellen. 

Ett annat alternativ är att ge avkall på uppskattning av fördelningsfunktioner 
för resultatet och istället endast beräkna medelvärde och standardavvikelse under 
antagen osäkerhet i indata. Det är då möjligt att använda helt andra metoder, 
baserade på t.ex. numerisk integration vilket anses ge betydande effektivitets-
vinster; se (Arndt, 1996). 
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Sammanfattningsvis så är långa beräkningstider troligtvis det främsta ”hotet” 
mot Monte Carlo-analys och möjligheten att uppskatta modellosäkerhet i 
Sampers. Det är därför viktigt att metoden utformas noggrant så att inte onödigt 
många modellevalueringar krävs. Även andra metoder än Monte Carlo-simulering 
bör övervägas, till exempel metoder baserade på responsytor. 
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