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SAMMANDRAG

Metoder i vilka expertbedömningar utgör ett väsentligt inslag
inventeras med tanke på tillämpning i säkerhets- och tillför-
litlighetsstudier inom kärnkraftverk. Studien har två syften,
- att ge uppslag om bedömningsbaserade metoder för datagene-

rering att användas tillsammans med gängse analystekniker
såsom händelseträdanalyser,

- att utgöra underlag för SKI forskning och utveckling inom
området.

Ett drygt hundratal eferenser representerande arbeten som
rapporterats huvudsakligen under de senaste 3tta åren gås ige-
nom. Ungeför en femtedel av referenserna rör direkt kärnkraft-
tillämpningar. Övriga är allmänna metodstudier eller utgör
t. lämpningar från andra branscher.

A inventerade metoderna indelas i följande kategorier:
• f'irekt bedömning av subjektiva sannolikheter.
v . iayesianska met. der.
, Hierarkiska metoder.

i. Metoder med olika slag av återkoppling.
.. Metoder utnyttjande multipla påverkande faktorer.
. Enkätförfaranden.

G. "Conjoint measurement".
H. Metoder med speciell matematisk eller statistisk formalism.

14 metoder täckande samtliga ovan angivna kategorier beskrivs
och värderas mera ingående enligt en mall som tagits fram i
studien.

Studien visar på att det för närvarande pågår ett rätt inten-
sivt utvecklingsarbete både i fråga om expertbedörnningsbasera-
de metoder som sådana och i fråga om tillämpningar inom kärn-
kraften. I dagsläget finns dock inga självklara metoder "på
hyllan" för tillämpning. Den mest utvecklade metoden 'Ar enkä-
ter till experter, vilket förfarande emellertid har ett be-
gränsat användningsområde och dessutom är resurskrävande.

Studien rekommenderar tre metodområden för fortsatt utveck-
1ingsverksamhet:

- 5aatys "AnaJyticsl Hierarchy Process",
tekniker för återkoppling till expertgruppen under
bedömningsprocessen,

- Embreys SLIM-metod med varianter.

Vidare rekommenderas deltagande i välstrukturerdt, internatio-
nellt samarbete i fråga om utveckling och prövning av expert-
bedömningsbaser ade metoder.
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BAKGRUND

I
I

Till säkerhets- och tillförlitlighetsanalyser inom kärnkraft-
verk behövs data av olika slag. Det behövs till analyser i
samband med förberedelse-, specifikations- och konstruktions-
arbeten eller modifierinqar av stationen. Det behövs kanske i
senare faser av livscykeln för att få djupare kunskap om
anläggningen. Data av olika slag, t ex felintensiteter hos
system eller komponenter eller hos mänskliga insatser, utgör i
de flesta sammanhang en mycket kritisk faktor i säkerhets- och
tillförlitlighetsanalyser. Talande i sammanhanget är begreppet
SISU, som bekant en förkortning för Skräp In - Skräp Ut.
Beräkningen däremellan må vara hur bra och avancerad som
helst. Är indata dåliga, blir resultatet dåligt.

Det är således av avgörande betydelse för analysresultatet
att man känner till godheten hos de data man använder. Detta
innebär inte, att data alltid måste vara av mycket hög kvali-
tet för att kunna användas, men begränsningarna måste vara
kända.

för den som har anledning att befatta sig med säkerhets- och
tillförlitlighetsanalyser är det kanske överraskande att upp-
täcka, att det är rätt svårt att få tag i data, speciellt
sådana som är kvalitetsdeklarerade. Inte sällan blir svårig-
heterna mycket framträdande. Speciellt gäller det data som rör
sällsynta företeelser. Det är ju inte ovanligt med mycket små
felintensiteter inom en kärnkraftanläggning. En vanlig stor-
leksordning är, att den aktuella händelsen kan förväntas in-
träffa långt mera sällan än en gång per år. Det kan alltså
vara förknippat med praktiska svårigheter att fånga upp en
såpass sällsynt händelse. Det gäller i allmänhet att inte bara
registrera händelsen som sådan, utan också förhållanden kring
händelsen. De senare behövs vanligen för att bestämma godheten
hos data.

De praktiska svårigheter som finns vid insamling och klassifi-
cering av data rörande sällsynta händelser, har gjort att man
undersökt varierande vägar för händelseregistre.ing. Närmast
till hands är att bygga in teknisk registrering i anläggning-
en. Det förutsätter emellertid att man redan innan anläggning-
en tagits i bruk för operativ drift vet vad man skall regist-
re ra.

En alternativ väg finns i expertbedömningar, dvs man utnytt-
jar på olika sätt den kunskap om händelser som finns lagrade
hos människor som arbetar i sammanhanget och som kan förväntas
ha mycket god kunskap om detta.

Människan som registrator av händelser har som bekant brister.
I vissa fall kan dessa brister vara mycket besvärande. I andra
fall visar mänsklig registrering och bedömning en mycket hög
noggrannhet. Exempel på detta finns vid vinprovning eller vid
klassificering av färger enligt färgskalan.



För data genererade genom expertmedverkan gäller samma krav
som för annan typ av data, nämligen att godheten hos data mås-
te vara känd. Man måste känna de gränser inom vilka data är
tillämpbara och man måste ha kunskap om dess fel och felfakto-
rer.

Behovet av att systematiskt använda experter för att generera
data har också medfört att det initierats en förhållandevis
omfattande forskning och utveckling inom området mänskliga
bedömningsmetoder. Stort intresse ägnas därvid metoder för
skalning av skattningar till sannolikheter och liknande samt
sammanvägning av data från olika uppgiftslämnare. (Se t ex
sammanställningen av Stillwell, Seaver 4 Schwarz 198Z (110)).

Även inom statistik och informationsvetenskaper sker en
utveckling som är betydelsefull i sammanhanget. Ofta rör det
sig om metoder inom gränsområdec mellan vad som i klassisk
bemärkelse betecknas som sant eller falskt eller mellan kun-
skap och aning. Exempel på metoder i detta sammanhang är såda-
na som bygger på s k fuzzy-set teorier eller arbetar med sub-
jektiva sannolikhetsbegrepp.

Mot denna bakgrund skall behovet av expertbedömningar vid
säkerhetsarbete i kärnkraftverk ses. Det är dock nödvändigt
att få bättre kunskap om egenskaperna hos metoder inom området
som finns framme eller som är under framtagning. Det behövs
också ett bättre underlag för att skapa en bild av var det kan
behövas ytterligare forskningsinsatser och vilka problem såda-
na lämpligen bör behandla.
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I föreliggande arbete inventeras metoder i vilka expertbedöm-
ningar utgör ett väsentligt inslag. Det gäller att finna
sådant som är eller kan vara av intresse för tillförlitlig-
hets- och säkerhetsstudier i kärnkraftverk. Av intresse är
således inte enbart metoder som använts i kärnkrafttillämp-
ningar, utan det är lika intressant att upptäcka tillväga-
gångssätt som använts i andra sammanhang och som skulle kunna
överföras till kärnkraftverk. Expertbedömningarna i fråga kan
röra förhållanden av högst varierande slag, t ex livslängder
hos komponenter eller kvalitet hos mänskligt beslutsfattande.

De inventerade metoderna beskrivs och värderas med hänsyn till
hur de använts. Vidare är det väsentligt att få en bild av
vilken användbarhet en metod har eller kan få inom kärnkraf-
ten. Begränsningar och problem med hänsyn till kärnkrafttil-
lämpningar anges.

Syftet med inventeringen och värderingen är tvåfaldigt. För
dec första skall inventeringen kunna ge en uppfattning om
lämpliga bedömningsbaserade metoder för datagenerering etc i
samband med tillförlitlighets- och säkerhetsanalyser i kärn-
kraftverk. Detta delmål i studien är således av praktisk, til-
lämpad natur.

För det andra skall genomgången utgöra ett underlag för in-
riktningen av SKI forskning och utveckling inom området
expertbedömningar vid tillförlitlighets- och säkerhetsanalyser
av kärnkraftverk. Detta delmål är således av forskningsnatur.
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Avgränsning av uppdraget

Av uppdraget till den föreliggande studien följer en naturlig
avgränsning. Uppmärksamheten i sökandet har varit inriktat mot
expertbaserade metoder som kan vara direkt användbara eller
användbara efter måttliga kompletteringar eller modifieringar.
Den användning det således är fråga om är säkerhetsstudier,
främst säkerhetsanalyser inom kärnkraftverk.

Genom denna inriktning har utelämnats metoder och närmanden
till problem som befinner sig i ett inledande utvecklingssta-
dium. Vidare utelämnas arbeten som inte haft eller avsetts ha
någon praktisk tillämpning. Avgränsningen innebär, att verk-
samheter av grundläggande natur inom fälten teoretisk informa-
tionsbehandling eller mänsklig informationsbehandling inte
avsökts.

Detta medför givetvis, att det kan finnas intressanta utveck-
lingar inom dessa områden som därmed inte uppmärksammats. Om
så är fallet, är det ändå lämpligt med denna begränsning, då
man här antar, att det är förhållandevis lång utvecklingsväg,
innan det kan finnas metoder framme, som är omsättbara i
kärnkraftsammanhang.

Det är en policyfråga och en fråga om tillgång till resurser
och kompetenser för SKI att avgöra om man skall vara med och
tidigt upptäcka eventuella intressanta utvecklingslinjer som
kan styras in mot tillämpningen inom kärnkraften.

Oavsett den uppfattning man kan ha i dessa frågor om vilken
inriktning SKI forskningsinsatser beträffande expertbedöm-
ningsbaserade metoder bör ha så torde det vara naturligt att
man börjar med att skapa sig en bild av aktuella metoder och
tillvägagångssätt som är direkt eller nära omsättbara inom
ramen för de närmanden som finns idag i säkerhets- och till-
förlitlighetsarbetet inom kärnkraftverk.

Arbetets uppläggning i storq drag

Arbetet har genomförts i ett antal delaktiviteter:

1 - Litteratursökning i databaser.

2 - Manuell litteratursökning.

3 - Sammanställning av en lista med referenser som resultat av
punkterna 1 och 2.

k - Genomgång av referenslistan enligt punkt 3

a) med tanke på gallring av referenser som icke är rele-
vanta eller är av ringa intresse samt
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b) med tanke på urval av ett begränsat antal referenser
för närmare genomgång enligt det tillvägagångssätt -
beskrivning, klassificering och värdering av metoder -
som redovisas närmare längre fram i rapporten. Urvalet
har härvidlag skett enligt regeln att sådana referen-
ser har medtagits som rör tillämpningar av expertbe-
dömningsbaserade tillvägagångssätt inom kärnkraften
eller inom andra områden, där erfarenheterna synes
kunna överföras till kärnkraften direkt eller med
måttliga insatser.

5 - Beskrivning, klassificering och värdering av de metoder
som valts ut enligt punkt 4 b. Resultatet av varje sådan
genomgång har dokumenterats. Ett formulär med gemensamma
rubriker, begrepp och klassificeringar har därvid använts.
Formulär samt resultatet för varje enskild metod framgår
av bilaga till denna rapport.

6 - Sammanställning av vissa deta om inventerade metoder och
tillvägagångssätt i den kompletta referenslistan.

7 - Genomgång av vissa metodområden såsom delfitekniker och
Bayesianska tillvägagångssätt för att nå en sammanhängande

I bild av status inom några expertbedömningsbaserade meto-

dområden som används ofta eller är intressanta med hänsyn
till pågående användningar eller pågående forskning.

I 8 - Sammanställning av resultat från de mera detaljerade
metodgenomgångarna enligt tillvägagångssättet beskrivning,

. klassificering och värdering av metoder.

9 - Formulering av slutsatser och rekommendationer utifrån de
olika genomgångarna och sammanställningarna enligt punk-

I terna 6, 7 och 8 ovan. Slutsatser och rekommendationer

formuleras för att möta de två syftena
1) praktiskt användbara metoder samt

2) underlag för SKI forskningsprioritering inom området
expertbaserade säkerhets- och tillförlitlighetsanalys-
metoder
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Ett flertal aktiviteter har under projektets gång genomförts
parallellt. Inplaceringen av delaktiviteter under studietiden
1982-10-01 —1983-06-30 framgår av nedanstående sammanställning:

1982
1/10 1/1

1983
1/4 1/7

1. Litteratursökning
i databaser

2. Manuell
litteratursökning

3. Sammanställning
av referenslistor H

Genomgång av
referenslistor

M

5. Beskrivning,
klassificering,
värdering av ett
urval av metoder

6. Sammanställning
av data avseende
referenslistans
metoder

Inträngande genom-
gång av några metod-
områden (t ex delfi-
tekniker)

H

8. Sammanställning av-
seende beskrivning,
klassificering och
värdering

H

9. Slutsatser och
rekommendationer



i

I
I
I

Litteraturinventering

Inom det vida ämnesområdet riskanalys och riskbedömning har
publicerats en stor mängd arbeten. Ämnesområdet är vidare
under snabb utveckling och nya verk publiceras kontinuerligt.

På grund av hög utvecklingstakt inom området och en därmed
sammanhängande stor produktion av publicerade arbeten, har det
bedömts som mindre ändamålsenligt att genomföra nya retrospek-
tiva sökningar i olika databaser. Däremot har en av Ergonområd
tidigare genomförd retrospektiv litteratursökning inom aktuel-
la och närliggande ämnesområden utnyttjats i den föreliggande
litteraturinventeringen.

- INIS

- INSPEC

- COMPENDEX

- PASCAL

- MECHEN

- GRA

Den nytillkomna litteraturen har genomsökts med hjälp av

I stående sökprofiler, administrerade av KTHB-IDC. Dessa profi-

ler har varit relativt vida och har regelbundet använts för
genomgång av nytillkomna poster i databaserna

I
i
I
I

De utnyttjade sökprofilerna har avsiktligt valts med vid

I inriktning för att nå hög täckningsgrad. Vid retrospektiva

sökningar måste man ofta av kostnadsskäl begränsa den slutliga
sökningen till ett snävt, väl avgränsat delområde. Täcknings-

I graden är då helt beroende av fullständigheten i den ursprung-

liga klassificeringen och sökbegreppstillordningen för nya
poster i de olika databaserna. Erfarenheter från ett flertal
sökningar i andra sammanhang har visat att denna fullständig-

I het inte alltid kan påräknas. Arbeten av väsentligt intresse
har fått beläggas på annat sätt, t ex i bibliografier eller
som referenser i andra arbeten.

| Utöver utnyttjandet av datorbaserad sökning och bevakning har
manuell litteratursökning genomförts. Några tongivande tid-

I skrifter inom ämnesområdena beteendevetenskap, ekonomi, mate-

matik och teknik har regelbundet genomsökts. Härvid har nypub-
licerade arbeten kunnat beläggas och studeras innan de redovi-
sats via litteraturbevakning. Även sökning i biblioQrafitid-

I skrifter, typ Psychological Abstracts och Current Contents,
har givit goda resultat. Från aktuella arbetens referenslistor
har man vidare kunnat bygga upp retrospektiva referensträd,
vilket har givit god täckning avseende tidiga.e utgivna arbe-

I ten av nyckelkaraktär inom ämnesområdet.
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Den för projektet relevanta litteraturen visade sig, som vän-
tat, vara för omfattande för att en total genomgång skulle
vara möjlig. Litteraturinventeringen har resulterat i ca 500
referenser. För att begränsa antalet har utelämnats ett antal
referenser med tonvikt enbart på bedömningens psykologiska
aspekter.

Vidare har utelämnats huvuddelen av de artiklar som främst är
matematiska och statistiska redovisningar och som rör begrän-
sade delar av bedömningsförfarandet. Även översiktsartiklar
har i många fall utelämnats.

Efter denna gallring återstår
intresse. En mera inträngande
gångssätt, som beskrivs i det
gjorts på ett urval av dessa
att ingå i urvalet har därvid
larnas praktiska användbarhet
lighet. Vidare har täckning i
satser eftersträvats.

ett hundratal arbeten av primärt
genomgång enligt ett tillväga-
föl jande avsnittet, har sedan
referenser. Utslagsgivande för
varit metodernas eller metodae-
utvecklingsstadium och förståe-
fråga om olika typer av metodan-

Tillvägagångssätt för beskrivning, klassificering och
värdering av metoden

En viktig aktivitet i den aktuella studien är att jämföra oli-
ka expertbedömningsmetoder. För att möjliggöra detta har fram-
tagits och prövats i flera steg en procedur för beskrivning,
klassificering och värdering av bedömningsmetoder och delar
därav.

I procedurens beskrivningsdel redovisas som speciellt väsent-
liga punkter

- metodens ursprung,

- metodens användningsområde,

- tillvägagångssätt vid användning av metoden, bl a vad gäl-
ler expertmedverkan,

utvecklingsnivå hos metoden.

Vidare ingår i proceduren en översiktlig klassificering av
respektive metod, med avsikt att möjliggöra en jämförelse av
olika metoder. Klassificeringen rör

- bedömningsförfarande (typ av bedömning och objekt som
bedöms),

- behov av indata och hjälpmedel,
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krav på kunskaper (hos användare av metoden och hos
expertgrupp),

- metodens täckning,

- hur expert definieras.

I värderingen av metodens användbarhet och utvecklingsmöjlig-
het tas speciellt hänsyn till

- konsistens, dvs metodens förmåga att motstå slumpfaktorer

- validitet, dvs metodens förmåga att förutsäga det man
önskar förutsäga,

- praktiserbarhet,

- begreppsmässig förankring och förståelighet.

Definitioner m m i anslutning till beskrivning, klassificering
och värdering av metoder beskrivs detaljerat i kapitel IV.

Vid ett sammanträde på Statens Kärnkraftinspektion 1983-01-18
diskuterades den föreslagna värderingsproceduren. Därvid kom-
menterades i första hand procedurens

- fullständighet m a p beskrivning samt klassificeringsoch
värderingskategorier,

- användbarhet ur praktisk säkerhetsanalytisk synvinkel,

- förståelighet och anpassning till gängse säkerhetsanalysme-
toder.
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IV KATLGOFtlER VID BESKRIVNING, KLASSIFICERING OCFI VÄRDERING
AV METODER FÖR SÄKERHETSARBETE I KÄRNKRAFTVERK BASERADE
PÄ BL A EXPERTBEDÖMNINGAR

Metoder och tekniker sum har använts eller som antas kunna
användas i säkerhetsarbete i kärnkraftverk och som också har
nåqot viktigt inslag av expertbaserad informationsgenerering
eller informationsbearbetning redovisas. Varje metod redovisas
relativt kortfattat enligt en mall, som beskrivs i det följan-
de.

KÄLLA: Referensen anges sedvanligt med
författare, titel på arbetet, verk
vari arbetet eventuellt ingår, vem
som utgivit det samt var cch när.

Uppdragsgivare och uppdragstagande
organisation eller institution an-
ges i tillämpliga fall.

2. METODENS NAMN: I de fall metoden eller tekniken
givits eller efter hand fått ett
särskilt namn eller särskild be-
teckning anges detta.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

Kort beskrivning görs av metodens
användning såsom

- generering av felintensiteter
eller felsannolikheter,

- sarnmanvägning av felintenciteter
eller felsannolikheter som insam-
lats under delvis skilda beting-
el ser

I tillämpliga tall anges i vilket
metodmässigt sammanhang metoden/
tekniken används, t ex

- tekniken i fråga genererar data
som skall användas i tillförlit-
lighets- eller säkerhetsanalyser
riv typen händeiset räd.
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5.3 Tillämpningsområde: Kort beskrivning nv redovisade t i 1 —
lämpningar av metoden, t ex seis-
miska riskanalyser, meteorologiska
prognoser eller ekonomiska riskbe-
dömningar.

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.1 Bakgrund:

4.2 Förut För expert-
medverkan:

4.3 Utvecklingsstadium
hos metoden:

Bakgrund till metoden anges i sam-
mandrag.

Formen för expertmedverkan beskrivs
kortfattat, t ex

- onnerering av felintensiteter/-
felsannolikheter (motsv) genom

* direkta bedömningar
* parvisa jämförelser
* iterativa förfaranden (uppre-
pade bedömningar)

- sammanvägning av data från olika
källor genom

* medelvärdesbildning
* Bayesiansk metodik (sammanväg-
ning av bedömning och tillgäng-
lig förhandsinformation)

Nuvarande teknisk-vetenskapligt
utvecklingsstadium hos metoden an-
ges kortfattat, t ex

- metoden är under begreppsmässig
utveckling och har ej prövats
praktiskt,

- metoden är begreppsmässigt formu-
lerad men har ej prövats prak-
tiskt,

- metoden är begreppsmässigt formu-
lerad och praktisk prövning har
påbörjats,

- metoden är begreppsmässigt formu-
lerad, praktisk prövning har
genomförts nom medfört revidering
av metoden,
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metoden är begreppsmässigt formu-
lerad och välutvecklad samt har
varit utsatt för relativt omfat-
tande praktisk prövning

Tillvägagångssätt: Kort beskrivning av tillvägagångs-
sätt för metoden.

I
I
I
I
I
I
I
I
4.

b. KLASSIFICERING
AV METODEN

Objekt som bedöms: Anges t ex i kategorierna

- Fel intensi teter/felsannolikheter
för komponenter eller system.

- Felintensiteter/felsannolikheter
för mänskligt handlande.

- Felintensi teter/felsannolikheter
för mera sammansatta/komplicerade
fenomen.

- Felintensiteter/felsannolikheter
vid mycket sällsynta händelser.

- Sammanvägning av enkla data under
olikartade betingelser.

- Sammanvägningar av expertgenere-
rade data med empiriska data.

- Generering av fördelning.

Typ av bedömning:

b.3 Antal bedömningar:

Behov av indata:

Anges i kategorier av typen

- Direkta bedömningar.

- Sammansatta bedömningar (t ex
parvisa jämförelser, sammanväg-
ning)

- Antal bedömningar som utförs av
varje deltagande expert.

Anges så långt möjligt i följande
kategorier:

- Numeriska indata erfordras ej.



I
I
I

Numeriska indata lätt tillqängli-
rja i lättförståelig form.

Numeriska indata lätt tillgängli-
ga men tolkningssvårigheter kan
föreligga.

Indata från olika källor måste
kombineras.

Metodens tillämpning kräver
aktivt sökande efter indata från
externa källor.

I
I
I
I
I

Behov av
beräknings-
hjälpmedel :

•j.b Behov av kring-
information:

"5.7 Kunskaper hos
användare:

Anges så långt möjligt i följande
kategorier:

- Inga beräkningshjälpmedel.

- Hjälpmedel för enkla numeriska
beräkningar.

- Hjälpmedel för komplicerade
beräkningar, t ex med integrering
av data från flera källor n
sortering av uppgifter.

Information om system eller del-
system av typ

- funktionsbeskrivning

- funktionsblockschema, flödespla-
ner

- detaljerad beskrivning av ingåen-
de enheter

- konstruktionsunderlag, proyram-
1istor

Anges så långt möjligt i följande
kategorier:

- Metoden kan tillämpas utan någon
särskild förkunskap eller intro-
duktion.

- Metodens tillämpning kräver en
kort genomgång av förf ar inqsr.ät t
men ingen djupare förståelse.

- Ingående kännedom om föifarinqs-
!;ätt vid insamlande ;iv dala
krävs.
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I 5.8 Systemnivå där

metoden används:
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Ingående kännedom om utvärde-
ringsmetod förutsätts.

Anges så långt möjligt i följande
kategorier:

- Fysisk form.

- Fysisk funktion.

- Funktionell struktur.

- Symbolisk funktion.

- Organisationsfunktion.

- Samhällsfunktion.

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

I
I

5.10 Fäckning hos
metoden:

Avser förståelse av metodens an-
vändning och utvärderingsförfarande
och anges så långt möjligt i föl-
jande kategorier:

- Inga särskilda matematikkunskaper

- Elementär matematisk analys.

- Linjära ekvationssystem.

- Enkel sannolikhetslära och sta-
tistik.

- Matrisalgebra.

- Komplicerade statistiska model-
ler,
(Bayesmetodik, beslutsteori).

- Specialområden inom matematiken
(fuzzy sets, katastrofteori o
dyl).

Metodens täckning anges så långt
möjligt i nedanstående aktivitie-
ter:

- Val av expert.

- Värdering av expert.

- Generering av expertutlåtande.

- f3earbetning.

- Agg regering.
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Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

- Uppdatering

- Skolning, dvs omräkning av indi-
rekt bedömning till sannolikheter
e dy 1.

- Tolkning av resultat.

- Validering av resultat.

Expertis definieras i termer av
t ex:

- Branscherfarenhet

- Utbildning

-Tid inom en bransch

6. VÄRDERING AV METODEN

6.1 Konsistens:

U.2 V;il i (111 rt:

Med konsistens avses metodens
(teknikens) förmåga att motstå
inverkan från slumpfaktorer. Kon-
sistensen kfn uppdelas i

- logisk konsistens
(Metodens inneboende teoretiska
robusthet. Begreppsmässiga och
matematiska modeller kan i vissa
fall utnyttjas.)

- empirisk konsistens
(Robusthet i tillämpning med hän-
syn tagen till den aktuella
bedömningssituationen.)

Ofta kan urskiljas delar av metoden
som är mera utsatt för konsistens-
problem.

Exempelvis är en beräkning som ing-
år i metoden 100-procentigt konsin-
tent ("en maskin"), under det att
indata kan variera avsevärt. Meto-
dens konsistens bestäms därvid av
konsistensen hos indata (jfr SISU).

Med validitet avses metoden?; prnq-
nosförmaqa, dvs den till för I i I. ] i g-
het med vilkrn metoden förut säger
det don ti! got; förutsäg?).
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6.3 Praktiserbarhet:

6.4 leknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metod:

Även vctliditeten kan delas upp i

- loqisk validitet

- empirisk validitet

Metodens validitet kan högst bli
lika med dess konsistens enligt
6.1, men är vanligen lägre.

Med praktiserbarhet avses

- metodens tillgänglighet med av-
seende på tillvägagångssätt

- omfattning hos dess procedur

- erforderliga metodkunskaper hos
expertpanelen

Korta värderande synpunkter anges
beträffande teoretiska-praktisk
utvecklingsnivå, främst med av-
seende på

- anpassning till omgivande teori-
bildningar

- procedurer

- anpassning till tillväqaqånqssätt
hos omgivande tekniker

En kortfattad bedömning av för-
ståeligheten hos metodens utdata
görs. Speciellt beaktas kompatibi-
liteten mellan utdata och aktuellt
användningsområde, såsom riskanaly-
ser.

tn kortfattad bedömning görs av
ange!ägsnhetngraden

- m h t önskvärdheten av metod för
att uppnå (värdera) vissa sysl.ern-
säkerhetr.rnål

- m t) t behovet av data (motsv) av
den typ .snrn genereras av metoden.



I
I
I
I

7. SAMMANKA1(N1NC:

7.1 Positiva aspekter
hos metoden:

18

De viktigaste positiva punkterna i
värderingen enligt moment 6 samman-
fattas kortfattat.

7.2 Negativa aspekter
hos metoden:

De viktigaste negativa punkterna
enligt moment 6 sammanfattas kort-
fattat.

7.3 Osäkerheter
och problem:

I
I
I
I
I
I
I
I
I

7.4 Förutsättningar
för at.L reducera
osäkerheter och
problem:

Kort sammanfattning av metodens
osäkerheter och problem med avseen-
de på främst

- utvecklingsgrad

- praktiserbarhet

- konsistens

- validitet

Inriktning och omfattning hos be-
hövliga åtgärder anges kortfattat.
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KLSUL (Al

Litteraturöversikt

Litteraturinventeringen har givit ett stort antal referenser
av varierande grad av relevans för den aktuella studien. En
lista på ursprungligen cirka 500 uferenser har reducerats
till drygt ett hundratal, som redovisas under avsnittet Refe-
renser i föreliggande rapport. Kriteriet för urval till den
redovisade listan har varit att arbetet skall vara av intresse
för tillämpningar vid säkerhets- och tillförlitlighetsanalyser
i kärnkraftverk utan att det förutsätts ett omfattande utveck-
lingsarbete. Detta innebär exempelvis att metoder medtagits
sorn tillämpats inom andra områden såsom ekonomi, marknadspla-
nering samt företags- eller samhällssektorplanering och som
med begränsade utvecklingsinsatser eller provningar kan vara
användbara vid säkerhets- eller tillrörlitlighetsanalyser inom
kärnkraftverk.

I nedanstående sammanställning har referenser grupperats m b t
några frågor eller aspekter av särskilt intresse:

I

II

III

IV

v

VI

Aspekt

Är direkt inriktade på
kärnkraftsäkerhet

Behandlar subjektiva
sannolikheter ur allmän
synvinkel

Behandlar s k scoring
rules i samband med
bedömning av subjektiva
sannolikheter

Behandlar kalibrering
och skalning vid bedömning
av subjektiva sannolikheter

Behandlar aggregering av
expertutlåtanden (inklusive
åtgärder för att uppnå sam-
stämmighet eller för ptt
uppdatera subjektiva sanno-
Iikhetnr)

Behandlar återkoppl i nr)
till expertpanelen

Referenser enl igt
referenslista på sid 38-50

1,
24,
38,
110

3,
56,
99,

53,
106

1,

11,
46,
83,
122

75,

4, 5
32,
39,
, 11

19,
60,
120

59,

, 10
33,
70,

1, 1

23,
62,

68,
, 107

14,

15,
47,
91,

76,

27,

16,
51,
92,

77,

, 12
34,
90,
12,

28,
67,

103

41,

17,
54,
95,

81,

, 13
35,
97,
114,

29,
93,

, 21,
36, 37,
108,
126

31, 42,
96, 98,

, 104, 105,

57,

18,
55,
118

02

69

30, 43,
65, 66,
, 121,



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

20

Aspekt (forts)

VII Behandlar Bayesianska
metoder

VIII Behandlar Saatys "Analytic
Hierarchy Process"

IX Behandlar delfiteknik

X Behandlar SLIM-metoden och
teorin för "Multi-Attribute
Utility"

XI Behandlar s k conjoint
measurement

XII Behandlar i första hand
matematiska aspekter på
t ex entropi-, informa-
tions- eller diffusmänqd-
baserade metoder

XIII Behandlar metoder för
mänsklig tillförlitlig-
hetsanalys

XIV Innehåller allmänna över-
sikter, kritiska analyser
av expertbedömningsmetoder
etc.

Referenser enligt
referenslistan på sid 38-50

4, 5, 9, 15, 22, 27, 58,
63, 72, 76, 94, 101, 122

40, 84, 85, 86, 87, 88,
117, 123, 125

6, 13, 25, 61, 74, 78, 79,
81, 89, 126

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 52, 109

7, 8, 48, 49, 64, 71, 73,
116

11, 20, 45, 90, 113, 124

1, 10, 21, 24, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 97,
110, 111, 112, 114

1, 2, 12, 26, 44, 45, 50,
60, 70, 80, 97, 100, 115,
119

De inventerade expertbedömningsbaserade metoderna kan indelas
i ett antal huvudgrupper som ansluter till de metodaspekter
som redovisats i punkterna I - XIV ovan:

A. Direkt bedömning av subjektiva sannolikheter.

R. Bayesianska metoder.

C. Hierarkiska metoder.

D. Motöder med olika slag av återkoppling.

f. Metoder utnyttjande multipla påverkande faktorer.

F. Enkätförfaranden.

G. "Honjoint measurement".

t i . Mrlndf'r med r.porieJl matematisk e l l e r s t a t i s t i s k formalism.
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Metoder för närmare studium

Ur listan av referenser har valts ut ett begränsat antal meto-
der som analyse.ats något mera ingående i enlighet med den
mall "Kategorier för beskrivning, klassificering och värde-
ring av metoder" som redovisats i avsnitt 4 i föreliggande
rapport. Urvalet av metoder härför har skett bedömningsmas-
sigt. Målet har varit att behandla metoder som ligger väl till
för kärnkrafttillämpning och som samtidigt är representativa
för de metodområden eller olika typer av närmanden som kan bli
aktuella när det gäller expertbedömningsbaserade tillväga-
gångssätt. De sålunda genomgångna metoderna eller artiklarna
är följande:

1. H.Moskowitz & W.I.Bullers:
Modified PERT versus fractile assessment of subjective
probability distributions
Organizational Behavior and Human Performance, 1979,
Vol. 24,pp 167-194
(Huvudgrupp A, ref nr (67))

2. D.W.Bunn & M.M.Mustafaoglu:
Forecasting political risk
Management Science, 1978, Vol.24, pp.1557-1567
(Huvudgrupper A och B, ref nr (22))

3. G.Apostolakis & A.Mosleh:
Expert opinion and statistical evidence. An application
to reactor core melt frequency
Nuclear Engineering and Design, 1979, Vol.70, pp.135-149
(Huvudgrupp B, ref nr (5))

T.L.Saaty:
A scaling method for priorities in hierarchical structure
Journal of Mathematical Psychology, 1977, Vol.15,
pp.234-281
(Huvudgrupp C, ref nr (84))

5. L.E.Booth.
Maintainability in power generating station?; via the
Delphi
Paper presented at the IEEL/ASME/ASCE Joint Power Genera-
ting Conference, Los Angeles, Ca.T Sept 18-21, 1977
(Huvudgrupp D, ref nr (13))

6. 5.J.Press:
Multivariate group judgements by qualitative controlled
feedback
I P.R Krishna i ah (ed.): Mult i var i ate Analyr.it; V,

( pp.581-591, North-Holland, Amsterdam, 1980
(Huvudgrupp D, ref nr (75))

I
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7. G.W.f ischer:
When oracles fail - A comparison of four procedures for
aggregating subjective probability forecasts
Organizational Behavior and Human Performance, 1981,
Vol.28, pp.96-110
(Huvudgrupp D, ref nr (43))

8. J.Rohrbaugh:
Improving the quality of group judgment: Social Judgment
Analysis and the Nominal Group Technique

I Organizational Behavior and Human Performance, 1981,

I
I
I

Vol.28, pp.272-288
(Huvudgrupp D, ref nr (82))

9. J.Rohrbaugh:
Improving the quality of group judgment: Social Judgment
Analysis and the Delphi Technique
Organizational Behavior and Human Performance, 1979,
Vol.24, pp.73-92
(Huvudgrupp D, ref nr (81))

1 10. D.E.Embrey:
Development of techniques to model and assess human
reliability in nuclear power plants using performance

I
shaping factors

Human Reliability Associates, Ltd., Dalton, U.K., 1982
(HuvudcruoD E. ref nr (36))

11. C.Stewart:
The probability of human error in selected nuclear main-
tenance tasks
EG 4 G Idaho, Inc., Idaho Falls, Sept. 1981
(Huvudgrupp F, ref nr (108))

12. P.E.Green & V.R.Rao:
Conjoint measurement for quantifying judgmental data
Journal of Marketing Research, 1971, Vol.8, pp.355-363
(Huvudgrupp G, ref nr (48))

13. A.N.S.Freeling:
Reconciliation of multiple probability assessment
Organizational Behavior and Human Derformance, 1981,
Vol.28, pp.395-414
(Huvudgrupp H, ref nr (45))

1 14. A.R.Sampson & R.L. Smith:
Assessing risks through the determination of rare event
probabilities
Operations Research, 1982, Vol.30, pp.839.866
(Huvudgrupp H, ref nr (90))

I bilagorna redovisas för dessa metoder den genomförda
beskrivningen, klassiTicerinqen och värderingen.
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Täckning

Ingen av de närmare genomgångna metoderna är heltäckande i den
meningen att den omfattar hela bedömningskedjan, från val av
expert till uppdatering av beslutsfattares uppfattning och
användning i överordnade analyser.

Med hänsyn till de tre stegen

- generering

- aggregering

- uppdatering

kan följande översiktliga sammanställning göras, där x mar-
kerar att motsvarande aktivitet täcks av tekniken.

Metod-
beskrivning

1

2

3

b

6

7

8

9

10

11

12

13

Generering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aggregering

X

X

X

delvis

X

X

X

X

X

X

X

X

Uppdatering

delvis

X
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Konsistens, validitet och praktiserbarhet

På liknande sätt som för täckningsgraden kan konsistensen,
va]iditeten och praktiserbarheten kortfattat redovisas i en
sammanställning enligt följande:

Metod-
beskrivning

1

2

3

4

b

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Konsistens

Uttalad
målsättning

Ej studerad

Ej studerad
Styrs av gjorda
antaganden.

Logisk konsis-
tens studerad.
Empirisk ej
prövad.

Skattade data
har liten sprid-
ning.

Uttalad
målsättning

Uttalad
målsättning

Uttalad
målsättning

Uttalad
målsättning

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Huvudmål för
studien

Logisk konsis-
tens tas upp

Validitet

Bedöms god

Fj studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej btuderad

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej studerad

Ej empiriskt

Ej studerad

Praktiser-
barhet

Ej visad

Möjlig

God

God

God

God

God

God

God

Omständlig

God, men
resurskrä-
vande

God

Kan ej be-
dömas

God
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VI DISKUSSION

Användning av expertbedömningsbaserade tekniker i samband med
tillförlitlighets- och säkerhetsanalys är en i vissa avseenden
kontroversiell verksamhet. Genom att man utnyttjar informa-
tion, som ej är strukturerad på ett entydigt matematiskt sätt,
kan tillämpade tekniker ej uppvisa en maskinmässig iegelbun-
denhet vid generering av utdata. Härigenom ställs stora krav
beträffande utnyttjade teknikers konsistens och validitet,
vilka ej kan beläggas rent matematiskt utan även måste stude-
ras fenomenologiskt, varvid tillvägagångssätt baserade på
såväl logik som empiri är av avgörande betydelse.

Några teknikområden, som varit och är föremål för stort int-
resse

- delfistudier

- subjektiva sannolikheter

- analys av mänsklig tillförlitlighet

För att belysa dessa teknikområden mer uttömmande än i genom-
gångarna i bilagorna, ges nedan korta sammanfattningar.

Om delfiteknik

Delfiteknik har under en tjugoårsperiod, sedan den första
redogörelsen av Dalkey och Helmer 1963 (25), fått en omfattan-
de tillämp ,g i de mest skilda sammanhang.

Målet med tekniken är att generera kvalitativa eller kvanti-
tativa expertutlåtanden om företeelser som är förbundna med en
viss grad av s k genuin osäkerhet. Utlåtandet låter sig såle-
des inte härledas på ett enkelt sätt, t ex med hjälp av mate-
matiska analys- eller beräkningsmetoder. En grupp experter gör
en bedömning var och en för sig om t ex spannmålstillgången i
Bangladesh 1995, omsättningen på Stockholmsbörsen 1987 eller
reparationstider hos en framtida och ännu inte prövad kompone-
nt i kärnkraftverk. Gruppens gemensamma bedömningsresultat
beräknas och ges som återkoppling till gruppmedlemmarna, som
gör en ny bedömning.

Förfaringssättet med återkoppling och påföljande ny bedömning
upprepas ett antal gånger - högst fem - tills konsensus (sam-
stämmighet) eller nära konsensus uppnås inom gruppen. Det
Ltgör delfiteknikens huvudresultat och anses utgöra ett bättre
värde än exempelvis modelvärdet från en grupp som inte fått
återkoppling och inte heller givits tillfälle att konvergera i
bedömningarna.
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Utmärkande för delfitekniken är avsaknanden av fri konmunika-
tion mellan medlemmarna i expertgruppen. Härigenom undviker
man utlösande av störande sociala fenomen (personliga relatio-
ner, dominerande gruppmedlemmar, prestige, etc).

Bedömningsrundorna med återkoppling till gruppen ses som ett
medel för att höja kvaliteten hos resultaten. I ett flertal
undersökningar har man jämfört gruppresultatet från delfigrup-
per med medelvärden från andra typer av grupper med eller utan
återkoppling (se t ex (81)). I allmänhet har man kunnat kons-
tatera att delfi utnyttjar gruppens kapacitet bättre än vad
som är fallet när man räknar fram genomsnittet för en grupp
som arbetar utan återkoppling. Men man har också observerat
att delfi inte lyckas nå upp till prestationen hos den bästa i
en grupp. Man når ungefär fram till gruppens näst bästa indi-
viduella resultat.

Den klassiska delfitekniken karaktäriseras således enligt föl-
jande:

1. En grupp specialister inom ett område där en eller flera
frågor skall bedömas.

2. En struktur för att fokusera bedömarna mot frågan eller
frågorna.

I
I

3. Ett frågeformulär som ges till experterna.

4. Anonyma svar av experterna i frågeformuläret.

5. Tillfälle för varje expert att revidera sin bedömning
efter det att gruppens resultat delgivits experten.

6. Upprepning av återkoppling-förnyad bedömning till dess att
gruppen uppnått samstämmighet eller konvergerar, dock ej
fler än sammanlagt fem rundor.

Delfi tekniken har ursprungligen utvecklats som ett verktyg för
framtidsstudier. Förutsättningarna för att använda tekniken
har angivits

1 - undersökningsområdet är sådant att informationen om nulä-
get är ringa och osäker,

2 - det finns inga (eller få) kända lagmässigheter inom områ-
det,

3 - det är likväl nödvändigt att handla eller välja mellan
handlingsalternativ.

I Punkten 2 ovan om frånvaron av vedertagna lagbundna samband är
™ kanske svår att. förena med det förhållandet att man utnyttjar

experter för bedömningarna. Vad är expert om inte specialist
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I håll har denna kritik varit mycket hård (se t ex (6) och

I
(89)). Kritiken faller delvis utanför ramen för denna genom-
gång. Delvis är den emellertid relevant, vilket sammanfattas i
nedanstående punkter.

(
Delfi är närmast en samlingsbeteckning för ett stort antal
likartade tillvägagångssätt. Delfi är således inte en tek-
nik som är entydigt definierad.

I - Delfitekniken rymmer inte någon procedur för att bestämma
konsistens eller validitet hos gjorda bedömningar.

Experten medverkar anonymt i bedömningarna, något som i
princip strider mot expertrollen.

Samstämmighet i uppgifter med stor osäkerhet i bedömnings-

"sant" värde. Detta har åtskilliga gånger demonstrerats i
qruppexperiment.

I underlaget behöver inte innebära att man närmar sig ett

I
I

på sådana lagbundna samband? När man som i delfi använder
experter i situationer där det råder brist på lagbundna sam-
band, torce det finnas tankar som innebär, att den som är kun-
nig på lagbundna samband också har den bästa förmågan i frågor
utanför lagbundenheten, dvs där kunskaper saknas eller är
ofullständiga. S k intuitiva kunskaper spelar uppenbarligen en
stor roll i den klassiska delfitillämpningen. Någon genomgång
av delfiteknikens förhållande till olika grad av kunskap eller
till kunskapsslag har inte stått att finna, trots att frågan
uppenbarligen är av fundamental betydelse.

Tillämpningen av delfiteknik har som bekant spritt sig från
framtidsstudier till vitt skilda områden. Inon teknik och
naturvetenskap har tillämpats delfiteknik i rätt stor omfatt-
ning. I detta fall torde punkt 2 om frånvaron av kända lag-
mässiga samband kunna modifieras så att kunskapen om lag-
mässigheten är ofullständig och att "extrapoleringar" och
"integreringar" därigenom får ske mera intuitivt.

Motivet för att använda delfi i tekniska och naturvetenskapli-
ga sammanhang har i allmänhet varit att informationsintegre-
ring i "huvudet på en expert" har varit en praktiskt framkom-
lig väg, vilket kanske inte varit fallet med klassiska analys-
och beräkningsmetoder.

Från senare år finns också tillämpningar av delfi i kärnkraft-
sammanhang (se t ex (13)). Denna studie är närmare presenterad
i bilaga 5 till föreliggande rapport.

Delfi tekniken har också varit utsatt för kritik. Från en del

J
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Sammanfattningsvis kan man säga, att det är överraskande att,
mot bakgrund av den omfattande användningen, upptäcka att del-
fiteknikens grunder är relativt outvecklade. Det gäller också
vissa egenskaper såsom konsistens och validitet. Mycket åter-
står, innan delfi kan anses vara en godtagbar registreringsme-
tod. Slutsatsen får anses giltig trots insatser som gjorts på
senare år för att förstärka de mättekniska grunderna hos del-
fitekniken (se t ex (61)).

Denna kritik får inte skymma att delfi innehåller delar som är
värdefulla, när det gäller expertbaserade bedömningsmetoder.
Upprepade bedömningsrundor med återkoppling till bedömarna är
i allmänhet ett bra sätt för att förbättra gruppens genom-
snittsresultat. Experterna är i allmänhet åtskilda och kommu-
nicerar via enkäter och med återkopplingen som förmedlas av en
försöksledare. Både i fråga om tillvägagångssätt för att
utforma återkopplingen till experterna mellan rundorna och i
fråga om enkät förfaranden, finns det eller kan tänkas utveck-
lingsmöjligheter som är intressanta i kärnkraftsammanhang.
Detta behandlas närmare i föreliggande rapports slutdiskus-
sion.

I
I
I
I
I

Subjektiva sannolikheter och Bayesmetodik

I samband med en genomgång av metoder för bedömning av fel-
sannolikheter och konsekvenser bör även diskuteras begreppet
subjektiv sannolikhet och dess tolkning.

Den "subjektivistiska skolan" hävdar, att sannolikheter ej
existerar objektivt, utan endast som personliga uppfattningar,
"grad av tilltro". Även för en sådan tolkning är det möjligt
att ställa upp axiomsystem och ge begreppet en strikt matema-
tisk grund. Under förutsättning att individen redovisar sina
sannolikhetsuppfattningar på ett sådant sätt att enkla natur-
liga postulat uppfylls, kan man visa att dessa sannolikheter
kan beskrivas med hjälp av ett matematiskt sannolikhetsmått,
baserat på ett antal naturliga axiom.

I den rent subjektivistiska skolans lära ingår även att en
"korrekt" sannolikhetsbedömning ej kan finnas. Det enda krav
som kan ställas är, att bedömningen är konsistent, förenlig
med ett antal postulerade egenskaper och att de verkligen
svarar mot individens sanna uppfattning.

Olika axiomsystem för subjektiva sannolikheter beskrivs bl a i
referenserna (3), (28) och (42).

I praktiska tillämpningar är det mycket vanligt alt gjorda
bedömningar ej är i överensstämmelse med ett visst systems
postulat. Detta behöver dock ej tolkas som tecken på att be-
qreppet saknar relevans eller att postulaten är orimliga.

Olika individer kommer fram till olika sannolikhetsbedörnning-
<)r, även om dessa bedömningar avser en och samma väldefiniera-
dp företeelse. Detta faktum andras ofta som grund för kritik
nv berjrrpprt subjektiv sannolikhet. Olikheterna är riock helt.
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P(A = P(A)P(I

Därvid förutsätts att vi har tillgång till den nya informa-
tionsmängdens betingade sannolikhet P(I | A ) , varvid A antas ha
inträffat eller föreligga. Liksom i den Bayesianska statisti-
ken kallar vi P(A) och P(A | I) för priori- respektive poste-
riorisannolikheterna för A. Efter denna uppdatering låter vi
således P(A |l) representera vår uppfattning om A-s trolighet.
Om ny information erhålles blir det därmed P(A | I) som ska
uppdateras. I en sådan uppdateringsprocess är det mycket
naturligt att genomgående uppfatta sannolikheter som givna
relativt en viss informationsmängd.

Den traditionella tolkningen av sannolikhetsbegreppet, ofta
framställd som oförenlig med den subjektiva tolkningen, base-
ras på relativa frekvenser för händelser i samband med försök
som kan upprepas ett obegränsat antal gånger. Detta medför
svårigheter att acceptera sannolikhetsutsagor beträffande hän-
delser som ej kan upprepas. I sin tur medför detta allvarliga
begränsningar vad gäller modellering av osäkerhet med hjälp av
sannolikhetsbegreppet, t ex vid studium av sällsynta händel-
sers förekomst. Hårdrages konsekvenserna skulle en mycket stor
del av kvantitativt tillförlitlighets- och säkerhetsanalytiskt
arbete helt sakna relevans och verklighetsmotsvarighet. Detta
framförs än i dag av företrädare för den "hårda" matematiska
skolan. Tillämpningar inom mjukare vetenskaper, inkluderande
beteendevetenskaperna, omöjliggör i de flesta fall fall iden-
tiska upprepningar av försök och försökssituationer. Detta har
uppmärksammats, och alternativa beskrivningsformer och modell-
begrepp studeras ingående. Bland de alternativ som är under
studium kan nämnas Shafers "belief functions" och Zadehs
"fuzzy sets". Shafers ansats är också baserad på en fast mate-
matisk grund med otvetydiga begrepp, medan Zadehs "fuzzy sets"
har vunnit stor tillämpning på grund av att man därigenom kan
modellera företeelser med inneboende vaghet, tvetydighet eller
di ffushet.

Den praktiska bedömningen av olika sannolikheter baseras i
många fall på tidigare erfarenheter, utfall vid försök av sam-
ma eller liknande typ. Härvid förekommer ofta att man väger
samman information från olika källor, trots att rip i flera

naturliga och återspeglar det faktum att olika individer har
olika kunskap ^ch information och tolkar en given informa-
tionsmängd på olika sätt. Man kan därför säga, att en sanno-
likhetsbedömning är ett klargörande av ett informationstills-
tånd. Då ytterligare information erhålles kan sannolikhetsbe-
dömningarna behöva uppdateras.

Vid uppdatering av sannolikhetsbedömningar kan med fördel den
från sannolikhetsläran välkända Bayes1 sats användas. För en
viss händelse, företeelse e dyl, kalla den A, har vi bedömt
sannolikheten P(A) utgående från vår nu tillgängliga informa-
tion. Om vi tillförs ytterligare information, representerad av
händelsen I, som inträffar med sannolikheten P(I), kan vi upp-
datera vår ursprungliga sannolikhetsbedömning P(A) till
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Bedömningsförfarandet kan påverka resultatet högst avsevärt.

I Om försökspersonen ombes ange odds, sannolikhetskvoter, kan

resultatet skilja sig avsevärt från resultatet vid en direkt
angivelse av sannolikheter mellan 0 och 1. Sammankoppling med

I ekonomiska utfall påverkar också resultatet. Trots de problem

som föreligger är ändå direkta sannolikhetsuppskattningar ofta
utnyttjade vid beslutsfattande inom förvaltning och industri,
varför procedurer för sådana skattningar är av stort intresse
att studera och utveckla.En i vissa sammanhang populär metod för skattning av subjekt i -

I va sannolikheter är att utnyttja preferenser, eller snarare
indifferenser, i samband med val eller lotterier. Ofta mäts då
konsekvenserna av hypotetiska försöks utfall som någon form av
nytta alternativt kostnad. Kopplingen mellan utfall och kon-

I sekvens beskrivs ofta med hjälp av s k scoring rules. Bl a har

Stael von Holstein beskrivit användningen i viss detalj och
Lindley (59) har hårdragit konsekvenserna av användningen. Det

I bör dock påpekas, att scoring rules måste vara kända av för-

sökspersonen för att en bedömning ska kunna göras. Presenta-
tionen av regeln påverkar då vanligen bedömningen, varför stor
uppmärksamhet bör ägnas bedömningsarbetets styrning.

I fall kan vara mindre relevanta för den aktuella bedömningssi-
tuationen. I vissa fall kan man utnyttja den klassiska eller
logiska sannolikhetsdefinitionen, varvid man ställer antal

I möjliga utfall, som kan ge den aktuella händelsen, i relation

till totala antalet möjliga utfall. Oavsett bedömningsunderlag
kan situationen ändå klassificeras som ett utnyttjande av

I tillgänglig information för kvantifiering av en uppfattning.

Den subjektivistiska bilden motsäger därigenom inte alls den
mer begränsade objektiva uppfattningen. Den ingår som ett
väsentligt specialfall. Däremot kan det föranleda problem när

I man från en utgångspunkt med frekventistiska sannolikheter

tvingas ta ställning till sannolikhetsutsagor avseende händel-
ser som ej kan studeras vid upprepning av försök.
Ett flertal studier har ägnats direkt skattning av subjektiva

I sannolikheter. 1 samband med framtidsstudier har flera försök

genomförts, där försökspersoner fått skatta fördelningar för
tidpunkter fram till vissa händelser eller tekniska genom-
brott. Även inom medicinsk diagnostik har liknande direkta

I sannolikhetsuppskattningar utnyttjats, liksom i väderprogno-
ser.
I vissa av de ovan nämnda studierna är en direkt skattning
oundviklir på grund av frågeställningarnas speciella natur. Om
man däremot har tillgång till empiriska data, visar det sig
ofta, att direkt uppskattade sannolikheter skiljer sig signi-
fikant från de empiriskt beräknade. I många fall visar det sig
dock att diskrepanserna mer återspeglar försökspersonens bris-
tande elementära kunskap om sannolikhetsräknelagar än inkon-
sistens i själva bedömningsprocessen.

I
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tekniker För analys av mänsklig tillförlitlighet

Inom sannolikhetsbaserade tekniker för riskbedömning (Probabi-
listic Risk Asessment, PRA) finns ofta ett behov av att kunna
värdera mänskliga insatser på samma sätt som risker inom tek-
niska system. De analystekniker scm härvid vanligtvis används
- t ex fel trädsanalys, effekt-orsakanalys, händelseträdanalys
- bygger på att ett system delas upp i sina komponenter, var-
efter en felsannolikhet ansätts för var och en av komponenter-
na. Genom att de funktionella sambanden mellan komponenterna
är kända eller antas kända, kan en felsannolikhet beräknas för
systemet eller den helhet som man är intresserad av. I de fall
det är frågan om ett människa-maskinsystem, är det enligt det-
ta sätt att närma sig problemet väsentligt att också kunna an-
sätta felsannolikheter för mänskliga aktiviteter på samma sätt
som för komponenter.

I enlighet med de idag T.era etablerade PRA-metoderna har ska-
pats tekniker för analys av mänsklig tillförlitlighet. Den
mest kända av dessa är THERP (Technique for Human Error Rate
Prediction) som utvecklats av A.D. Swain med medarbetare vid
Sandia Laboratories i USA (111). THERP bygger på att det
mänskliga handlandet kan brytas ner i delar - arbetsuppgif-
ter - som i sin tur delas upp i delaktiviteter. Sammanhanget
ger funktionella samband mellan delaktiviteter och uppgifter.
På olika sätt genererar man data över mänskligt felhandlande.
Dessa data används i det händelseträd som skapats genom upp-
giftseller aktivitetsanalysen. På samma sätt som för tekniska
system kan man räkna fram felsannolikheter för mera sammansat-
ta händelser. Genom att tillvägagångssättet för analys och
syntes är detsamma vid analys av teknisk tillförlitlighet som
vid mänsklig tillförlitlighet, kan felsannolikheter beräknas
för människa-maskinsystemet.

THERP har anpassats och använts inom kärnkraftverk, och det
finns en handbok för användning i detta sammanhang, "Handbook
of Human Reliability Analysis with emphasis on Nuclear Power
Plant Applications" (112, 10). Handboken har sedan ett par år
förelegat i utkast och är nu under slutredigering efter att ha
granskats och provanvänts av en panel i USA och en i Europa
(97). Den databank över mänskligt felhandlande som ingår i
handboken är sammanställd från olika källor. Inte sällan lånas
data från helt andra tillämpningsområden. För att kunna anpas-
sa data till de specifika förhållanden som råder eller som
antas råda i samband med en analys i ett kärnkraftverk, finns
en särskild procedur. Proceduren bygger på inverkan från ett
antal viktiga faktorer, Performance Shaping Factors (PSF).
Proceduren innebär, att relevanta faktorer väljes ur listan av
PSF. Graden av inverkan bedöms och data anpassas. Det finns
också en särskild procedur för hänsynstagande till beroenden
mellan aktiviteter.

UtvRcklama av handboken är vnJ medvetna om att det råder
brist på qoda data och inan har initierat ett antal verksamhe-
ter för att förbättra tillgångar på data. Bl a har man initie-
rat studier nv cxpcrthnfUTadc metoder för datnqennrt?r ing.
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Man har inledningsvis arbetat med att ta fram, värdera och
anpassa metodik för expertbedömningar (97). Därefter har ini-
tierats studier för datagenerering både med expertbedömningar
(1, 34) och jtan (114, 24).

Det tillvägagångssätt som rekommenderas för att generera
expertbedömda data för analyser av mänsklig tillförlitlighet
kan sammanfattas i följande punkter:

- Odds i en logskala.

- Flera experter som låts konvergera i sina bedömningar.

- Återkoppling mellan bedömrungsrundor.

Varje uppgift som bedöms definieras väl.

- Experterna blir medvetna om tendenser till systematiska
snedbedömningar (exempelvis överskattning av sannolikheter
för sällsynta händelser).

- Experterna får träna i att tänka i sannolikheter.

Det arbete som lagts ner på THERP och som drivs vidare bl a
genom revidering av handbok och generering av data är beröm-
värt. Man är på väg att skapa ingenjörsteknik inom ett område
som mera varit en konst och därmed hänvisad till stora risker
för misslyckanden.

Men problemet med THERP och andra liknande tekniker är inte
begränsat till brist på goda data över mänskligt felhandlande.
Det finns hos denna typ av tekniker fundamentala problem som
egentligen är allvarligare, som medför långtgående begräns-
ningar i användbarheten hos THERP.

Vid vissa typer av operatörsuppgifter torde det gå rätt bra
att bryta ner en mänsklig arbetsuppgift i delar och behandla
delarna så att resultatet i helheten är en direkt funktion av
egenskaper hos delarna. Det gäller vid vissa uppgifter, där
utförandet nästan helt bestäms av stimulus och respons på
platsen och ett antal situationsfaktorer.

Klassiska exempel på sådana uppgifter är bilkörning, montering
på ett löpande band etc. Denna typ finns det också gott om
inom ett kärnkraftverk, t ex vid montering och demontering av
komponenter, vid prov och kalibreringar och vid vissa manö-
veruppgifter (t ex vid övergång mellan SRM och IRM för neut-
ronflödesTiätning vid uppgång av reaktorn).

För andra typer av uppgifter, t ex diagnosuppgifter och bes-
lutsfattning, får det anses ohållbart med dsnna typ av ned-
brytning. Ett problem är att operatörerna härvid har olika
strategier. Denna typ av uppgifter kan således inte entydigt
brytas ner i ett antal delaktiviteter. Ett annat problem är
att utfallet i uppgiften inte enbart bestäms av platsens sti-
mulus och responsförhål]anden och ett antal omedelbara situa-
tionsfaktorer. Kompetent; och att i tydfaktorer hos operatöron,
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anda och policy samt organisatoriska förhållanden spelar ofta
en viktig roll.

Det torde vara rätt klart att kvaliteten i den mänskliga ope-
ratörens diagnos och beslutsfattande är av stor betydelse för
säkerheten inom ett kärnkraftverk. Det torde också vara rätt
klart, att man gör våld på verkligheten om man ansätter en
analysteknik som THERP på denna typ av uppgifter. Analystekni-
ker i detta sammanhang behöver struktureras så att inverkan av

I mera långsiktigt verkande faktorer såsom kompetens, policy,

I
I
I
I
I buds idag både när det gäller att föra över till kärnkraften

mer eller mindre färdiga tekniker och att se var utveckling-
sinsatser bör sättas in.

På uppdrag av NRC i USA utvecklar D.E. Embrey en metod för att
generera data med expertbedömningar (34). Metoden, Success
Likelihood Index Methodology, SLIM, finns beskriven närmare i
bilaga till denna rapport. Det närmaste målet med metoden är
att den skall kunna användas för att generera goda data till
gängse felträdsbaserade analysmetoder. Den är således ett
exempel på den satsning som just nu sker i USA på generering
av bättre data till metoder som THERP.

I I samband mad att den nu redovisade studien planerades hade
författarna tillfälle till ett samtal med Imbrey. Det framkom
därvid att Embrey också har ett mera långsiktigt mål i sin

I
verksamhet. 5LIM (eller andra tekniker) avses kunna användas

för att generera data också för diagnos- och beslutsuppgifter.
Embrey har angett ett utvecklingsprogram därvid som innehåller
följande punkter:

I
1. Metodutveckling- SLIM

alternativa tekniker till SLIM

tekniker rörande konsistens hos data

anda och organisation kan tas med. Vidare måste data rörande
mänskligt handlande tillåtas bli strukturerade i helheter, som
mera rör mål-genomförande i stället för stimulus och respons-
faktorer. I princip bör man kunna använda ett tillvägagångs-
sätt som i THERP, men delarna i analysen måste tillåtas att
utgöra delar på en högre organisationsnivå. För att kunna
strukturera en sådan situation, räcker det inte med en
fysisk-mekanisk nedbrytning av handlandet. Detta behöver i
stället organiseras och brytas ner i termer av mål - funktion.

Data över mänskligt handlande i diagnos- och beslutsuppgifter
behövs på samma sätt som det behövs andra data över mänskligt
felhandlande. I detta sammanhang torde expertbaserade metoder
erbjuda en möjlighet. Den inventering och värdering JV expert-
baserade metoder som görs i föreliggande studie, bör kunna
hjälpa till att skapa en bild av de möjligheter som står till
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tekniker rörande validitet

tillvägagångssätt för tillgodogörandet av
expertbedömningar

2. Datainsamling rörande mänskligt felhandlande

från simulatorstudier

- från Licencee Event Report och från verken

- intervjuer med operatörer

- realistiska experiment

3. Modell- och begreppsutveckling

Problemet är bl a att skapa en organisation
eller struktur som möjliggör kompatibilitet
mellan tekniska data och mänskliga data även
för diagnos och beslutsuppgifter.

4. Kalibrering och verifiering

I
I
I
I
I

5. Tillämpningar

Ett flertal frågor behöver belysas, t ex

avvägning mellan precision hos metodik och
praktiserbarhet (detta är ett problem vid
SLIM)

- kompatibilitet med PRA-tekniker

användningsområden såsom
• känslighetsanalyser
* relativa jämförelser och värderingar,

t ex vid konstruktion

t illämningsprocedurer och anvisningar samt
träning av användare

6. Relationer till området "Risk Management".

Embreys verksamhet utgör en aktuell utvecklingslinje inom
området mänsklig tillförlitlighet, delvis genom medverkan i
förbättring av databaserna för THERP-tekniker, men framför
allt genom att arbeta mot målet att kunna göra riskanalyser i
anslutning till diagnos och beslutsuppgifter.
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VII SLUTSAISER OCH REKOMMENDATIONER

Den genomförda metodinventeringen har resulterat i en sam-
manställning av idag tillgängliga metoder och metodansat-
ser. Ingen av dessa är heltäckande i den meningen att den

I tar med samtliga steg i en bedömningsprocess. Däremot
finns ett flertal metoddelar som kan tänkas bli sammankop-
plade till en fungerande helhet.

I Erfarenheter beträffande konsistens och validitet från
tillämpningar inom tillförlitlighets- och säkerhetsanalys
saknas dessvärre i samtliga fall. Delvis kan detta bero på

I att metoderna i fråga är relativt nyligen framtagna och

oprövade, delvis på att erfarenheter ofta stannar inom
metodtillämpande företag eller organisation.

I
I
I
I
I
I
I
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Trots dessa brister i redovisning av metoderfarenhet kan
vissa metoder urskiljas som mer lovande an andra. För
vidare studium och anpassning för praktiskt bruk torde
metoderna med beskrivningsnummer 4, 6, 10 och 11 vara de
värdefullaste i första hand. Av dessa är nr 11, enkätför-
farandet, så utvecklat och prövat, att det är användbart
utan ytterligare anpassning. De övriga har ännu ej prövats
i den aktuella tillämpningen och kan därför behöva modi-
fieras och anpassas.

Nummer 11, enkätförfarande för insamling av data om fel-
händelser, representeras av C.Stewarts arbete. För rela-
tivt frekventa, entydigt definierade händelser är metoden
väl motiverad och direkt användbar. Som exempel på sådana
hände ser kan nämnas felhändelser i samband med enkla
underhållsåtgärder och återkommande provning. Händelser av
unik karaktär och händelser som är svåra att beskriva i
detalj lämpar sig däremot ej för studium via enkäter.

Nummer 4, T.L. Saatys "Anplytic Hierarchy Process" är lätt
att tillämpa och ger möjlighet att studera konsistensen, i
första hand den logiska konsistensen. Den är oprövad inom
säkerhetsanalys, men en variant har använts vid tillför-
litlighetsanalyser inom svensk försvarsindustri.

Nummer 6 får representera den metodgrupp som tar upp ite-
rativa bedömningsmetoder med olika slag av återkoppling
till expertgruppen. Återkoppling är ett av sätten av göra
troligt konsistens och validitet hos bedömningsmetoden.
Den av S.J.Press beskrivna metoden med styrd återkoppling
har flera fördelar. Bland annat är den ej inriktad mot att
till varje pris åstadkomna samstämmighet i bedömningarna.
Vidare kräver den ej samtidigt närvaro av alla experter i
panelen, varför metoden kan utnyttjas med rimliga resur-
sinsatser. På grund härav bedöms metoden som användbar
inom kärnkraftsäkerhetsanalys, eventuellt efter viss
anpassning.
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Nummer 10, D.F.mbreys metod, SLIM, och närliggande tekniker
är under utveckling. Arbete pågår med att lösa upp vissa
problem beträffande användningen. Bl a studeras möjlighe-
ten att ta hänsyn till beroenden mellan olika påverkande
faktorer. Andra aspekter, som kräver ytterligare insatser,
är skalningen av indextal (5LI) till sannolikheter alter-
nativt felintensiteter. Arbetet är av väsentlig betydelse
och bör följas aktivt.

Den kvalitativa genomgången av det inventerade materialet
har vidare gett vid handen, att området befinner sig i
stark utveckling. Området är tvärvetenskapligt med bidrag
från ett antal verksamhetsfält, bl a

- mänskligt beslutsfattande och mänsklig informationsbe-
handling - olika slag av kunskaper och dess representa-
tion hos människan

- statistik, främst subjektiva sannolikheter och Baye-
siansk metodik

- beslutsfattande med multipla kriterier

- tillförlitlighets- och systemsäkerhetsteknik

- matematiska modeller för vaga begrepp, "fuzzy sets"

I
I
I
I
I

Även för den som i första hand är intresserad av praktiska
tillämpningar av säkerhetsanalyser är det nödvändigt att
kunna följa med i vad som händer inom de ovan angivna
verksamhetsfälten. Detta behövs för att man ska kunna bil-
da sig en uppfattning om praktiserbarhet och ändamålsen-
lighet hos expertbedömningsbaserade metoder. För detta
erfordras resurser och tillgång till expertkunskaper. De
senare behöver bli integrerade för att den behövliga tvär-
vetenskapliga överblicken ska kunna upprätthållas.

Bästa möjligheterna för att tillgodogöra den svenska
kärnkraftsäkerheten nya kunskaper och tekniker torde upp-
nås om man inom ramen för ett internationellt samarbets-
projekt kan utbyta teknikerfarenheter. Övriga deltagare i
ett sådant projekt skulle då också vara intressenter och
bedriva utveckling i fråga om expertbedömningsbaserade
tekniker. För att ett sådant samarbete ska fungera, förut-
sätts att varje deltagande part bidrar med utvecklingsar-
bete på något område inom fältet.

F_ 11 samarbetsprojekt avseende utveckling, anpassning och
prövning av expertbedömningsbaserade tekniker för tillämp-
ning inom kärnkraftsektorn rekommenderas för närmare
undersökning. Innan ett formellt samarbetsprojekt etable-
rar, bör några viktiga förutsättningar beträffande samar-
brtnpartner vara uppfyllda:
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- Bland berörda intressenter bör man ha ett uttalat behov
av metoder för säkerhets- och tillförlitliqhetsanalyser.
Ett sådant uttalat behov torde föreligga hos tillverkare
av kärnkraftverk, kraftföretaq som driver kärnkraftverk
eller hos t illsynsmyndiqheter för kärnkraftverk i säker-
hetsfrågor.

- Man ska ha en klar vilja att driva projekt på "lika
villkor" vad gäller projektstyrning, t ex qenom ömse-
sidigt utbyte av data och helst ha erfarenhet från något
sådant tidigare.

- Man ska kunna avsätta resurser för utvecklingsarbete.
Resurser härvid är dels en fråga om medel men också
tillqång till kompetens som passar området.

Inom ramen för föreliggande studie har etablerats kontakt
med D.Embrey i England. Embrey får anses som en auktoritet
inom området mänsklig tillförlitlighet. Han bedriver bl a
utvecklingsarbete vad gäller expertbedömningsbaserade tek-
niker. Hans verksamhetsinriktning är något snävare än det
som gäller för den föreliggande studien. Det finns dock så
mycket överlappning inriktningarna emellan, att det bör
finnar möjlighet för gemensam projektverksamhet och utbyte
av erfarenheter i enlighet med vad som förts fram tidigare
i dettp avsnitt.

D.Embrey arbetar som fristående konsult i England på unge-
fär samma sätt som Ergonområd AB gör i Sverige. Det
utvecklingsarbete han bedriver har varit på uppdrag dels
av National Center of System Reliability, dels av NRC i
USA. Utvecklingen av SLIM-tekniken, som finns redovisad i
föreliggande rapport, har exempelvis skett på uppdrag av
NRC i USA.

En rekommendation avseende fortsatt utvecklingsarbete är
att detta om möjligt sker inom ramen för ett samarbetsp-
rojekt. Som lämplig part i ett sådant projekt bedöms
D.Embrey.
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ASSESSMENT OF SUBJECTIVE PROBABILITY DISTRIBUTIONS

1. KÄLLA: Moskowitz, H. & Bullers, W.I.:
Modified PERT versus Fractile
Assessment of Subjective Probabili-
ty Distributions.
Organizational Behavior and Human
Performance, 1979, Vol.24, pp.
167-194
(Ref (67))

2. METODERNAS NAMN: Två metoder prövas för skattning av
subjektiva sannolikhetsfördelning-
ar:

I.

II.

Modifierad PERT avseende mest
troliga värdet, optimistiska
värdet samt pessimistiska vär-
det.

Fraktilskattningar avseende
.2rj, .75, .50, .01 och .99
-fraktiler.

3. METODERNAS ANVÄNDNING

I
I
I
I
I
I

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpningsområde:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODERNA:

4.1 Bakgrund:

Generering av subjektiva sannolik-
hetsfördelningar.

Kan användas vid exempelvis Baye-
siansk metodik för riskvärdering.

Den refererade studien avser en
grundläggande metodvärdering, där
försökspersoner (studenter samt
företagsledare på kurs) utförde
skattningar i en ren försökssitua-
tion.

Det är väsentligt att skattningar
av subjektiva sannolikhetsfördel-
ningar är av hög kvalitet. De sys-
tematiska fel som observerats hos
fördelningar i detta sanroanhang
behöver motverkas.
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4.2 Form för expert-
medverkan:

4.3 Utvecklingsstadium
hos metoderna:

4.4 Tillvägagångssätt:

Bilaga 1 2

Dessa fel är

1 - för liten variation hos sanno-
likhetsfördelningen (tendens
till för stark konfidens, first
moment bias)

2 - centrering runt värdet .50
innebärande en överskattning
när det sanna värdet ligger
under .50 och en underskattning
när det sanna värdet ligger
över .50 (second moment bias)

3 - en tendens att räkna med sym-
metriska fördelningar (third
moment biss).

De två metoder som studeras i den
refererade studien avser att redu-
cera fel enligt ovan.

Skattning av subjektiva sannolik-
hetsfördelningar att användas t ex
tillsammans med Bayesiansk metodik,

Metoderna är begreppsmässigt formu-
lerade och prövas i den refererade
studien experimentellt.

I sex olika försök fick försöksper-
sonerna skatta fördelningar hos
storheter som var förknippade med
osäkerhet.

I halva antalet situationer gjordes
skattningen i enlighet med ett
PERT-tillvägagångssätt (PERT=Prog-
ram Evaluation and Review Techni-
que) .

I andra halvan tillämpades ett
fraktilförfarande, skattning
av fraktilerna .50, .25, .75, .01
och .99 under fördelningarna.

Försökspersonens uppgift bestod i
att skatta värden som motsvarar
fraktilerna eller i PERT "det tro-
ligaste värdet", "nedre gräns" samt
"övre gräns" inom fördelningarna.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5. KLASSIFICERING AV
ME i CIDERN A

5.1 Objjki som bedöms:

5.2 Typ av bedömning:

Bilaga 1

Fraktilerna .01 och .99 ansågs där-
vid motsvara "nedre gräns" respek-
tive "övre gräns".

Följande mätvärden användes för att
ange godheten hos skattningarna:

1) Extern validitet som motsvarar
grad av "second moment bias".

2) Prediktionsnoggrannhet som mot-
svarar grad av "first moment
bias".

3) Snedhet som motsvarar grad av
"third moment bias".

k) Modalitet.

För jämförelsen mellan de två bety-
delserna anpassades betafördelning-
ar till de skattade fraktilerna.

Den modifierade PERT-tekniken gav
på det hela taget lösare (looser)
fördelningar än fraktiltekniken.

Anpassningen av betafördelningar
indikerar att tre skattningar under
fördelningen är optimala och ger
lika mycket som fem skattningar.

Förbättrade skattningar av sanno-
likhetsfördelningen kan erhållas
med metoderna.

Generering av subjektiva sannolik-
hetsfördelningar för osäkra storhe-
ter.

Enkla bedömningar under en sanno-
likhetsfördelning (i enlighet med
den modifierade PERT-tekniken eller
frakt iltekniken).

5.3 AntaJ bedömningar: Varje försöksperson gjorde 9-25
bedömningar.
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5.4 Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskaper hos
användaren:

5.8 Systemnivå där
metoderna används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoderna:

5.11 Hur expert defini-
eras och/eller
graderas enligt
metoderna:

6. VÄRDERING AV
METODERNA

6.1 Konsistens:

Numeriska indata behövdes ej.

Metoderna som sådana kräver hjälp-
medel för enkla numeriska beräk-
ningar.

Ingen särskild information utöver
den som förutsätts finnas hos
experten.

Metoderna förutsätter rätt ingående
kunskaper inom statistik främst
rörande subjektiva sannolikheter.

Metoderna kan användas på alla sys-
temnivåer, där det föreligger
genuin osäkerhet.

Se punkt 5.7.

Generering av expertutlåtande,
Aggregering,
Generering av fördelningar.

Har inte diskuterats i studien.

6.2 VnlidilH:

De två metoderna avser att mot.erka
olika typer av systematiska fel,
som observerats i samband med att
experter genererar sannolikhetsför-
delningar. Positiva resultat i det-
ta avseende noteras i studien, vil-
ket sannolikt också har viss posi-
tiv effekt på konsistens hos meto-
den.

De positiva effekterna mot bias bör
också ha positiva effekter på vali-
ditntrn hor; metoderna.
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6.3 Praktiserbarhet

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoderna:

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
hos metoderna:

7.2 Negativ?) aspekter:

Bilaga 1 5

Metoderna bör ur experternas syn-
punkt vara i ringa grad betungande
m h t att få bedömningar göres av
varje expert.

Dock förutsätts att experten är väl
informerad eller blir väl informe-
rad om sannolikheter, fördelningar
etc.

Metoderna faller under området sub-
jektiva sannolikheter som är under
teoretisk begreppsmässig stark
utveckling.

De fördelningar som genereras kan
med fördel kombineras med t ex
Bayesianska tillvägagångssätt.

Den procedurmässiga utvecklingen
samt tillämpningsgraden befinner
sig således på ett inledande sta-
dium.

Se punkt 3.7

Det finns ett stort behov av
expertbaserad* metoder i säkerhets-
arbete.

Behovet av att generera goda sanno-
likhetsfördelningar är stort.

Studien visar att godheten hos sub-
jektiva sannolikhetsfördelningar
kan förbättras genom att olika
typer av bias motverkas systema-
tiskt.

Metoderna är under utveckling.
Praktisk tillämpning i allmänhet
och från kärnkraftsammanhang sak-
nas. Prakt ir.erbarhetrn är därmed
inte dprnnnst rerfid.
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7.3 Osäkerheter och
problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:

Se punkt 7.2

Arbeten med metoder som i den refe-
rerade studien bör följas upp
vidare.

I
I
I
I
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POLITICAL RISK K1RF CAS TING
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1. KÄLLA:

2.

3.

METODENS NAMN:

METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär använding:

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpnings-
område:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

4.1 Bakgrund:

4.2 Form för
expertmedverknn:

Bunn, D.W. & Mustafaoglu, M.M.:
Forecasting Political Risk
Management Science, 1978, Vol. 24,
No. 15, sid 1557-1567.
(Ref (22))

Arbetet är utfört vid University of
Southern California samt vid Getty
Oil Company i Los Angeles, USA.

Det rapporterade tillvägagångssät-
tet har inte givits något särskilt
namn.

BedöTining av sannolikheter för
politiska händelser i samband med
investeringsplanering.

Metoden genererar data för använd-
ning vid investeringsbeslut.

Den redovisade tillämpningen avser
bedömning av samolikheter för oli-
ka politiska händelser i samband
med ett oljebolags investeringar i
ett uland.

Utveckling av en uppdelad procedur
för bedömning av sannolikheter för
politiska händelser samt för Baye-
siansk sammanvägning av experternas
individuella skattningar.

Varje expert gör ett antal direkta
sannolikhetsuppskattningar för
politiska händ2lser, under förut-
sättande av olika riskfaktorer.
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Ut ,/eckl mgs-
r, t ad ium nos
netoden:

Bi laga 2

Metoden som helhat är b^greppsmas-
sigt formulerad och har provats
praktiskt. Den statisktiska d^len
utnyttjar gängse standardtekniker
för skattning av sannolikheter och
sammanvägningen av expertutlåtanden
är mycket enkel.

4.4 Tillvägagångssätt:

I
I

Ett antal politiska händelser
definieras, t ex

1. Plötslig expropriation

2. Smygande expropriation

3. Drastiska skatteförändringar

4. Inbördes oroligheter

b. Krig

6. Produktionsbegränsningar

7. Repatrieringsbegränsningar

8. Priskontroll

9. Devalvering

10. Exportrestriktioner

Vidare definieras politiska risk-
faktorer

1. Plötslig ideologisk kursändring

2. Exponering av utlänningar i
landets ekonotii

3. I vilken grad företaget för-
binds med kolonialism

'4. Behov av demonstrationseffekter

5. Utveckling av marknadsförmåga

6. Utveckling av byråkrati inom
landet

7. Tillgänglighet hos kunskaper i
teknologi och i företagsadmi-
nistration

8. Relationer m?d företagets hem-
l and
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9. Inbördes beroenden

10. Ekonomisk utveckling

Experter, t ex bankmän, ekonomer,
samhällsvetare, militärstrateger,
jurister etc anger subjektiva
sannolikheter.

Expert k anger sin subjektiva
skattning p n ^ av sannolikheten
för händelsen i, förutsatt att
faktorn j föreligger. Denna skatt
ning betraktas sum en observation
på en betafördelad stokastisk
variabsl med parametrar rjj|< och
njjk . Dems variabels väntevärde
är

= rijk/nijk

Varje expert anger förutom sin
skattning, SOTI svarar mot Pjjk
sin bedömning av noggrannheten i
skattningen. Denna näts med hjälp
av informationsinnehållet njjk .
Om t ex njjk anges till 4 , anser
experten att han sätter samma
tilltro till händelsen i som om
han hade observerat 4 tillfällen
då faktor j förelåg.

När samtliga experters skattningar
av p och n föreligger, kan dessa
samma"ivägas msd hjälp av teorin
för sammansatta betafördelningar.
Resultatet blir en ny betafördel-
ning med väntevärdet

h
K Ji

2 2
k-Ij-\

K Ji

2 2
k-Ij-\

där vi förutsätter K deltagande
experter och (Jj -1) faktorer som
förutsätter händelsen i. Termen
med j = Jj är en skattning av p
baserad pa samtliga ej listade
faktorer. Den sammansatta b?taför-
deJningens parametrar är dock ej
möjliqa att bestämma utan kännedom
otn bfToendestrukturfin hos p =
ÖVPT i nrh k.

= -.
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Resultatet av analysen ovan blir
en uppsättning marginals^nnolikhe-
ter för de olika händelserna. För
att kunna studera olika scenarios,
erfordras även sannolikheter för
kombinationer av olika händelser.
För detta görs reviderade bedöm-
ningar av sannolikheterna p^ , där
man som betingning tar med inträf-
fandet av en i taget av de övriga
händelserna under aktuell tidspe-
riod. Härvid används s k "cross-
impact analysis", kortfattat
beskriven i ref (61). Den resul-
terande sannolikhetsmatrisen kan
sedan användas för simuleringsstu-
dier av olika händelsescenarios.

5. KLASSIFICERING AV
METODEN

5.1 Objekt som bedöms: Sannolikheter för sammansatta hän-
delser, som inträffar med mycket
låg frekvens.

5.2 Typ av bedömning: Enkla sannolikhetsuppskattningar,
kopplade till olika fiktiva förut-
sättningar.

5.3 Antal bedömningar: För genomgång av I olika händelser
med beaktande av J olika faktorer,
kan varje expert behöva göra upp
till I x J olika bedömningar. Skall
därutöver genomföras en sammankopp-
ling av händelser, ökar antalet
bedömningar kraftigt.

5.4 Behov av indata: Inga numeriska indata behövs pri-
märt .

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

Beroende på omfattningen av analy-
sen kan behovet variera från inga
alls till relativt komplicerade
datorprogram.

5.6 Behov av kring-
inforniat ion:

Bakgrundsinformation rörande studr-
rade händelser och riskfaktorer
krävs i relativt stor omfnt. tning.
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Kunskap hos
användare:

I
I
I
I
r

5.8 Systemnivå:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

Användaren bör ha ingående kännedom
om förfaringssätt vid insamlande av
data. Däremot är det ej nödvändigt
med kännedom om utvärderingsmeto-
dens tekniska detaljer.

Metoden är avpassad för komplexa,
delvis diffusa, händelser. Den bör
därför komma till sin rätt på högre
systemnivåer, symbolisk funktion
och uppåt.

Metoden kräver relativt mycket
matematikkunskaper. Komplicerade
statistiska modeller inkluderande
Bayesiansk metodik utnyttjas.

5.10 Täckning hos
metoden:

Generering av expertutlåtande
Bearbetning
Aggregering
Skalning
Tolkning av resultat

Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

Metoden bygger på att utlåtanden
från experter av olika slag förs
samman. Varje expert skall vara
mycket kunnig inom sin disciplin.
Det kan gälla områden såsom ekono-
mi, statskunskap m m. Vidare förut-
sätts god kännedom om förhållandena
inom ett visst samhällssystem eller
geografiskt område (i den i arti-
keln beskrivna tillämpningen).

6. VÄRDERING AV METODEN

I
I

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

I den genomgångna artikeln diskute-
ras ej konsistens- eller validi-
tetsproblemen.

Se punkt 6.1 ovan.

6.3 Praktiserbarhet; Tekniken är relativt välstrukture-
rad och tillrättalagd för praktiskt
bruk. Den har provats praktiskt och
utveckling av tekniken uppger; påqå.
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vetenskap lig ut-
vecklingsgrad:

B i 1aya 2

I-x per t panelen förutsätts represen-
tera olika specialområden, men med
en gemensam kunskapsbas beträffande
de bedömda händelserna och påver-
kande riskfaktorerna.

Begreppsmäss igt är metoden etable-
rad och den numeriska bearbetninqen
av data är av standardtyp.

Procedurerna för bedömning är rela-
tivt primitiva. Flera alternativ
kan finnas.

Få praktiska tillämpningar redovi-
sas i den aktuella artikeln.

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Metoden genererar sannolikheter för
olika händelser och eventuellt hän-
delsekombinationer. Resultatet är
därmed lättförståeligt och kan
utnyttjas i probabilistiska analy-
ser.

6.6 Behov av metoden: Metoden tar upp bedömning av sanno-
likheter för sammansatta, förmodat
sällsynta, händelser. Inom detta
område är behovet av utprovade
bedömningsmetoder stort.

7. SAMMANFATTNING

I
7.1 Positiva aspekter

på metoden:
Välstrukturerad metod med praktisk
tillämpning redovisad. Klar defini-
tion av expert. Kan överföras till
kärnkraftområdet utan genomgripande
ändringar.

7.2 Negativa aspekter: De matematiska och statistiska
förutsättningarna är mer dikterade
nv beräkningarnas enkelhet än av de
studerade företeelsernas natur.

7.3 Osäkerheter
och problem:

Konsistens och val i di tet har ej
kunnat beömas. Robustheten avseende
mRtematiska och stat i st inka förut-
sättningar ej utredd.
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7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:

Ytterligare tillämpningar bör stu-
deras.

Teoretisk analys av förutsättning-
ars rimlighet och metodens robust-
het är önskvärd.

En analys av möjligheterna för
tillämpning inom kärnkraftområdet
bör göras.
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EXPERT OPINION AND STATISTICAt EVIDENCE

1. KÄLLA: G. Apostolakis & A.Mosleh:A.R.
Expert opinion and statistical evi-
dence. An application to reactor
core melt frequency.
Nuclear Engineering and Design,
1979, Vol.70, pp.135-149
(Ref (5))

2. METODENS NAMN:

3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning: Generering och uppdatering av
sannolikheter för sällsynta hän-
delser.

I
I
I
I
I
I

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpnings-
område

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

4.1 Bakgrund:

4.2 Form för
pxpprtmedvprkan:

Metoden genererar data för använd-
ning i probabilistiska riskanaly-

ser .

Den redovisadae tillämpningen
rör värdering av risk för härdsmäl-
ta i en kärnreaktor.

Illustration av Bayesiansk teknik
för bedömning av sällsynta händel-
sers sannolikhet och för sammanväg-
ning av information från flera käl-
lor.

Generering av felintensiteter genom
rnkla direkta bedömningar.

4. 3 Utveckl inrj;.-
stadiurn hor;
metoden:

Metoden är becjreppsrnässigl välut-
vecklad och har t i 1 lämpats i till-
för 1 i t 1 i qhnt st pkn i ;;ka sammanhang i
stor utsträckning. Den har prövat;;
i nom kärnkraft sek I o m .
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4.4 Fillvägaqånqssätt:
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Metoden är Bayesiansk och innebär
en sammanvägning av olika former av
förhandsinformation med expertbe-
dömningar .

Den teoretiska modellen för fel fö-
rekomsten bygger på antagandet om
en i tiden konstant fel intensitet.
Detta innebär, att antalet fel
under visst tidsintervall kan
beskrivas med hjälp av en Poisson-
fördelad stokastisk variabel. För
att uppnå enkelhet i den efterföl-
jande matematiska analysen väljs
som modell för förhandsinformatio-
nen, priorifördelningen, en gamma-
fördelad stokastisk variabel. Moti-
ven härför är rent beräkningstek-
niska.

För bestämning av priorifördelning-
ens parametrar i det studerade
exemplet används en övre gräns,
tolkad som 99-percentilen, samt en
punktskattning för felintensiteten.
Utifrån dessa värden kan motsvaran-
de gammafördelning bestämmas. Det
visar sig, att den anpassade gamma-
fördelningen har oändlig sannolik-
hetstäthet för felintensiteten 0
samt hög sannolikhet för ytterst
låga felintensitetsvärden. (En i
och för sig utmärkt illustration
till gammafördelningens olämplighet
som priorifördelning för sällsynta
händelsers intensitet.) I det
aktuella fallet modifierar man
punktskattningen till ett värde,
som ger en något rimligare priori-
fördelning.

Som matematisk modell för expertbe-
dömningen används en Poissonfördel-
ning för antalet felhändelser under
viss tid. Bedömningen anses vara
ekvivalent med ett fiktivt experi-
mentresultat, svarande mot r int-
räffade händelser under T tidsenhe-
ter. Valet av r och T bestämmer
vilken vikt motsvarande expertbe-
dömning ska tillmätas vid saminan-
vägningen. Denna vikt kan anqes av
respektive deltagande expert, men
kan alternativt anges av den som
qenomför analysen.



5. KLASSIFICERING AV
METODEN
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Posteriorifördelningen för felin-
tensiteten, med hänsyn tagen till
deltagande experters bedömningar
kan därefter beräknas. Som samman-
vägd skattning av felintensiteten
används vanligen denna fördelnings
väntevärde.

5.1 Objekt som bedöms:

I
I
I
I
I
I
I

Metoden är tillämpbar för samman-
vägning av bedömningar av sällsynta
händelsers sannolikheter och be-
släktade storheter.

5.2 Typ av bedömning: Direkta bedömningar.

5.3 Antal bedömningar:

5.4 Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

För varje aktuell typ av händelse
gör deltagande experter var sin
bedömning.

Indata från olika källor kan
behöva kombineras för att ge under-
lag för bestämning av priorifördel-
ning och för gradering av experter-

na.

Vid bestämning av priorifördelning
kan vissa numeriska beräkningar av
komplicerat slag vara nödvändiga.
Sammanvägning och uppdatering krä-
ver enbart enkla numeriska beräk-
ningar.

5.6 Behov av kring-
information:

Information om system- och delsys-
temfunktion erfordras, dock ej av
alltför detaljerat slag.

5.7 Kunskaper hos
användare:

Metodens tillämpning kräver kän-
nedom om förfaringssättet vid
insamlande av data. Dessutom
erfordras ingående kännedom om den
Bayesianska tekniken vid bestämning
av priorifördelning och vid qrade-
rmc] av deltagande exporter.
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5.8 Systemnivå där
metoden används:

Metoden är tillämpbar för bedömning
av mer eller mindre detaljerade
händelser. Den är därför tillämpbar
på samtliga systemnivåer. Den
aktuella tillämpningen redovisar
tillämpning på nivå "symbolisk
funktion" och högre.

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

Metoden utnyttjar komplicerade
statistiska modeller (huvudsakli-
gen Bayesmetodik).

I
5.10 Täckning hos

met.iden:
Värdering av expert
Generering av expertutlåtande
Bearbetning
Aggregering

\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

Metodanvändaren gör en värdering
av experterna med ledning av
deras tidigare resultat vid liknan-
de bedömningsuppgifter.

6,2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

Metodens utdata kan i mycket stor
utsträckning styras av de utnyttja-
de matematiska modellerna och de
ansatta parametervärdena. Konsis-
tensen och validiteten blir därvid
helt beroe ... av modellernas verk-
lighetsankrv"-,ing. I det aktuella
fallet är denna anknytning diskuta-
bel, eftersom modellval helt styrts
av krav på matematisk hanterbarhet.

Se punkt 6.1.

Tekniken utnyttjar relativt enkla
bedömningar och ställer inga speci-
fika krav på experternas metodkun-
skaper. Däremot krävs ingående me-
todkunskaper hos användaren.

L11 realistiskt modellval kräver
tillgång till flexibel programvara
för bestämning av priori- och pos-
teriori fördelningar.
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b.h Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

Den Bayesianska tekniken är väl
etablerad och den grundläggande
teorin relativt lättillgänglig. Den
har tillämpats praktiskt i stor
omfattning. Fortfarande återstår
dock mycket arbete med att göra
skattningar av priorifördelningar
realistiska.

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Utdata utgörs av felintensiteter
eller felsannolikheter. Som sådana
är de lätt tolkade men deras
beroende av gjorda antaganden fram-
går ej uttryckligen. Resultaten är
direkt användbara i probabilistiska
riskanalyser.

6.6 Behov av metoden: Metoden är av stort intresse i
samband med kvantitativa säkerhets-
analyser.

7. SAMMANFATTNING

I
I
I
I
I
I
I

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter och
problem:

Väl etablerad teknik med successivt
tillgodogörande av erfarenheter.
Relativt lätt att använda.

Ställer stora krav på användaren
vid val av modeller och modellpara-
metrar. Priori fördelningen kan ha
mycket stor inverkan på utdata.
Konsistens och validitet svåra att
bedöma.

Val av modell och skattning av
priorifördelning är de största
problemen vid användning av meto-
den .

Tekniken för fastställande av mo-
dell och skattning av modelldara-
metrar bör styras upp. Metodens
robusthet avseende gjorda teoreti-
ska antaganden bör studeras.
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[HE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

1. KALLA: T.L. Saaty
A scaling method for priorities in
hierarchical structures
Journal of Mathematical Psychology,
Vol.15 (1977), pp. 234-281
(Ref (84))

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2. NAMN:

3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

The Analytic Hierarchy Process.

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpnings-
område:

Den användning som ligger närmast
de för projektet aktuella problem-
ställningarna är bedömning av san-
nolikheter för en uttömmande upp-
sättning av oförenliga händelser.
Utgångspunkten för sannolikhetsbe-
dömningarna är parvisa kvalitativa
jämförelser av händelser.

Metoden genererar data som kan an-
vändas kvalitativt i beslutssitua-
tioner och för bedömning av rele-
vans hos påverkansfaktorer. Den kan
även användas för generering av
subjektiva sannolikheter med an-
vändning i olika tillförlitlighets-
och säkerhetsanalyser.

Metoden har bl a använts för kvali-
tativt studium av faktorer som
påverkar ett komplext hierarkiskt
systems tillstånd, t ex en nations
välståndsfaktorer, och som metod
för skalning av parvisa jämförelser
till subjektiva sannolikheter i
skilda sammanhang.
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Bakgrund: Metoden härrör från en utvidgning
av bl a Thurstone's metod för par-
visa jämförelser av olika stimulis
inverkan. En väsentlig generalise-
ring är att bedömningen ses som en
helhet, ej uppdelbar i oberoende
delar.

4.2 Form för expert-
medverkan:

4.3 Utvecklings-
stadium hos
metoden:

Deltagande experter genomför en
parvis jämförande bedömning av
ingående händelser eller faktorer.

Metoden är begreppsmassigt formule-
rad och är praktiskt prövad. Den är
dessutom under fortsatt utveckling,
bl a med införande av lingvistiska
variabler och andra vagt definiera-
de storheter.

4.4 Tillvägagångssätt: En typisk situation för tillämp-
ningen är att man skall bedöma san-
nolikheterna för en uttömmande sam-
ling oförenliga händelser A-j, A2,

, An. Bedömningen görs indirekt
genom att kvoter mellan händelsers
sannolikheter bedöms parvis. Häri-
genom kan man studera sannolikhe-
terna för ett större antal händel-
ser än de ca 7 man räknar med i
bästa fall kan hanteras samtidigt.

X =

Resultatet av den fullständiga
bedömningen, som omfattar n(n-1)/2
bedömda kvoter, kan redovisas i
matrisform

w2/wn

w3/wn

1 W2/W3

W3A/2 1

wn/wn/w 2
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I

I samband med den direkta bedöm-
ningen genomförs ingen konsistens-
kontroll avseende enskilda bedöm-
ningars överensstämmelse med be-
släktade bedömningar av sannolik-
hetskvoter.

Den för utvärderingen grundläggande
observationen är, att om matrisen
ovan innehåller de verkliga sanno-
likhetskvoterna, kommer matrisekva-
tionen

X.P = nP

att vara uppfylld. Här betecknar P
en kolonnvektor med koordinaterna
lika med de olika händelsernas san-
nolikheter p-j, ,pn. Likheten
ovan innebär att sannolikhetsvek-
torn P måste vara en egenvektor
till matrisen X, svarande mot egen-
värdet n. Saaty har visat, att en
sannolikhetsmatris av den typ som X
representerar, måste ha ett egen-
värde lika med n, medan alla övriga
medelvärden måste vara 0. Tack vare
att händelserna A-j ,...,An är en
uttömmande samling, måste summan av
P-vektorns koordinater vara 1, vil-
ket ger ett entydiqt resultat.

På grund av inkonsistenser i en
verklig bedömnings resultat, kan
egenvärdena skilja sig från de teo-
retiska eftersträvade n, 0, 0.
Det egenvärde, för vilket egenvek-
torer skall beräknas, väljs därvid
som det största av de erhållna. Om
detta största egenvärde kraftigt
skiljer sig från teorins n, tyder
detta på att bedömningarna ej är
konsistenta. Detta förhållande
diskuteras också i Saatys arbeten.
Stora avvikelser kan därvid medföra
behov av reviderad bedömning av
sannolikhetskvoterna.

Bestämningen av egenvärdena görs
genom lösning av determinantekva-
tionen

det(X - ;\1) = 0 ,

där ^ betecknar egenvärdet och I
enhetsmatrisen, den nxn-matris som
har utseendet
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5. KLASSIFICERING AV

METODEN

5.1 Objekt som
bedöms:

Metoden är allmänt användbar och
kan utnyttjas vid bedömning avseen-
de

I
I

- rangordningar

- felsannolikheter

- felintensiteter

- felkonsekvenser

I
I
I
I
I
I
I

5.2 Typ av bedömning:

5.3 Antal bedömningar:

5.A Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskaper hos
användare:

Metodens tillämpning bygger på upp-
repade parvisa bedömningar.

Alla kombinationer av händelser be-
döms, varför en bedömning omfattan-
de n händelser kräver n(n-1)/2 par-
visa jämförelser av varje expert.

Inga numeriska indata är nödvändiga

Utvärderingen innefattar komplice-
rade beräkningar, varvid datorbear-
betning krävs.

Utöver en fullständig beskrivning
av bedömda händelser, krävs ev.
systemets hierarkiska uppbyggnad.

Kräver ringa förkunskaper utöver
handhavande av datorprogram för
utvärdering.

5.8 Systemnivå där
metoden används:

Metoden kan användas på samtliga
nivåer.
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J.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert defi-
ners och/eller
graderas:

6. VÄRDERING

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

6.5 Furståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoden:

Utvärderingen innehåller matematik
baserad på matrisalgebra.

Metoden täcker momenten generering,
bearbetning, aggregering (ev) och
skalning.

Behandlas ej.

I metoden finns inbyggt en viss
konsistensvärdering, i det man kan
jämföra teoretiskt maximalt egen-
värde med erhållet. Detta kan
utnyttjas för att ge återkoppling
till bedömare och därvid påverka
såväl konsistens som validitet.

Har ej studerats empiriskt i den
aktuella tillämpningen. Påverkas i
hög grad av presentationen av upp-
giften för experterna.

Lättillgänglig, kräver ringa metod-
kunskap hos användare eller expert-
panel .

Metoden har tillämpats i stor om-
fattning, dock ej inom det aktuella
ämnesområdet. Användning av ling-
vistiska (diffusa) variabler är en
utvidgning på vilken pågår arbete.

Metoden resulterar i lätt tolkade
rangordningar, sannolikheter eller
andra mått, valbara efter aktuellt
t i 1lämpningskrav.

Metoden synes lovande, varför det
är angeläget att prova den i sys-
temsakerhetsanalyser.
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7. SAMMANFATTNING

Bilaga 4

7.1 Positiva aspekter
på metoden.

7.2 Negativa aspekter:

Metoden är enkel att tillämpa,
generellt tillämpbar och ger möj-
lighet till kontroll av bedömning-
ens interna konsistens.

Om de ideala förutsättnigarna för
tillämpningarna ej är för handen,
krävs skalning av relativbedömning-
ar.

7.3 Osäkerheter
och problem:

Metoden har ej provats i systemsä-
kerhetsanalyser, varför dess vali-
ditet i sådana sammanhang ej har
kunnat värderas.

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:

Metodens användbarhet bör provas
genom praktisk användning under
styrda förutsättningar.
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MAINTAINABILITY IN POWER GENERATING STATIONS VIA THE DELPHI

1. KÄLLA: Booth, L.E.:
Maintainability in Power Generating
Stations via the Delphi.
Paper presented at the
IEEE/ASME/ASCE Joint Power Genera-
tion Conference, Los Angeles, C.A.,
September 18-21, 1977.
(Ref (13))

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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2. METODENS NAMN:

3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

Partitioned Delphi (Åtskillnad
görs i artikeln mellan "Classical",
"Hybrid" och "Partitioned Delphi").

3.3 Tillämpningsområde:

Metoden används för att skatta bor-
tvarotider (reparationstider) hos
utrustning i kärnkraftverk.

Bortvarotider används för att
bestämma otillgängligheten för en
anläggning/station.

En "tillgänglighetsprofil" som ang-
er samband mellan bortvarotider hos
komponenter och otillgänglighet hos
stationen presenteras.

Unjerhållsmässighetsbestämningar
mom kärnkraftverk. (Underhålls-
mässighet definieras i sammanhanget
som sannolikheten för att stationen
är tillgänglig förutsatt att
föreskrivet underhåll utförs).

k. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

Bakgrund: Tillgängligheten hos en blivande
station värderas m h t dess under-
hål lsmässiqhet.
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4.2 Form för expert-
medverkan:

Enkla tidsbedömningar med iteratio-
ner i enlighet med delfiteknikens
grundtankar.

4.3 Utvecklingsstadium
hos metoden:

Utvecklingsnivån är den som gäller
för delfi teknik i allmänhet, dvs en
metod som i vissa avseenden är väl
utvecklad och som prövats i stor
omfattning.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.4 Tillvägagångssätt:

5. KLASSIFICERING
AV METODEN

5.1 Objekt som bedöms:

Tre olika grupper av experter med-
verkar. Varje grupp skattar tiden
för en av tre underhållsaktivite-
ter:

1. Förberedelser.

2. Isärtagning.

3. "Routing" .

Två rundor genomförs på sedvanligt
sätt rnligt delfi.

Medelvärde och spridning hos skat-
tade tider beräknas för var och en
av delaktiviteterna.

Deltagarantalet i de tre grupperna
är 3, 3 och 10.

Ett totalmedelvärde samt spridning
för hela underhållsuppgiften beräk-
nas.

Varje expert gör sin skattning i
anslutning till en nedskalad att-
rapp av komponenten i fråga.

Tider för vissa underhållsaktivite-
ter i kärnkraftverk.

5.2 Typ av bedömning: Enkla bedömningar.

5.3 Antal bedömningar: Antal bedömningar per expert fpfim-
går inte av rapporten. För att
ti J lgängl iqheten hos en station som



Bilaga 5

funktion av bortovarotider hos kom-
ponenter och system skall kunna
beräknas, behövs emellertid ett
stort antal skattningar.

5.4 Behov av indata: Numeriska indata behövs ej.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskap hos
användaren:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

Hjälpmedel för enkla numeriska
beräkningar behövs.

Beskrivning av ingående enheter som
inte behöver vara särskilt detal-
jerad (genom att experterna är väl
insatta i vad det rör sig om).

Användaren bör vara nästan lika
kunnig om anläggningen som exper-
terna. Dessutom väl inläst på del-
fiteknik.

Metoden används på en systemnivå
som närmast motsvaras av fysisk
form och fysisk funktion.

Enkla matematiska och statistiska
kunskaper erfordras (enklare mate-
matisk analys och sannolikhetslä-
ra) .

Generering av expertutlåtande,

bearbetning,

aggregering samt

beräkning av bortvarotider (repa-
rationstider) för olika komponenter

En expert är en person med mångårig
erfarenhet av konstruktion, drift
eller underhåll inom kärnkraftverk.
(Kravet på expertis är uttalat, i
genomsnitt 10 års erfarenhet av de
uppgifter som skall bedömas.)
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6. VÄRDERING AV METODEN

6.1 Konsistens: Ingen särskild genomgång görs av
metodens konsistens. Liten sprid-
ning hos skattade tider indikerar
emellertid att konsistensen kan
vara god.

6.2 Validitet: Ingen särskild genomgång görs av
validiteten.

6.3 Praktiserbarhet:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoden:

7. SAMMANFATTNING:

7.1 Positiva aspekter
hos metoden:

Metoden är relativt lättillgänglig
och kräver inte invecklade instruk-
tioner eller ingående metodkunskap
hos expertpanelen.

Metoden är i praktiska avseenden
välutvecklad. I fråga om teoretisk
utveckling ansluter den till vad
som gäller för "klassisk delfi",
dvs vissa frågor är trots omfattan-
de tillämpningar endast ytligt
behandlade.

God anpassning till omgivande tek-
niker och tillvägagångssätt.

God förståelighet föreligger.

Metoden behövs för att generera
data för tillgänglighetsanalyser.
Alternativa vägar för datagenere-
ring blir förmodligen mycket (allt-
för) komplicerade.

Väletablerad metod som är relativt
okomplicerad. Ger meningsfulla data
som kan användas direkt i tillgang-
1iqhets/underhållsmässighetsanaly-
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7.2 Negativa aspekter
hos metoden:

Ingen eller ytlig behandling av
metodens konsistens eller validi-
tet.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

7.3 Osäkerheter och
problem:

Se under punkt 7.3.

7.4 Förutsättningar för Arbeten som behandlar delfitekniken
att reducera osäker- mera inträngande har kommit fram
heter och problem: sedan mitten av sjuttiotalet. Bl a

tas konsistens och validitetsfrå-
gorna upp.

En särskild sammanställning och
värdering av delfitekniken bör
genomföras.
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MU! TIVARIAT1 GROUP JUDGMENTS BY QUAtlTATIVE
CONTROLLED FEEDBACK

1. KÄLLA:

2.

3.

METODENS NAMN:

METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpnings-
område:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

Bakgrund:

4.2 Form för exp,rt-
mpdverkan:

Press, S.J. :
Multivariate Group Judgements by
Qualitative Controlled Feedback.
Ur P.R. Krishnaiah (Ed.): Multiva-
riate Analysis V, pp.581-^91,
North-Holland, Amsterdam, 1981.
(Ref (75))

Qualitative Controlled Feedback
(QCF).

Multivariabel gruppbedömning som
underlag för beslut, policyformule-
ring etc i komplpxa frågor med
uttalat expertinslag.

Den refererade artikeln innehåller
en principiell redogörelse av meto-
den och går inte in på något speci-
fikt exempel. Användningssamman-
hanget synes kunna vara inom olika
samhällsfunktioner - energi, skola,
ulandsbistånd eller inom företag.

Se punkt 3.2

Betydelsen av återkoppling och för-
nyad bedömning inom en expertgrupp
prövas.

Två eller flera enkätförfaranden
med återkoppling varje qånq.
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4.3 Utvecklingsstadium
hos metoden:

Metoden är begreppsmässigt formule-
rad, åtminstone i stora drag, och
har utvecklade statistiska beräk-
ningsprocedurer, men synes oprövad
i praktiska tillämpningar.

4.4 Tillvägagångssätt: En expertgrupp i förhållande till
ett problem eller en fråga bildas.

Ett frågeformulär som tar upp prob-
lemet eller frågan "multivariabelt"
ställs samman.

Formuläret tillställs expertpanelen
per post, telefon, kommunikations-
dator eller motsvarande. Varje
paneldeltagare besvarar formuläret
och de däri ingående frågorna som
på olika sätt belyser problemet.
Skäl till respondentens svar
efterfrågas också. Vidare lämnas
eventuellt en del demografiska
data, attityddata eller besvaras
frågor som belyser expertisen.

Vid genomgången av svaren från
panelen, ställs samman en lista av
skäl till svaren på de olika frå-
gorna. Dessa skäl ges som återkopp-
ling till panelen utan att ange vem
som har givit skälen. Experterna
arbetar hela tiden anonymt i för-
hållande till varandra. Panelen
besvarar formulären en andra gång.

I princip upprepas förfarandet
tills samstämmighet uppnåtts eller
tills ingen förändring sker i
svarsmönstret (som således kan
innebära stora skillnader i
svaren).

D o refererade artikeln innehåller
en detaljerad genomgång av de sta-
tistiska beräkningarna i anslutning
till metoden. Däremot sägs inget om
utformning av frågor, frågeformu-
lär, val av experter etc.
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5. KLASSIFICERING
AV METODEN

5.1 Objekt som bedöms: En relativt komplex fråga - t ex
vilka energislag man skall satsa
på - som delas upp i ett antal
mindre delar som var och en blir
föremål för bedömning.

5.2 Typ av bedömning: Enkla bedömningar.

5.3 Antal bedömningar: Ett stort antal bedömningar inom
ramen för ett frågeformulär.

Behov av indata: Anges inte i artikeln.

5.5 Behov av beräknings- För bearbetning av formulären och
hjälpmedel: för beräkning av typvärden, sprid-

ningar samt för sammanfattning av
skäl till de olika frågorna behövs
dator med särskilt program.

5.6 Behov av kring-
information:

Anges ej i artikeln. Se även punkt
5.4.

I
I
I
I
I
I
I
I

5.7 Kunskaper hos
användaren:

5.8

5.9

5.10

Systemnivå där
metoden används:

Matematiskt
kunskapsdjup:

Täckning hos
metoden:

Ingående kännedom om utvärderings-
metod synes förutsättas. Vidare
torde krävas ingående kunskaper om
gruppbedömningsmetoder med och utan
återkoppling samt färdigheter i att
ställa samman och genomföra enkät-
undersökningar.

Anges ej direkt, wen metoden synes
kunna användas på högre nivJier, t
ex från funktionell struktur.

Metoden förutsätter rätt avancerade
matematisk-statistiska kunskaper,
t ex rörande multivdiiabla metoder.

Generering av expertutlåtande.
Bearbetning.
Agqreqering.
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5.11 Hur expert defini-

eras och/eller
graderas:
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Ej angivet närmare i artikeln.

6. VÄRDERING AV METODEN

6.1 Konsistens: Anges ej i artikeln, men en positiv
effekt på konsistens kan förväntas
i likhet med vad som observerats
vid ett flertal gruppmetoder med
återkopplingar. De väl utvecklade
statistiska procedurerna ger tro-
ligen en extra positiv effekt på
konsistens (t ex i jämförelse med
klassisk delfi).

6.2 Validitet: Anges ej i artikeln.

6.3 Praktiserbarhet: Metoden är krävande vad gäller kun-
skaper hos användaren. Graden av
belasting på experten beror av frå-
geformulärets utformning (utform-
ning av frågor, antal frågor i for-
muläret etc).

Ävf;ii om det inte sägs ut klart i
artikeln, förutsätts det att exper-
terna skall vara verkliga ämnesex-
perter.

I
6.4 Teknisk-

vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

Metoden som den redovisats i före-
liggande referenser synes välut-
vecklad i fråga om matematisk-sta-
tistiska procedurer, men har en hel
del frågetecken när det gäller

- anpassning till omgivande teori-
bildningar

- procedurmässig utvecklingsnivå
(vid sidan av statistisk)

- praktisk tillämpning.

b.b Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Resultaten kan redovisas i form av
felsannolikheter, felintensiteter
eller andra i överordnade analyser
användbara storheter.
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6.6 Behov av metoden: Det finns ett stort behov av bra
metoder för att ta tillvara grupp-
resultat.

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

Metoden tar till vara fördelarna i
en gruppbedömning med hjälp av ett
statistiskt tillvägagångssätt.

7.2 Negativa aspekter: Erfarenheter vad gäller utformning
av frågor och frågeformulär samt
tillämpning av metoden saknas i
artikeln. Således saknas varje form
av tillämpning i kärnkraftsamman-
hang. I värderingen av metodens
utvecklingsgrad finns således stora
luckor i underlaget.

7.3 Osäkerheter ocn
problem:

Se punkt 7.2.

I
I
I
I
I
I

7.4 Förutsättningar för Metoden är intressant eftersom den
att reducera osäker- anger ett tillvägagångssätt för att
heter och problem: ge återkoppling och för konvergens

mot samstämmighet inom en expert-
grupp.

Metoden bör följas upp ytterligare.
Eventuellt kan det vara aktuellt
med provning i praktiskt tillämp-
ning.
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PROCEDURES FOR AGGREGATING SUBJECTIVE PROBABILITY FORECASTS

1. KÄLLA: G.W. Fischer:
When Oracles Fail - A comparison of
Four Procedures for Aggregating
Subjective Probability Forecasts.
Organizational Behavior and Human
Performance, 1981, Vol. 28, pp.
96-110
(Ref (43))

2. METODENS NAMN:
(Fyra metoder)

Följande metoder användes för att
föra samman enskilda bedömningar
till ett gemensamt gruppresultat:

I Statistiskt genomsnitt av in-
dividuella bedömningar

II Gruppdiskussioner till dess
man nått samstämmighet

III Delfiteknik, dvs upprepade
enskilda bedömningsrundor med
anonym återkoppling om övriga
gruppmedlemmars bedömningar
efter varje runda

IV Enskild bedömning - gruppdis-
kussion - enskild bedömning.

I
3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning: De studerade metoderna syftar alla
till att generera skattningar av
sannolikheter.

I
I

3.2 Metousammanhang: 1 den föreliggande referensen stu-
deras sannolikhetsbedömningar expe-
rimentellt. Uppgiften i experimen-
tet bestod i bedömning av sannolik-
heterna för att en viss elevs betyg
faller inom fyra möjliga betygsin-
tervall (täckande hela betygsska-
lan).

3.3 Tillämpninqs-
nmråde:

För aktuellt tillämpningsområde SP
punkt 3.2
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4. BESKRIVNING AV
METODEN

Bilaga 7

De studerade metoderna är tillämp-
bara inom alla områden där sanno-
likhetsuppskattningar kan vara
meningsfulla.

4.1 Bakgrund: Prövning och jämförelse av olika
metoder för sammanställning av
enskilda bedömningar till ett
resultat för en hel expertgrupp.

4.2 form för expert-
medverkan:

Enkla sannolikhetsbedömningar för
en uttömmande mängd händelser.

4.3 Utvecklings-
stadium hos
metoden:

De studerade metoderna är alla be-
greppsmässigt formulerade och väl-
utvecklade samt har varit föremål
för praktisk provning.

4.4 Tillvägagångssätt:

I
I
I
I
I
I

I föreliggande referens har man
prövat några olika metoder för att
sammanställa enskilda bedömningar
till ett gruppresultat och jämfört
styrkan hos metoderna.

Man har visat på att bedömningar
sammanställda till gruppresultat i
allmänhet varit bättre än enskilda
bedömningar.

På statistiska grunder kan man
visa, att enskilda bedömningar som
endast vidlådes av slumpfel, blir
bättre, när man skapar ett genoms-
nittsvärde från en grupp oberoende
bedömningar.

Utöver den effekt i precision som
nåtts genom att sålunda reducera
ett slumpmässigt mätfel (= ökad
reliabilitet eller konsistens)
anser man att man också skulle kun-
na nå positiva effekter (= bättre
bedömning) genom direkt interaktion
mellan bedömarna. Denna effekt kan
antas uppstå genom ytterligare för-
höjd reliabilitet-konsistens men
också troligen genom ökad validitet
hos bedömningen.
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En experimentellt upplagd jämförel-
se mellan ovan angivna 4 betingel-
ser genomfördes.

Uppgiften för försökspersonerna
bestod i att bedöma sannolikheterna
för att en elevs betyg faller inom
4 möjliga betygsintervaller (som
täcker hela betygsskalan). Vissa
bakgrundsdata gavs om eleven, bl a
en del tidigare betyg.

Som försökspersoner användes stu-
denter. Man arbetade genomgående i
grupper om tre försökspers'- er. I
varje experimentbetingelse medver-
kade åtta sådana grupper.

Ett ekonomiskt belöningssystem
användes, så att försökspersonerna
skulle vara maximalt motiverade att
uppnå så riktiga sannolikhetsbedöm-
ningar som möjligt.

Resultaten från experimentet visar
att samtliga fyra experimentbeting-
elser, dvs samtliga fyra former för
att föra samman enskilda bedömning-
ar, gav ett bättre resultat än
enskilda bedömningar (från beting-
else I). Mellan de fyra experiment-
betingelserna förelåg emellertid
praktiskt taget ingen skillnad.

Resultaten från experimentet före-
faller att överensstämma med andra
laboratoriemässiga studier med sam-
ma eller liknade frågeställningar.
Vinsten med gruppdiskussioner, del-
fiteknik och liknande för att föra
sarrman enskilda bedömningar (som i
experimentsammanhanget är relativt
enkla uppgifter) är praktiskt taget
obefintlig.

Studiens slutsats är "all research
to date on methods for aggrega* ing
probability forecasts from a panel
of experts points to a single conc-
lusion. From a practical standpoint
it makes little or no difference
how one aggregates the conflicting
opinions of experts. Analysts
should base their choice of an agg-
regation procedure on mundane prag-
matic considerations, such as
costs, the acceptability of the



5. KLASSIFICERING
AV METODEN
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procedure to the experts and the
acceptability of the procedure to
the decision maker(s) served by the
experts".

5.1 Objekt som bedöms: Metoderna har använts för att föra
samman bedömningar från flera
experter. I det refererade experi-
mentet gällde det att bedöma sanno-
likheter för en person att i fråga
om betyg hamna inom fyra givna
betygsintervall.

Metoderna är lika användbara när
det gäller bedömningar avseende t
ex mänskligt felhandlande.

5.2 Typ av bedömning:

I
I
I
I
I
I
I
I
I

5.3 Antal bedömningar:

5.4 Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel:

5.6 Behov av kring-
intormation:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

Metoderna förefaller användbara
oberoende av bedömningens karaktär.
(Kategorin är inte särskilt rele-
vant, eftersom metoderna i fråga
gäller den fortsatta bearbetningen
av enskilda bedömningar).

Bedömningen omfattar i experimentet
en enda bedömning av sannolikheter-
na för de olika betygsintervallen.

Inga numeriska indata erfordras.

Inga beräkningshjälpmedel erfordras

I det aktuella experimentet erford-
ras information om bedömningsobjek-
tet, eleven.

Metoderna kan tillämpas utan någon
särskild förkunskap eller introduk-
tion.

Metoderna kan användas på godtyck-
lig systemnivå. Användning på högre
systemnivå kräver mer omfattande
förbererielfjearbelf?.
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I
I

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning
hos metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

Bilaga 7

Mestadels krävs inga särskilda
matematikkunskaper för utvärdering
av resultaten. I vissa fall kan
enkla statistiska beräkningar bli
aktuella.

Generering av expertutlåtande
Bearbetning
Aggregering

Metoderna arbetar här med samma
experter som utför de enskilda be-
dömningarna. I det aktuella exemp-
let är definitionen av expert i
stort sett utan betydelse.

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

I
I
I
I
I

6.2 Validitet:

Samtliga metoder används för att
sammanföra enskilda bedömningar,
som alltid har mer eller mindre
uttalade brister i fråga om relia-
bilitet - konsistens. Genom samman-
föringen nås i första hand ökad
konsistens. Eventuellt kan också
genom sammanföringen uppnås ökad
validitet hos bedömningen. En sådan
effekt har emellertid inte demonst-
rerats i det refererade experimen-
tet.

Ingen av de fyra studerade metoder-
na visade sig överlägsen, utan var
jämna i det att man nådde en för-
bättrad bedömning genom sammanfö-
ring av enskilda bedömningar.

(se ovan).

Delfiteknik och gruppdiskussioner
kan eventuellt ha större "Face
validity" än statistiska p^mman-
ställningar av enskilda bedömning-
ar.



I
I
I 6.3 Praktiserbarhet:
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Statistiska sammanställningar är
enklare att genomföra än metoder
baserade på gruppdiskussioner -
Delfi teknik. De senare är dock
full' genomförbara och kan ha en
pnv ' IV effekt i den sociala rela-
' en gentemot experter (= Face

lidity).

6.4 Teknisk- De statistiska grunderna för bedöm-
vetenskapl'. :t- ningar förbättras, när de förs
veck 1 ingr../_.;•}: samman på ett eller annat sätt,

speciellt med avseende på reliabi-
litet - konsistens och validitet är
i princip kända.

För närvarande samlar man en hel
del empiri inom området. Området
håller på att kartläggas kunskaps-
mässigt.

6.5 Iörståeliqhet och
kompabilitet hos
metodens resultat:

Sammanställningsmetoderna ger
resultat i samma storheter som de
expertbedömningar som fungerar som
indata.

6.6 Behov av metoden:

I
I
I

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

Eftersom konsistens-reliabilitet
hos expertbedömningen utan tvekan
är en svag punkt, föreligger det
ett starkt behov av tekniker som
kan förbättra reliabiliteten (och
validiteten).

Det finns en konsistens i de labo-
ratoriestudier som rör sammanställ-
ningen av enskilda expertbedömning-
ar, som visar på att man får en
förbättrad bedömning, när man stäl-
ler samman enskilda resultat.

Enkla statistiska sammanställningar
ger sdmma effekt som gruppdiskus-
sions- eller Delfibaserade tekni-
ker.
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I
I
I

7.2 Negativa aspekter
på metoden:

7.3 Osäkerheter
och problem:

1A Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:
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Den refererade studien och den
diskussion av övriga laboratories-
tudier som görs i anslutning till
redovisningen har gällt enkla
bedömningar. Det finns en skillnad
mellan laboratoriestudier och de
tillskapade situationer som vi är
intresserade av. Denna skillnad kan
vara relevant.

Fördelningen hos bedömda sannolik-
heter har varit jämn och inte som i
fråga om felhändelser extrem (säll-
synta händelser).

Man vet att sannolikhetsbedömningar
ofta visar systematiska fel.

- Händelser som bedöms högst
sannolika, inträffar mera sällan
än vad som förutsagts.

Händelser som bedöms extremt
osannolika inträffar oftare än
vad som förutsagts.

Dejsa fel är relevanta när det gäl-
ler felhändelser i kärnkraftverk,
antingen det rör sig om fel hos
komponenter eller mänskligt fel-
handlande.

Effekten av att ställa samman
enskilda resultat genom t ex
diskussioner av Delfitekniken på
dessa typer av systematiska fel,
belyses inte av den refererade stu-
dien.

De bör vara goda med måttliga in-
satser.
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METHODS FOR IMPROVING THE. QUALITY OF GROUP JUDGMENT

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. KÄLLA:

2. METODENS NAMN:
(Två metoder)

i. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metoasammanhang:

3.3 Tillämpnings-
område:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

Bakgrund:

J.Rohrbaugh:
Improving the Quality of Group Jud-
gment: Social Judgment Analysis and
the Nominal Group Technique. Orga-
nizational Behavior and Human Per-
formance, 1981, Vol.28, pp.272-288
(Ref (82))

Två metoder användes i ett labora-
torieexperiment för att jämföra
kvaliteten hos gruppbedömningar:

I Nominal Group Technique (NHT)

II Social Judgment Analysis
(SJA)

Gruppbedömningar, i den aktuella
experimentella studien rangordning.
Metoderna är dock tillämpbara för
bedömning av kvantitativa storheter
oavsett skaltyp.

Den refererade artikeln går ej in
på något specifikt användningsområ-
de utan studerar metodernas använd-
barhet i ett ranqordningsexperi-
ment.

Metoderna har t i l lämpats i f lera
sammanhang inom ekonomi och sam-
hällsvetenskaper.

l ici iqarr forskning visar på att bp
rltjmn ingår Ar.t.irJkomnfi i cjrupp är
i r f f ek t i v . i re än bedömningar A j i t f id -
kornrifi nv e n s k i l d a i n d i v i n r ( J f r
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4.2 Form för
expertmedverkan:

4.3 Utvecklings-
stadium hos
metoderna:

4.4 Tillvägagångssätt;
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studie i bilaga 7 av G.W. Fischer
över bedömningar sammanställda till
gruppresultat scm säger ungeför
samma sak). Gruppen presterar i
allmänhet bättre än genomsnittsmed-
lemmen i gruppen, men sällan så bra
som den bäste medlemmen i gruppen.

I den refererade studien jämförs
under laboratoriemässiga förhållan-
den två metoder som syftar till att
förbättra gruppbedömningar.

Direkta bedömningar i kombination
med gruppdiskussion.

Metoderna är begreppsmässigt formu-
lerade och välutvecklade, men prak-
tisk provning inom aktuellt til-
lämpningsområde har ej förekommit.

Nominal Group Technique (NGT) be-
står av 6 steg:

a) generering av idéer som skrivs
ner,

b) idéerna noteras på en tavla
eller liknande synliga för samt-
liga gruppmedlemmar.

c) klargöranden och en första vär-
dering av noterade idéer,

d) sluten votering eller rangord-
ning av idéer,

e) kort diskussion av prioritering
eller rangordning enligt d) samt

f) slutlig votering - sluten -
eller rangordning, varvid grup-
pens beslut beräknas matema-
tiskt.

Social Judgment Analysis (SJA) byg-
ger på Tolman och Brunswik's tankar
om kognition, innebärande att
integreringen av information vid en
bedömning omfattar:

a) viktnincj av varje informatinns-
cJel ,



I
I
I
I
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b) utveckliny av funktionella rela-
tioner mellan varje informa-
tionsdel och bedömningen samt

c) en procedur för att integrera
alla dimensioner hos problemet
(Jfr Brunsvik's s k linsmodell
(10D).

Människor som utför bedömningar,
varierar avsevärt i sina tillväga-
gångssätt enligt a), b) och c).
Genom att skapa enhetligare tillvä-
gagångssätt, kan kvaliteten i
gruppbedömningarna förbättras avse-
värt samtidigt som olikheter i upp-
fattningen inom gruppen kan reduce-
ras.

I den refererade studien jämfördes
NGT och SJA med avseende på

a) noggrannheten i den slutliga
gruppbedömningen,

b) reducering av olikheter * indi-
viduella uppfattningar,

c) upplevd kvalitet hos gruppinter-
aktionen i samband med bedöm-
ningarna.

I
I
I

Som försökspersoner i studien
användes studenter (ca 1U0). Deras
uppgift i experimentet var att
förutsäga resultatet i några häst-
kapplöpningar utifrån information
som gavs om hästarna (t ex i prog-
rambladen). I ett första steg av
studien skulle var och en av för-
sökspersonerna förutsäga placering-
en av hästarna i några löp.

Därefter sattes samman 20 grupper
som slumpmässigt fördelades på
betingelserna NGT och SJA. Uppgif-
ten för grupperna var att formulera
ett tillvägagångssätt eller ett
system för att på bästa sätt förut-
säga resultatet från ett lopp. Båda
grupperna fick likvärdig kognitiv
feedback under arbetets gång, så
att eventuella olikheter skulle
bero på hur man behandlat den
gemensamt tillgängliga informatio-
nen.
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Resultaten från studien visar, att
kvaliteten hos de procedurer som
skapades i NGT och SJA inte skilde
sig signifikant åt.

Medlemmarna i SJA-grupperna kunde
bättre tillgodogöra sig den kogni-
tiva feedbacken under gruppens
arbete.

NGT- eller SJA-grupperna producera-
de tillvägagångssätt som var bättre
än vad som producerades av den
genomsnittlige enskilde gruppmed-
lemmen (ej signifikanta resultat).

Överensstämmelsen i uppfattning
inom båda typerna av grupper ökade
påtagligt under arbetets gång.
SJA-grupperna nådde härvid större
överensstämmelse än NGT-grupperna.

b. KLASSIFICERING AV METODEN

Objekt som bedöms:

5.2 Typ av bedömning:

Metoderna används för att generera
en kvalificerad bedömning av när-
mast problemlösningskaraktär. Meto-
derna har på olika sätt angivit
tillvägagångssätt för att struktu-
rera uppgiften. Objekten som skall
bearbetas eller bedömas kan således
vara relativt komplicerade fenomen,
med eller utan mänskliga inslag.

Bedömningen är komplicerad genom
att det finns mycket dynamisk
information som till att börja med
kan verka oordnad. En del av meto-
derna avser att skapa en viss ord-
ning i information och informa-
tionsinhämtand°t.

5.3 Antal bedömningar: Se punkt 5.2.

b.k Behov av indata:

Behov av beräk-
ninqshjälpmedel:

Behovet av numeriska indata beror
av den bedömd;* företeelsen.

Inga beräkninrjöh jjilpmrdf? I rrf ord-
ras.
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5.6 Behov av kring-
informat ion:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning
hos metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

6.

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.5 Praktiserbarhet:

Se punkt 5.4

Metoderna är krävande i fråga om
förberedelser, försöksledning etc,
varför användaren bör ha ingående
kännedom om förfaringssätt vid
insamlande och bearbetning av data.

På grund av att metoderna är mycket
resurskrävande, kan de komma i frå-
ga endast på högre systemnivåer.

Inga särskilda matematikkunskaper
krävs.

Generering av expertutlåtande
Bearbetning
Aggregering
Uppdatering

I studien har man inte närmare
berört expertbegreppet.

VÄRDERING AV METODEN

Tillvägagångssättet i grupparbetet
går i stor utsträckning ut på att
skapa gemensamma uppfattningar och
tillvägagångssätt. Detta torde leda
till att bedömningen får ökad kon-
sistens. Detta har demonstrerats i
studien genom att korrelationerna i
uppfattning mellan gruppmedlemmarna
ökat påtagligt.

Eventuellt uppnås också ökad vali-
ditet hos bedömningen. Detta har
emellertid inte prövats.

Metoderna är krävande i fråga om
förberedelser, försöksledning, för-
sökspersoner etc, men fullt genom-
förbar för den typ av uppgift r;om
prövats i studien.
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6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

Metoderna, i synnerhet SJA, är
uppbyggda utifrån en grundläggande
tankestruktur för mänsklig kogni-
tion. Inom detta område pågår f.n.
ett intensivt utvecklingsarbete med
stort inslag av empiri. Metoderna
är mycket intressanta att följa,
även om det ännu så länge saknas
direkta tillämpningar från kärn-
kraftsäkerhet.

I

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Genom att det refererade arbetet är
av rätt grundläggande karaktär,
kräver resultaten en hel del enga-
gemang och nytänkande för att til-
lägna sig. Resultaten kan därför
inte anses tillrättalagda för ett
kärnkraft forum.

6.6 Behov av metoderna:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoderna:

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

7,k Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och probJem:

Eftersom konsistens och validitet
är svaga punkter när det gäller
expertbedömningar i allmänhet,
finns det ett uttalat behov av
metoder för att förbättra dessa
egenskaper.

Det finns metoier tillgängliga som
på ett systematiskt sätt kan för-
bättra gruppbedömningar tiil synes
till den grad, att man utnyttjar
gruppens mera kvalificerade medlem-
mar på bästa sätt.

Tillämpningen har skett i laborato-
riemiljö. I studien har gjorts
bedömningar som ligger rätt långt
från tillämpning inom kärnkraftsä-
kerheten. Metodiken är resurskrä-
vande.

Vad som angivits under negativt är
också en osäkerhet.

Särskilda studier kring kärnkraft-
säkerhetproblRfti kan utföras. Kräver
en del resurser.
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METHODS FOR IMPROVING THE QUALITY OF GROUP JUDGMENT

1. KÄLLA: J. Rohrbaugh:
Improving the Quality of Group Jud-
gment: Social Judgement and the
Delphi Technique
Organizational Behavior and Human
Performance, 1979, Vol.24,
pp.73-92
(Ref (81))

2. METODENS NAMN:
(Två metoder)

Två metoder prövas i ett laborato-
rieexperiment avseende kvaliteten
hos gruppbedömningar:

I Social Judgment Analysis (SJA)

II Delphi Technique (DT)

3. METPDENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

I
I
I

Både SJA och DT är metoder för att
genom ett gruppförfarande samman-
väga individuella bedömningar.

I den refererade studien jämförs
SJA och DT som metoder för att höja
kvaliteten i bedömningar av samman-
satta fenomen.

Tidigare forskning har visat, att
när det gäller mycket enkla bedöm-
ningar (t ex att bedöma rumstempe-
ratur) kan man åstadkomma högre
noggrannhet hos resultatet genom
att ta medelvärden av enskilda
bedömningar. Effekten hänförs till
förbättrad konsistens som åstadkoms
genom medelvärdesbildningen.

När det gäller bedömningen av sam-
mansatta fenomen får man inte denna
effekt, dvs den genomsnittliga
individens resultat är i allmänhet
inte bättre än den enskildes.

Däremot har man när det gäller sam-
mansatta fenomen kunnat påvisa att
om de enskilda bedömarna får inter-
acjera, t ex i en gruppdiskussion,



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpningsområde:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN:

4.1 Bakgrund:

Bilaga 9

så kan bedömningens kvalitet höjas
utöver vad som presteras av den
genomsnittlige medlemmen.

Samtidigt har man kunnat observera
att gruppen sällan presterar så bra
som den bäste medlemmen i gruppen.

SJA eller DT kan användas för att
generera data av olika form, t ex
sannolikheter, medelvärden, sprid-
ningar, korrelationer och funk-
tionssamband allt efter behov. Des
sa data kan användas i t ex till-
förlitlighets- eller säkerhetsana-
lyser.

Den redovisade studien är av icke
tillämpad natur.

Delfitekniken går ut på att grup-
pen får återkoppling om hur grup-
pens medlemmar bedömt ett fenomen
t ex i form av gru.jpmedelvärdet.
Efter denna återkoppling gör varje
medlem ånyo en bedömning och åter-
koppling ges. Denna process uppre-
pas tills gruppen konvergerat i
sin uppfattning mot ett värde.

Social Judgment. Analysis bygger på
Tolman och Brunswiks tankar om kog-
nition innebärande att integrering-
en av information vid en bedömning
omfattar

a) viktning av varje informations-
del,

b) utveckling av funktionella
relationer mellan varje infor-
mationsdel och bedömningen samt

c) en procedur för att integrera
delarna.

Människor som utför bedömningar
varierar i sina tillväqaqångssätt i
a), b) och r).
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Genom att söka uppnå enhetligare
tillvägagångssätt kan kvaliteten i
gruppbedömningar förbättras samti-
digt som olikheter inom gruppen
reduceras.

Man talar om olikheter i bedöm-
ningsstrategier med bl a "kognitiv
återkoppling" som tillämpas i SJA i
stället för "resultatåterkoppling"
som tillämpas i bl a DT.

Uppgiften i den experimentella stu-
dien bestod i att förutsäga studie-
resultat för var och en av en grupp
studenter. 5 personlighetsvariabler
användes som prediktorer i bedöm-
ningen.

26 försöksgrupper sattes samman och
fördelades slumpvis mellan de två
huvudbetingelserna SJA och DT.

Försöksgruppernas uppgift bestod i
att arbeta fram ett alternativt
förfarande till det som nu tilläm-
pades för urval av studenter till
universitetsstudier. Det nya förfa-
randet skulle bygga på de fem per-
sonlighetsvariablerna.

SJA-grupperna instruerades att
tilldela varje prediktorvariabel en
relativ vikt och en funktion. Varje
försöksperson delgavs resultatet i
vikt- och funktionstermer från den
inledande bedömningen. Denna typ av
återkoppling utgjorde den "kogniti-
va återkoppling" som var specifik
för SJA-gruppen. Grupparbetet be-
stod således i att skapa en gemen-
sam strategi för utnyttjande av
vikt och funktion hos var och en av
de fem prediktorvariablerna.

I DT-grupperna fick varje deltagare
inledningsvis relativ vikt samt två
ytterlighetsvärden hos varje pre-
diktor som använts i den inledande
bedömningen. Uppgiften i grupperna
var att reducera individuella
skillnader i grupperna. Efter varje
session gavs återkoppling om grup-
pens resultat i fråga om vikter,
variation och medianvärden. Värdet
från sista sessionen utgjorde grup-
penr. huvudresultat.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.3 Utvecklingsstadium
hos metoderna:

Efter sista gruppsessionen fick
varje medlem i DT- och SJA-grupper-
na specificera en strategi som de
personligen ansåg vara den bästa
(hade bästa prediktionsförmåga)
oavsett gruppens slutresultat.
Vidare bedömdes kvaliteten hos
gruppens slutresultat samt hos
grupparbetet.

Resultatet: Ingen signifikant
skillnad mellan SJA och DT i kvali-
teten hos strategier som föreslogs.

I SJA-grupperna kunde individerna
tillgodogöra sig kognitiv återkopp-
ling och därmed förbättra den
enskilda strategin. Det fanns såle-
des individuella slutresultat i SJA
som var överlägsna de i DT.

SJA-grupperna visade större över-
ensstämmelse i individuella strate-
gier och i gruppstrategier. SJA-
grupperna bedömde tillvägagångssät-
tet som mera "tillfredsställande"
och "angenämt" än DT.

I båda försöksbetingelserna för-
bättrades således gruppens resultat
och ökad överensstämmelse nåddes
genom upprepade gruppsessioner mel-
lan vilka gavs återkoppling.

Rätt stora skillnader mellan för-
söksgrupperna förelåg för både SJA
och DT. Gruppens potential räknat
utifrån kvaliteten hos den bäste
medlemmens prediktion utnyttjades
inte heller.

SJA: Begreppsmässigt formulerad
och utvecklad samt prövad
experimentellt i ett flertal
studier.

DT: Begreppsmässigt formulerad
och utvecklad samt prövad i
ett mycket stort antal til-
lämpningar och experimen-
tella studier.

4.4 I i i 1 värjarjängssätt : Framgår av punkt 4.2.
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5. KLASSIFICERING
AV METODEN

5.1 Objekt som bedöms: Metoderna används för att bedöma
mycket sammansatta fenomen (med hög
"intentional depth"), dvs fenomenet
är inte definierat genom några få
enkla variabler med deterministiska
samband.

5.2 Typ av bedömning: Sammansatt bedömning.

5.3 Antal bedömningar: Ett begränsat antal bedömningar.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

Behov av indata:

Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

Indata för SJA och DT är ett antal
"informationsdelar" som skall föras
samman till en bedömning = utdata.

För SJA behövs beräkningshjälpmedel
för att ta fram vikter, funktions-
samband, medelvärden, spridnings-
mått och korrelationer.

Något mindre behov för DT.

Utöver bedömningsuppgift, ininfor-
mation, vikter och funktionssamband
(som återkoppling) ingen särskild
kringinformation.

Både SJA och DT ställer stora krav
på metodkunskaper hos användarna.

Om fenomen på högsystemnivå (såsom
funktionell struktur, symbolisk
funktion, funktion inom organisa-
tioner och och samhällssektorer).

För SJA: Funktionslära samt enkel
sannolikhetslära och sta-
tistik.

för DT: Enkel sannolikhetslära och
statistik.
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I

">.1O Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

Både SJA och DT täcker:
- generering av expertutlåtande
- bearbetning
- aggregering

Anges inte i referensen.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

Grupparbetet går i stor utsträck-
ning ut på att skapa gemensamma
uppfattningar och tillvägagång-
ssätt. Detta torde leda till att
bedömningen får ökad konsistens.
Detta har demonstrerats i studien
genom att korrelationerna mellan
gruppmedlemmarna ökat påtagligt.

Studien visar också att grupparbe-
tet höjer validiteten (den multipla
korrelationen mellan prediktorva-
riablerna och kriteriet (= studie-
resultatet) ökar).

Metoderna är relativt krävande i
fråga om förberedelser, försöksled-
ning, försökspersoner etc, men
fullt genomförbara för den typ av
uppgift som prövats i studien.

SJA-metoden är uppbyggd utifrån en
etablerad modell och tankestruktur
för mänsklig kognition, som f n
befinner sig i ett rätt intressant
utvecklingsskede. Metoden är int-
ressant att följa. DT-tekniken är i
jämförelse med SJA i mindre grad
sofistikerad.

Praktisk tillämpningar finns ej
redovisade.

Möjligheter för att. skapa utdata,
t ex i form av sannol ikhot.fr brdoms
qoda.
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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b.b Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoden:

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter och
problem:

Den refererade studien ligger långt
från kärnkrafttillämpning.

Eftersom konsistens och validitet
överhuvud taget är svaga punkter
vid expertbedömningar, finns det
ett behov av metoder som kan för-
bättra dessa egenskaper.

Både SJA och DT kan förbättra
gruppbedömningar till synes till
den grad, att man utnyttjar grup-
pens mera kvalificerade medlemmar
bättre.

Tillämpningen har skett i laborato-
riemiljö. I studien har gjorts
bedömningar som ligger rätt långt
från tillämpning inom kärnkraftsä-
kerheten.

Metoderna är resurskrävande.

Vad som angivits under negativt är
också en osäkerhet.

Särskilda studier kring kärnkraft-
säkerhetsproblem kan utföras. Krä-
ver en del utvecklingsresurser.



Bilaga 10 1

THE SUCCESS LIKELIHOOD INDEX METHODOLOGY (SLIM)

1. KÄLLA:

I
I
I
I
I
I
I

2. METODENS NAMN

3. , METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär använding:

3.2 Metodsammanhang:

y.3 Tillämpningsområde:

D.E.Embrey:
Development of Techniques to Model
and Assess Human Reliability in
Nuclear Power Plants Using Perfor-
mance Shaping Factors. Human Relia-
bility Associates, Ltd., Dalton,
U.K. 1982.
(Ref (36))

Rapportutkast till Brookhaven
National Laboratory, USA enligt
uppdrag av NRC.

The Success Likelihood Index Metho-
dology (SLIM).

Metoden används för att geneiera
data rörande felfrekvenser eller
felsannolikheter för operatörsupp-
gifter inom ett definierat system,
t ex kärnkraftverk.

Primärdata skall kunna användas vid
analyser (Human Reliability) base-
rade på händelseträdteknik.

Metoden är under utveckling och har
inte använts praktiskt.

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

Bakgrund: Metodens mål är att genom en upp-
sättning procedurer bland vilka
ingår expertbedömningar och enklare
matematiska beräkningar nå Success
Likelihood Indices (SL I; för opera-
törsuppgift f?r. SI I kan omvandlas
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4.2 Form för
expertmedverkan:

4.3 Utvecklingsstadium
hos metoden:

4.4 Tillvägagångssätt:

Bi l«)ga 10 2

till sannolikheter, som på sedvan-
ligt sätt kan användas i tillför-
litlighetsanalyser baserade på s k
händelseträd.

Experterna genererar felintensite-
ter/felsannolikheter eller liknande
genom enkla bedömningar. Sammanväg-
ningar av enskilda experters resul-
tat sker genom medelvärdesbildning.

Metoden är begreppsmässigt formule-
rad och praktisk prövning har
påbörjats.

Metoden skall kunna användas på
alla uppgifter som förekommer i ett
kärnkraftverk.

Performance Shaping Factors, PSF,
som antas vara av betydelse för en
uppsättning uppgifter definieras.

Experter (operatörer, förmän och
Human Factors specialister) vidtar
varje PSF för varje uppgift. Varje
uppgift är uppdelad i tre faser

I Målformulering och informa-
tionsinhämtande

II Verkställande

ill Felkorrigering

Syftet med denna första expertmed-
verkan är att s!<apa ett generellt
mönster för PSF som bidrar till
framgången eller brist på framgång
i en uppgift.

I nästa steg skall en specifik upp-
gift bedömas, dvs hur bra förhål-
landena (= PSF) var när en viss
uppgift genomfördes. Denna bedöm-
ning genomförs också av experter.

SL I beräknas sedan.

SL I W x R

SL 1 = bedömd utilitet för upp-
qiftsfas i
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= rormaliserad vikt för j:te
PSF w j =

R = skalad position hos i:te
uppqiTtsfasen i j:te PSF

SL I kan omvandlas till sannolikhet.

Sannolikheten för att en uppgift
förblir felaktig (misslyckas)
beräknas enligt följande:

Uppgift
misslyckas

D

(A+B) -D = sannolikhet
o c n \ för att upp-

giften miss-
lyckas

FEL
HANDELSEFÖRL.

/eller\

Felkorrig.
misslyckas

MÅLFORMULERING
INHÄMTNING
MISSLYCKAS

VERKSTÄLLANDE
MISSLYCKAS

I en framtida praktisk tillämpning
synes de första bedömningarna
enligt I, II och III ovan normalt
kunna utelämnas. Denna första del
ingår i utvecklingsarbetet med
metoden.
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5. KLASSIFICERING AV
METODEN

5.1 Objekt som bedöms: Felintensiteter/felsannolikheter
för mänskligt handlande.

5.2 Typ av bedömning: Direkta bedömningar som var för
sig är relativt enkla.

5.3 Antal bedömningar: Totalt sett torde varje expert be-
höva utföra ett mycket stort antal
bedömningar.

5.4 Behov av indata: Indata i form av generella vikter
för PSF behövs.

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av
kr ing informat ion:

Hjälpmedel för enkla numeriska be-
räkningar behövs.

Funktionsbeskrivningar etc kommer
troligen att behövas och kommer
under alla omständigheter att
underlätta uppgiften för experter-
na.

5.7 Kunskaper hos
användare:

Metoden är under utveckling och får
i sin nuvarande form anses rätt
krävande för användaren.

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert rk?f i-
nieras onh/elJer
gråderns:

Används vid mänskligt handlande på
olika systemnivåer, företrädesvis
inom fysisk funktion - funktionell
struktur - symbolisk funktion.

Enkel sannolikhetslära och statis-
tik samt skalningsmetodik förut-
sätts.

Generering av expertutlåtande,
Bearbetning, Aggregering, Skalning

Operatör, driftingenjör etc, dvs
personer med ingående kunskap om
r.ystpm och operatörshandlande.
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6. VÄRDERING AV METODEN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

b.b Förståelighet och
kompatibilitet
hos metodens
resultat:

Metodens konsistens (reliabilitet)
har ännu inte bestämts.

Metodens validitet har ännu inte
bestämts.

Metoden är omständlig genom att den
förutsätter två oberoende expert-
grupper, en för att bestämn.a rele-
vanta PSr och för att ge dessa
generella vikter till en uppgift
och sedan en grupp för att bedöma i
vilken grad PSF inverkar i en
specifik situation. Det förhållan-
det att varje uppgift delas upp i
tre faser där varje fas bedöms för
sig, innebär ytterligare en kompli-
kation som påverkar praktiserbarhe-
ten.

Tekniken som sådan är välstrukture-
rad och genomförs i ett antal steg.
Den uppdelning av varje uppgift i
tre faser, som angavs som en nack-
del, när det gäller "praktiserbar-
het", betraktas i detta sammanhang
som en fördel.

De bedömningar som ingår är rela-
tivt enkla.

Tekniken är förberedd för att kunna
anpassas till en mera sofistikerad
vetenskaplig struktur, t ex vad
avser Human Performance Models och
en klassificering av uppgifter som
ansluter härtill.

De Success Likelihood Indices (5LI)
som metoden resulterar i, kan över-
föras till sannolikheter, som kan
användas direkt i gängse analysme-
toder. Den ursprungligen utnyttjade
skalningstekniken kan dock ifråga-
sättas.



6.6 Behov av metod:
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Behovet av data över mänskligt fel-
handlande att användas inom händel-
seträdbaserade analysmetoder är
stort.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

1.k Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter nrh
problem:

Metoden är välstrukturerad, vilket
också gäller de expertbedömningar
som ingår.

Metoden kan anpassas till mera
sofistikerade modeller avseende
t ex Human Behavior Models, som kan
utgöra bas för en Task Taxonomy
(begreppsstruktur), som är en vik-
tig förutsättning för en systema-
tisk uppbyggnad av data.

Metoden är omständlig, kan even-
tuellt uppfattas vara för omständ-
lig av branschexperter.

Procedurerna för expertmedverkan
kan upplevas som omständliga av
experterna.

Omräkningen av SLI till sannolikhet
är behäftad med stor osäkerhet.

Metoden har undersökts i en mycket
begränsad pilotstudie.

Data rörande konsistens (reliabili-
tet) och validitet saknas.

Erfarenheter från ett större spekt-
rum av operatörsuppgifter samt PSF
saknas.

Erfarenheter av varje form av prak-
tisk användning saknas.

Osäkerheterna kan lösas upp genom
ökade studieinsatser.

Problemen kan sannolikt lösas upp
tjenom utvecklingsarbete.



Bilaga 11 1

A SURVEY TECHNIQUE TO COLLECT HUMAN ERROR DATA ON NUCLEAR
REACTOR MAINTENANCE

1. KAL'.A: C. Stewart:
The Probability of Human Error in
Selected Nuclear Maintenance Tasks.
EG 4 G Idaho, Inc., Report Sept.
1981. Idaho Falls, Idaho.
(Ref (108))

Uppdragsgivare för studien är NRC i
USA.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2. METODENS NAMN:

3. METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammmanhang:

Inget specifikt namn angivet.

Klassiskt enkätförfarande, utformat
för att ge kvantitativa data i form
av felsannolikheter för underhålls-
uppgifte- i kärnkraftverk.

Tekniken genererar data, avsedda
att användas i säkerhetsanalyser
och människa-maskinstudier i kärn-
kraftverk.

3.3 Tillämpningsområde: Studium av felmöjligheter i samband
med underhåll av kärnkraftverk.

4. KORT BESKRIVNING AV
METODEN

Bakgrund: Studie, initierad av EG & G Idaho
på uppdrag av NRC. Syftet är att få
till stånd ett Human Factors Prog-
ram inom karnreaktorunderhallet.
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4.2 Form för
expertmedverkan:

Enkätförfarande, där varje deltaga-
re ger skattningar av antalet gång-
er under en viss period denne har
utfört eller varit ansvarig för
förebyggande eller avhjälpande
underhåll på en viss typ av kompo-
nenter. En skattning görs även av
antalet felaktigt utförda under-
hållsarbeten som deltagaren funnit
(utfört av honom själv eller av
annan).

4.3 Utvecklings-
stadium:

4.4 Tillvägagångssätt:

Metoden är begreppsmässigt formule-
rad och välutvecklad samt har pro-
vats praktiskt.

Metoden baseras på enkäter till
underhållstekniker vid kärnkraft-
verk. Sex olika formulär har satts
samman:

I Underhåll på pumpar

II Underhåll på ventiler

III Elektriskt underhåll

IV Instrumentunderhåll

V Informationskällor (formella)

VI Kommunikation (informell)

Varje formulär har sänts ut till
samtliga underhållstekniker inom
underhållet enligt punkterna nr
I-IV ovan vid sju kärnkraftverk.

Populationen bestod av 134 under-
hållstekniker. Från dessa erhölls
113 formulär. 89 av dessa var
fullständiga och fick utgöra under-
lag för data. Sannolikheter beräk-
nades genom att dividera antalet
angivna feJ (eller händelser) med
antalet angivna underhållsarbeten
som respondenten varit ansvarig
för.

Respondenten fick välja en tremåna-
dersperiod eller en vecka beroende
på typ av underhållsarbete som bas
för angivna uppgifter.
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Ett förfaringssätt användes för att
garantera anonymitet hos responden-
ten som liknar vad som tillämpas
vid allmänna val i USA.

Antalet fullständiga ifyllda for-
mulär var:

I
I
I
I
I
I
I
I

I

II

III

IV

v

VI

Pumpar

Ventiler

Elur.

Instrumentuh

Infokällor

Kommunikation

13

9

22

13

16

16

Summa 89

Innehållet i varje formulär sattes
samman efter intervjuer med drift-
ledning, underhållsledning och
underhållstekniker vid sju kärnk-
raftverk. Innehållet i formuläret
bestämdes av problem som återkom i
intervjuerna vid upprepade tillfäl-
len. Problem som dök upp på ett
verk, prövades i intervjuerna på
andra.

En preliminär utgåva av formulären
prövades på fyra personer.

Resultaten från enkäten - felsanno-
likheterna - betraktas som prelimi-
nära. Ungefär 90S av sannolikheter-
na varierar mellan 0,0075 och 0,15
(se figur nedan).
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fig. E-1. Distribution of total
error probabilities

Resultaten anges som lovande (men
preliminära) och bör verifieras i
en studie med ca 100 insamlade
fullständiga formulär. Data bör
jämföras (valideras) med komponent-
fel och underhållsloggen.

KLASSIFICERING
AV METODEN

5.1 Objekt som bedöms: Enkätmetoden har använts för att
kvantifiera mänskligt felhandlande
vid avhjälpande och förebyggande
underhåll.

Metoden kan sannolikt även användas
för att skatta tekniska fel hos
komponenter etc.
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5.2 Typ av bedömning: Varje bedömning får betraktas som
enkel (dock Finns systematiska fel-
källor, t ex när det gäller att
skatta eller ange mänskliga fel).

5.3 Antal bedömningar:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5,11 Hur expert, defi-
nieras och/pller
graderas:

Ett stort antal bedömningar, där i
varje enskilt fall skattas en viss
händelsetyp (t ex hur många gånger
en arbetsuppgift utförts på en viss
komponent eller hur många gånger
som fel observerats).

Den enskilde deltagaren får ut-
nyttja lokalt tillgänglig informa-
tion. Eventuellt kan därvid kombi-
nation av data från olika källor
erfordras.

Inga beräkningshjälpmedel erford-
ras.

För sammanställning av enkätfrågor
krävs ingående kunskap om aktuella
underhållsåtgärder.

God erfarenhet beträffande samman-
ställning av enkäter erfordras.
Vidare krävs förmåga att tillgodo-
göra sig kunskaper om aktuella
underhållsåtgärder etc.

Metoden synes vara användbar på
lägre systemnivåer, upp t o m sym-
bolisk funktion.

Inga särskilda matematikkunskaper
prfordras.

Generering av expertutlåtande
Bearbetning
Skalning

Underhållstekniker med erfarenhet
;jv en vir.s typ nv underhållsarbete
'mekfir iskt , v.\ och instrument) från
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kärnkraftverk och som självständigt
utfört underhållsarbete på kompo-
nenter eller lett en grupp som
utfört sådant arbete.

Experttillgången bestäms av till-
gången på erfaret branschfolk, i
detta fall underhållstekniker från
kärnkraftverk.

6. VÄRDERING AV METODEN

6.1 Konsistens: Metodens konsistens (reliabilitet)
har inte bestämts.

6.2 Validitet: Metodens validitet har inte bes-
tämts (förslag till validering i
fortsatta studier finns).

6.3 Praktiserbarhet:

I 6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
veckl ingsgrad:

Metoden är med ett väl utprovat
formulär bra, sett ur respondentens
synvinkel.

Den förutsätter dock

1) ett omfattande utvecklingsarbete
för att skapa formuläret,

2) ett statistiskt sett tillfreds-
ställande urval av respondenter

Enkättekniken är välutvecklad.
Innehållet kan struktureras m h t
uppgifterna i stationen. Enkättek-
niken lämpar sig för underhålls-
eller driftuppgifter som upprepas
ungefär likartat. Den lämpar sig
troligen inte för diagnostiska upp-
gifter.

6.5 förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Resultaten redovisas direkt i fel-
sannolikheter, vilka lätt förstås.
Dessa kan också utnyttjas som inda-
ta i probabilistiska säkerhetsana-
lyser.
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6.6 Behov av metoden: Behovet av data över mänskligt fel-
handlande, användbara i probabilis-
tiska analyser, är stort, varför
metoden är av väsentligt intresse.

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

Metodiken med enkät är välstruktu-
rerad och frågor kan formuleras så
att felsannolikheter kan beräknas
lätt. Är stickprovet tillräckligt
stort, kan man få datamängder som
är tillfredsställande ur statistisk
synvinkel.

Metoden har producerat vad som an-
givits som preliminära felsannolik-
heter som verkar rimliga.

Det är ett omfattande arbete att ta
fram ett välfungerande formulär.
Det förutsätter:

branschkunskap
informella intervjuer

- sammanställning av preliminärt
formulär
utprovning av preliminärt for-
mulär

Ett omfattande arbete måste läggas
ner på att reducera systematiska
felfaktorer såsom rädslan för att
avslöja mänskligt felhandlande.

Man bör klart visa på hur och i
vilken grad denna faktor reducerats
i varje användning. Metoden lämpar
sig förmodligen inte för att bedöma
felsannolikheter i diagnostiska
uppgifter.

Metoden har prövats i en välplane-
rad och väl genomfört studie men
med för få respondenter.

Uppgifter om konsistens (reliabili-
tet) och validitet saknas.
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Effekten av systematiska felfakto-
rer (såsom rädsla för att redovisa
felhandlande) har ej bestämts.

Metoden är kostsam genom ett omfat-
tande förberedelsearbete.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

' A Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:

Förutsättningarna är goda om till-
räckliga resurser sätts in.
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CONJOINT MEASUREMENT

1. KÄLLA:

I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
i

2.

3.

METODENS NAMN:

METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tillämpnings
område:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

4.1 Bakgrund:

t.2 Form för
expertmedverkan:

-.3 Utvecklingsstadium
hos metoden:

P.E.Green A V.R.Rao:
Conjoint measurement for quanti-
fying judgmental data
Journal of Marketing Research,
1971, Vol.8, pp.355-363
(Ref (48))

Conjoint measurement

Bedömning av två eller flera
oberoende variablers inverkan på en
beroende variabel. Generering av
kvantitativa data från rangordning-
ar.

Metoden genererar data för använd-
ning t ex inom matematisk psykolo-
gi och ekonomi.

I den aktuella referensen redovisas
en tillämpning på marknadsanalys
och produktval.

Vidareutveckling av en inom mate-
matisk psykologi utvecklad metoc.

Rangordning av olika faktorkombi-
nationers inverkan på en beroende
variabel.

Metoden är begreppsmässigt formule
rad och har prövats praktiskt, doi'k
ej inom kärnkraft sektorn.



Bilaga 12

4.4 Tillvägagångssätt: I ett beskrivet tillämpningsexempel
är uppgiften att välja annonsorgan
bland n möjliga tidskrifter. Vidare
har man m olika annonstyper att
välja mellan.

En förutsättning är, att man kan
rangordna de n x m kombinationerna
annonsorgan - annonstyp med avseen-

' de på förväntad effektivitet. Däre-
! mot bedöms det vara svårt att bedö-

ma annonsorgans alternativt annons-
I typers effektivitet direkt i någon

numerisk skala. Det är här conjoint
measurement visar sig användbart.

I Under antagande av additiva effek-

ter från annonsorgan och annonstyp
kan rangordningen analyseras med

I hjälp av speciella datorprogram för

en generaliserad variansanalys. Som
resultat erhålles därvid separata

. .tumeriska skalor för var och en EV
I de studerade variablerna. Även för
1 kombinationerna erhålls en numerisk

effektivitetsskala.I
I
I

I
I
I
I
I
I

De gällande förutsättningarna i
detta fall kan sammanfattas i:

1. Kombinationerna av de olika
faktornivåerna kan rangordnas
(man kan tillåta att flera kom-
binationer ges samma rang).

2. Den numeriska effekten för varje

( kombination ska kunna represen-
teras av en summa av separata
numeriska funktioner avseende en
faktor i tagpt.

3. Varje kombinations numeriska
effekt ska så troget som möjligt
följa den ursprungligen givna
rangordningen.

Den ovan beskrivna formen av con-
joint measurement brukar kallas
additiv, eftersom kombinationernas
effekt modelleras med en summa av
faktoreffekter. Modellen kan modi-
fieras och utnyttja andra typer av
samband. För den additivo mcJell en
kan dock standardbetonade datorp-
rogram användas. Vanligen cjer dessa
också en indikation på om modellen
är lämplig e]ler pj.
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5. KLASSIFICERING AV
METODEN

5.1 Objekt som bedöms: Metoden är användbar för bedömning
av olika faktorers inverkan på en
sammansatt storhet.

5.2 Typ av bedömning: Rangordning av alternativ.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5.3 Antal bedömningar: Rangordning av samtliga kombina-
tioner av ingående faktorers
nivåer.

5.4 Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 nehov av kring-
inforrnat ion:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/el ler
graderas:

Numeriska indata erfordras ej.

För själva analysen krävs normalt
tillgång till dator.

Information om ingående storheter
erfordras i den omfattning som
behövs för en rangordning.

Metoden kan tillämpas utan någon
särskild förkunskap. Dock krävs
viss förtrogenhet med körning och
utvärdering av aktuellt datorprog-
ram.

Metoden torde kunna komma till
användning på mellanliggande sys-
temnivåer, där sambandsanalyser kan
erfordras.

Metoden utnyttjar för utvärdering
relativt enkla statistiska metoder.

Generering av expertutlåtande
Bearbetning

Anges ej
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I
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I

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoden:

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

Bilaga 12

Konsistensen hos metoden kan för
närvarande ej bedömas. Den är
direkt relaterad till respektive
experts förmåga att rangordna ett
stort antal kombinationer. Dock är
utvärderingsmetoden någorlunda
robust vad gäller rangordningsin-
konsistens.

Kan ej bedömas.

Metoden är enkel att tillämpa och
kräver inga speciella metodkunska-
per hos deltagande experter.

Metoden är begreppsmässigt utveck-
lad och utvärderingen är av stan-
dardtyp. Alternativa sambandsmodel-
ler har prövats i viss omfattning.
Den har ännu ej använts i samband
med tillförlitlighets- eller säker-
hetsanalys.

Utdata utgöres av numeriska värden
på olika påverkande faktorers
inverkan. De kan användas direkt i
kvalitativa analyser och indirekt i
kvantitativa.

För värdering av olika påverkande
faktorers inverkan används i dag
ofta grova metoder. Behovet av
enhetliga, tillämpbara, tekniker
bedöms som stort.

Metoden leder till mer pålitliga
bedömningar av olika faktorers
inverkan. Lätt att använda.
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7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter och
problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter och
problem:

Bilaga 12

Tekniken är ännu oprövad inom till-
förlitlighets- och säkerhetsanaly-
ser.

Se punkt 7.2. Konsistens och vali-
ditet i aktuella tillämpningar har
ej studerats.

Metoden bör prövas inom säkerhe-
tsanalys, i första hand av kvalita-
tiv art. Den kan även komma till
användning vid tillämpning av andra
metoder där påverkande faktorers
inverkan studeras, t ex SLIM.
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RECONCILE ION OF MULTIPLE PROBABILITY ASSESSMENTS

I
I
I
I
I
I
I

1.

2.

3.

KALLA:

METODENS NAMN:

METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

A.N.S. Freeling:
Reconciliation of multiple probabi-
lity assessments
Organizational Behavior and Human
Performance, 1981, Vol.28,
pp.395-414
(Ref (45))

Aggregering av två eller flera san-
nolikhetsbedömningar .

Metoden genererar data för använd-
ning främst i beslutsfattande.

I
3.3 Tillämpnings-

område:
I den aktuella referensen redovisas
ingen konkret tillämpning.

I
4. KORT BESKRIVNING

AV METODEN

4.1 Bakgrund: Vidareutveckling av Lindley, Tver-
sky & Browns teknik (ref (60)) för
sammanvägning av olika subjektiva
sannolikhetsbedömningar.

4.2 Form för
expertmedverkan:

Direkta skattningar av sannolik-
heter.

4.3 Utvecklings-
stadium hos
metoden:

Metoden är under begreppsmasr,ig
utveckling och har prövats prak-
tiskt i ringa utsträckning.
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Tillvägagångssätt:

Bilaga 13

Det rör sig om en teknik för att
sammanväga två eller flera sanno-
likheter för en händelse. Härvid
tas hänsyn till mätfel och systema-
tiska faktorer.

Lindley, Tversky 4 Browns teknik
innebär, mycket kondenserat, en
Bayesiansk sammanvägning av obe-
roende skattningar.

I allmänhet föreligger inte obe-
roende, vare sig det rör sig om
flera sannolikhetsbedömningar från
en person eller cet är olika perso-
ner som står för bedömningarna.
Samma information utnyttjas vanli-
gen till någon del i de olika
skattningarna.

Den teknik som Lindley et al föres-
lagit, visar sig innebära ett vägt
medelvärde av log-odds (logaritme-
rade kvoter mellan sannolikheter).
Vikten är proportionell mot det
oberoende informationsinnehållet i
var och en av sannolikhetsskatt-
ningarna.

Författaren föreslår ett utnyttjan-
de av minsta-kvadratmetoden i stäl-
let för den av Lindley et al föres-
lagna Bayesianska tekniken. Förde-
larna med en sådana ansats skulle
bl a vara möjligheten till informa-
tionsteoretiska tolkningar.

b. KLASSIFICERING AV
METODEN

Objekt som bedöms: Metoden är tillämpbar för samman-
vägning av bedömningar av händel-
sers sannolikheter och besläktade
storheter.

*?.2 Typ av bedömning: Direkta bedömningar.

I
I

5>.3 Antfi 1 bedömningar: För varje aktuell typ av händelse
gör deltagande experter ett anta]
bedömningar.
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5.4 Behov av indata:

5.5 Behov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

5.7 Kunskaper hos
användare:

5.8 Systemnivå där
metoden används:

Bilaga 13

Numeriska indata erfordras ej.

Vid sammanvägning av bedömningarna
kan vissa numeriska beräkningar av
komplicerat slag vara nödvändiga.
Därvid kan datornjälp vara nödvän-
dig.

Information om system- och delsys
temfunktion erfordras, dock ej av
alltför detaljerat slag.

På sin nuvarande utvecklingsnivå
kräver metodens tillämpning in-
gående metodkunskap av användaren.

Metoden är tillämpbar för bedömning
av mer eller mindre detaljerade
händelser. Den är därför tillämpbar
på samtliga systemnivåer.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

5.9 Matematiskt
kunskapsdjup:

5.10 Täckning hos
metoden:

5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

Metoden utnyttjar komplicerade
statistiska modeller.

Aggregering av bedömningar.

Användaren bestämmer vikter, som
svarar mot en bedömning av tilltron
till respektive experts utlåtande.

Artikeln är i hög grad en analys av
konsistensbegreppet, dvs vilka
förutsättningar beträffande "mät-
fel" som föreligger vid användning
av Bayesiansk sammanvägning.

Genom det föreslagna användnings-
sättet, baserat på informations-
mått, erhålls en modell som är i
bättre överensstämmelse med verk-
ligheten. I informationsmåttet tas
hansyn till dels den qemen'jfimma
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6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:
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systematiska informationen, dels
den för var och en av skattningarna
unika informationen.

Den konsistensanalys, som görs
enligt punkt 6.1, är även av int-
resse för analys av validiteten.
Eftersom det rör sig om en teknik
under begreppsmässi g utveckling,
finns ingen empirisk värdering.

Kan ej bedömas på nuvarande utveck-
lingsstadium.

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
veckl ingsgrao:

Tekniken befinner sig under beg-
reppsmässig utveckling inom ett
område av statistisk teori och kog-
nitiv psykologi, som befinner sig i
en aktiv utvecklingsfas. Med hänsyn
till detta är prognosen för den
framtida utvecklingen gynnsam.

Vad gäller tillämpningsaspekter på
tekniken är det ännu för tidigt att
göra en bedömning.

I
I
I
I

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

6.6 Behov av metoden:

7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

Utdata utgöres av sannolikheter
eller sannolikhetskvoter och kan
användas i probabilistiska analy-

ser.

Behov av tekniker för sammanvägning
av mer eller mindre överensstämman-
de expertutlåtanden får anses som
stort.

Metoden leder till effektivare ut-
nyttjande av enskilda sannolikhets-
bedömningar.

Utvecklingsarbetet ger väsentliga
bidrag till förståelse av konsis-
tens- och val id i tetsberjrepp inom
området.
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7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter och
problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter och
problem:
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Tekniken befinner sig fortfarande
under begreppsmäss ig utveckling.
Inga praktiska tillämpningar har
redovisats, varför teknikens t i 1 —
lämpbarhet inom kärnkraftområdet är
svår att bedöma.

Se punkt 7.2.

Med hänsyn till aktiviteten inom
området bör förutsättningarna för
att ta fram användbara metoder
vara goda. Det fortsatta arbetet
med den beskrivna och liknande tek-
niker bör följas uppmärksamt.
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ASSESSING RISKS THROUGH THE DETERMINATION OF RARE EVENT
PROBABILITIES

1.

2.

3.

KALLA:

METODENS NAMN:

METODENS ANVÄNDNING

3.1 Primär användning:

3.2 Metodsammanhang:

3.3 Tiilämpninqs-
område:

4. KORT BESKRIVNING
AV METODEN

4.1 Bakgrund:

4.2 Fnrm för
expertmedverkan:

4.3 Utvecklings-
stadium hon
metoden:

A.R. Sampson, R.L. Smith:
Assessing risks through the deter-
mination of rare event probabilites
Operations Research, 1982, Vol. 30,
pp. 839-866.
(Ref (90))

Bedömning och sammanvägning av
sannolikheter för sällsynta hän-
delser. Beslutshjälpmedei vid mot-
stridiga expertutlåtanden.

Metoden används för värdering av
risker i samband med sällsynta hän-
delser med svåra konsekvenser.

Metoden har tillämpats vid risk-
analyser avseende kärnkraftverk och
LNG-tankers.

En metod för sammanvägning av
expertbedömningar och for upp-
datering av beslutsunderlag prövas.

Enstaka direkta bedömningar av
sannolikheter eller förväntat antal
händelser under viss tidsperiod.

Metoden är begreppsmäss igt formule-
rad men den praktiska tillämpningen
har varit begränsad.
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Fi 11vägagångssätt: 1. Bedömningars logiska konsistens

Vi antas vara intresserade av att
bedöma sannolikheten för en händel-
se E, som kan inträffa vid en eller
flera anläggningar ("sites").

E antas vara så sällsynt, att vi
kan bortse från möjligheten till
två eller flera samtidiga inträf-
fanden. Låt P beteckna sannolikhe-
ten för en katastrofhändelse, dvs
att E inträffar vid minst en av
anläggningarna. Låt vidare p
beteckna väntevärdet av antalet
E-inträffanden över de M anlägg-
ningarna. Om de M anläggningarna
kan betraktas som statistiskt obe-
roende, kan man visa, att P > 1 -
e"^. Det är dock realistiskt att
förvänta sig en viss grad av
beroende mellan anläggningarna. Vi
inför då beteckningen p för E:s
medel inträffandesannolikhet över
anläggningarna, p = ju/M. Vi kan då
få de allmänna begränsningarna p<
P£ Mp, vilket i sin tur kan omfor-
mas till /j/m < Pé p. Ur dessa
relationer kan vi härleda ett
intervall av konsistenta värden för
L̂J som P •é )j£ MP. Så länge som den
uppfattade osäkerheten i sant
/j-värde ligger inom intervallet
ovan, innebär det ingen logisk
inkonsistens i att acceptera P
som katastrofsannolikhet.

I
2. Sammanvägning av expertbedöm-

ningar och beslutsfattares åsikt

Beslutsfattarens förhandsuppfatt-
ning beskrivs med hjälp av sanno-
likhetsfördelningen för antalet
E-inträffanden. Denna skall kombi-
neras med expertutlåtandet att
medelantalet inträffanden är yu. Vi
skall justera beslutsfattarens för-
delning så lite som möjligt, men så
att den är konsistent med expprtbe-
dömningen. Härvid används ett
informationsteoret iskt avstånds-
mått, vilket leder till reläti vt
svårbemästrade formler. I ör nammfin-
vägning krävs i allmänna fallet
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5. KLASSIFICERING AV
METODEN

5.1 Objekt som bedöms:

tillgång til! programvara för kon-
vex programmering. I speciella fall
kan dock analytiska lösningar
erhållas.

Metoden är tillämpbar för samman-
vägning av bedömningar av sällsynta
händelsers sannolikheter och be-
släktade storheter.

5.2 Typ av bedömning: Direkta bedömningar.

5.3 Antal bedömningar:

Behov av indata:

5.5 Etehov av beräk-
ningshjälpmedel :

5.6 Behov av kring-
information:

För varje aktuell typ av händelse
gör deltagande experter var sin
bedömning.

Inga numeriska indata erfordras.

Vid sammanvagningen används kompli-
cerade matematiska beräkningar,
varvid datorstöd erfordras.

Uppgifter för identifiering av
händelserna samt antal aktuella
anläggningar erfordras.

I
5.7 Kunskaper hos

användare:
Metodens tillämpning kräver viss
genomgång av förfaringssätt, men
ingen djupare förståelse rörande
utvärderingens tekniska detaljer.

5.8 Systemnivå där
metoden används:

Metoden är tillämpbar för bedömning
av mer eller mindre detaljerade
händelser. Den är därför tillämpbar
på samtliga systemnivåer. Den
aktuella tillämpningen redovisar
tillämpning på nivå "symbolisk
funktion" och högre.

5.9 MfiUrmfit. ir.kt
kunnkapf.tljup:

Metoden utnyttjar specialområden
inom matematiken (informationsteo-
ri, konvex programmerinq),
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3.10 Täckning hos
metoden:
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5.11 Hur expert defi-
nieras och/eller
graderas:

6. VÄRDERING AV
METODEN

6.1 Konsistens:

6.2 Validitet:

6.3 Praktiserbarhet:

6.4 Teknisk-
vetenskaplig ut-
vecklingsgrad:

6.5 Förståelighet och
kompatibilitet hos
metodens resultat:

Bearbetning av bedömningar
Aggregering
Uppdatering
Värdering av logisk konsistens.

Anges ej i referensen.

6.6 Behov av metoden:

Endast den logiska konsistensen
studeras

Se punkt 6.1.

Tekniken utnyttjar relativt enkla
bedömningar och ställer inga speci-
fika krav på experternas metodkun-
skaper. Den är praktiskt användbar,
förutsatt tillgång till beräknings-
hjälpmedel för sammanvägning och
uppdatering.

Metoden är relativt ny och provad
endast i begränsad omfattning.

Utdata utgörs av sannolikhetsför-
delningen för antalet "katastrofer"
inom ett givet antal anläggningar
och är därmed lätt att tolka. In-
gående subjektiva bedömningar sam-
manvägs på ett överskådligt sätt.

Ansatsen är intressant men måhända
mest inom matematisk-statistisk
beslutsteori.
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7. SAMMANFATTNING

7.1 Positiva aspekter
på metoden:

7.2 Negativa aspekter:

7.3 Osäkerheter
och problem:

7.4 Förutsättningar
för att reducera
osäkerheter
och problem:
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Naturliga teoretiska grundantagan-
den. Relativt lätt att använda.

Täcker endast en liten del av den
totala bedömningsprocessen. Inga
studier har gjorts beträffande kon-
sistens och validitet (utöver den
rent logiska konsistensen).

Praktiska erfarenheter saknas i
stort sett. Konsistens och validi-
tet svåra att bedöma.

Metoden behöver stucicas ytter-
ligare, teoretiskt sävsl rom prak-
tiskt. Dessa praktiske L'- vändbarhet
kan prövas parallellt mec: tillämp-
ning av andra sammanvägningsmeto-
der.
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