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Nyttomaximering vid elbrist på lokalnätet
En objektprioritering i en simuleringsansats
Ludvig Alsmo, Jonathan Bärlund

Sammanfattning
Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som
används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional
eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och
hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare
redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje
invånare i ett samhäller erbjuds. Objekten i ett samhälle som förekommer på ett elnät
delas in i åtta prioriteringsklasser beroende av objektets funktion. Området för denna
studie har varit beslutsanalys. Studien har genomförts med hjälp av resultat från tidigare
studier och teorier kring beslutsanalys, med detta som grund har en simulering
genomförts för att påvisa hur nyttan av ett elnät ändras då förutsättningarna ändras.
Förutsättningarna har varit; total kapacitet av elektricitet till samhället, avstånd mellan
samhällen och de olika objektens efterfrågan av elektricitet. Studiens resultat har
påvisat att ellinjer med objekt av hög prioriteringsklass ska prioriteras före ellinjer med
objekt av låg prioriteringsklass. Vidare har studien visat att det kan finnas elnät i ett
samhälle vars nytta skulle kunna vara större än de elnät som förespråkas av
prioritetsordningen, och att dessa kan vara disjunkta. Detta för att prioriteringsordningen
ska prioritera det elnät med högprioriterade objekt, inte nödvändigtvis det elnät med
störst nytta. Studie har därmed resulterat i att elnät bör prioriteras efter dess nytta och
att en beslutsfattare bör vara medveten om elbristens storlek, avstånd mellan samhällen
och varje objekts efterfrågan av kapacitet för att kunna fatta ett bra beslut. Gällande
samverkan mellan elnät visade studien på att detta kan genomföras om avståndet
mellan samhällena inte var för stort.

Nyckelord: Prioritetsklass, nytta, energikonsumtion, lokalnät, objekt, ellinje, effektbrist
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Abstract
The aim of this study was to study the Styrel concept as an approach to identify
electricity users and prioritize them in the event of a power shortage on a power grid.
The study has examined and investigated how the priorities of different electricity users
go to, how the benefits of manual disconnection change according to the decision
makers' different priorities and how interaction between different local networks affects
total utility. The features of a community on a local area, also called objects, are divided
into eight priority classes depending on the function of the objects. The area for this
study has been decision management. The study has been conducted using results
from previous studies and theories on decision analysis as the basis for constructing a
simulator that simulates how the power of a power failure changes for a local area
dependent on the extent of the electricity supply (capacity). The study's findings have
shown that prioritization of electricity supply line with higher priority classes should be
prioritized than an electricity supply line with lower priority classes. This is also the result
of previous studies. On the other hand, the study has shown that the fixed asset for an
electricity supply line with lower priority objects is higher than an electricity supply line
with higher priority objects, but with less benefit, priority should be given to the electricity
supply line of higher priority objects. This study has thus resulted in the fact that
electricity supply lines should be prioritized after the benefit if a decision maker is aware
of the extent of the deficiency. Current collaboration between local networks showed
that this could be dependent on the factors: distance, risk profile of decision makers and
change of benefit through collaboration.
Keyword: Priority class, utility, energy consumption, local area network, object,
electricity supply line, power shortage
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Attribut – Ett tillstånd för ett alternativ med värde och preferens eller vikt
Nytta – Är ett subjektivt värde hos en beslutsfattare för ett visst tillstånd
Regionalnät – En del av ett stamnät
Lokalnät – En del av ett regionalt elnät
Ellinje – En del av ett lokalt elnät
MKF – Manuell frånkoppling av en ellinje
Objekt – En elanvändare i samhället
Samhälle – I denna rapport så är ett samhälle något som förekommer på
lokalnätsnivå. Ett samhälle har ett lokalnät med flera ellinjer
Konsumtion – Efterfrågan av elektricitet hos ett objekt. Anges som
konsumtion då ett objekt faktiskt har konsumerat elektricitet, men
efterfrågan då objektet i framtiden beräknas fordra elektricitet
Kapacitet – Det totala utbudet av elektricitet som ett lokalnät erhåller
Restkapacitet – Den del av utbudet som eventuellt fortfarande finns
tillgängligt efter att en ellinje har försetts med elekricitet
Effekt – Fysikalisk enhet som anger arbetet genom tiden som arbetet
utföreds under. Anges ofta som enhet när man mäter elektricitetens
potential
Elnät – Antingen ett regionalnät, ett lokalnät eller en ellinje
Värde – Det värde som ett visst objekt har baserat på prioritetsordning
Vikt – Representerar attityden hos beslutsfattaren
Beslutsfattare – Den person som fattar beslut om prioritering av objekt och
frånkoppling av ellinjer
Frånkopplingsvärde – Det värde som beslutsfattaren maximalt kan erhålla
genom att koppla från en viss ellinje
Proportional Scores – Ett sätt att beräkna vikterna med hjälp av objektens
poäng från prioritetsordningen
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1. Inledning
Elnätet är en viktig men sårbar del av samhället som ständigt kan utsättas för
påfrestningar, dels genom naturliga event från väder och vind, dels genom uppsåtliga
handlingar som cyberattacker och sabotage [1]. Elektricitet är energi som driver
samhällets infrastruktur och har en roll i allt från att driva verksamheter som värmer upp
samhällets fastigheter, till att rena vatten, till att driva trafiksignaler och
telekommunikationer [2]. I alla delar av samhället kommer organisationer och enskilda
individer ständigt i kontakt med elektricitet som stödjer deras vardag. Minst sagt är
elektriciteten den viktigaste resursen för att samhället ska fungera vilket samhället har
blivit helt beroende av [8]. Samhället är i ständig tillväxt och urbanisering, där
urbaniseringen är en fortsatt trend där individer från glesbyggden flyttar till storstäder,
samtidigt som den totala befolkningsökningen fortskrider. Detta medför att efterfrågan
på elektricitet kontinuerligt ökar, vilket medför att även utbudet måste öka i samma takt
för att möta behovet [2].

1.1 Bakgrund
År 2004 fick energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur
prioritering av knappa elresurser ska fördelas till prioriterade elanvändare utifrån ett
tekniskt samt ett juridiskt perspektiv. Ett år senare, år 2005, fick energimyndigheten i
uppdrag att fortsatt studera detta ihop med Svenska Kraftnät (SvK) för att utarbeta en
praktisk plan för prioriteringen i fredstid [3]. Projektet kallas Styrel. Förfarandet med
Styrel är en relativt ny planeringsprocess inom krishantering och beredskap för att
kunna prioritera viktiga elanvändare och distribuera elektricitet till dessa [8]. Som ett nytt
förfarande medför det att en relativt liten mängd forskning kring Styrel är gjord där den
största delen är gjord av berörda myndigheter som Energimyndigheten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dåvarande
krisberedskapsmyndigheten, samt landets kommuner i form av projekt tillsammans med
berörda länsstyrelser och SvK [4]. Men framförallt är Styrel enbart testat i en liten skala i
form av övningar, vilket kan göra det svårt att bedöma modellens effektivitet. Målet för
projektet var att studera uppbyggnaden av svenska elnät på nationell-, regional- och
lokal nivå för att förstå och skapa ett system för prioritering av elanvändare [4]. Enligt
Energimyndighetens slutrapport från 2012 menar Energimyndigheten på att ett av
målen med projektet ska vara att bygga en samverkan mellan kommuner, länsstyrelser
samt lokala och regionala elföretag. Detta mål återfinns också i Energimyndighetens
slutrapport från 2012 vilket myndigheten menar på ännu återstår att uppfylla, det vill
säga att ingen samverkan ännu är upprättad i någon större utsträckning [4]. Den
huvudsakliga uppgiften med Styrel är att prioritera elanvändare och distribuera
elektricitet till dessa. Den fundamentala frågan är hur detta ska gå till och hur
tillämpningen ska ske ut i praktiken. Inom projektet Styrel har SvK under särskilda
8
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förutsättningar befogenheten att beordra manuell frånkoppling för att prioritera andra
elanvändare. Det åligger kommuner och lokala elnätsföretag att tillsammans ta fram en
lista om vad olika objekt ska ha för prioritetsklass. Det som kommuner och lokala
elnätsföretag kollar på är hur olika betydande samhällsfunktioner ska prioriteras [3].
Enligt tabellen framtagen av MSB för hur prioriteringen går till framgår bland annat
konsekvenser för liv och hälsa och ekonomiska konsekvenser, se Tabell 1, som
underlag för prioritering. Utefter denna analys kan kommuner sätta en prioritet på dessa
objekt och funktioner [1]. Detta arbete styrs av länsstyrelsen som tillika initierar
planeringsprocessen. Kommunerna och de lokala elnätsföretagen lämnar förslaget åter
till länsstyrelsen som fattar beslut om de kommunala prioritetsklasserna och
effektreduktionen [3]. Prioritetsklassningen är framtagen genom projektet Styrel där
Energimyndigheten och MSB kommit fram till en åttagradig prioriteringsskala. Det är en
prioritetsordning som ska vara vägledande för hur beslutsfattare ska prioritera viktiga
samhällsfunktioner. Den består av prioritetsklasser från ett till åtta där dessa
korresponderar till poäng från sju till noll [4]. Konceptet med Styrel är att samhället ska
kunna fortsätta fungera så normalt som möjligt trots det begränsade utbudet av elektrisk
effekt [2].
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Klass

Kriterium

Kommentar

1

Befolkningens liv
och hälsa

2

Samhällets
funktionalitet

3

Befolkningens liv
och hälsa

4

Samhällets
funktionalitet

5

Stora ekonomiska
värden

6

Stora miljövärden

7

Stora sociala och
kulturella värden

8

Övriga
elanvändare

Har på kort sikt
stor inverkan på
invånarnas liv och
hälsa
Har på kort sikt
stor betydelse för
samhällets
funktionalitet
Har på längre sikt
stor inverkan på
invånarnas liv och
hälsa
Har på längre sikt
stor betydelse för
samhällets
funktionalitet
Genererar stora
ekonomiska
värden
Har stor betydelse
för miljön
Har stor kulturell
och social
betydelse
Övriga

Exempel på
verksamhet
Akutsjukvård, polis
och brandkår

Vatten, avlopp och
drivmedelsförsörjning

Primärvård och
läkemedelsförsörjning

Transporter och
livsmedelsförsörjning

Industri och
verkstäder
Sophantering
Museum

Hushåll och små till
medelstora företag

Tabell 1: Prioritering av olika objekt med klasser och tillhörande definitioner. Källa MSB [23].

En manuell frånkoppling (MFK) kan genomföras i en situation där efterfrågan är större
än utbudet vilket kan resultera i att SvK beordrar berörda elnätsföretag att manuellt
frånkoppla delar av lokala elnät för att inte elnätet ska kollapsa. Det är detta
prioritetsordningen används till. Prioriteringen av ellinjer inom lokala elnät genomförs då
av redan förutbestämd prioritering av objekt [4]. När en MFK gjorts har risken för en
systemkollaps reducerats [2]. Energimyndigheten menar dock på i sin slutrapport från
2012 att en MFK inte är helt homogen på grund av att det finns utrymme för tolkningar
av vad ett viktigt objekt är och att skillnader kan förekomma mellan olika kommuner.
Skulle en sådan situation inträffa är det SvK som är ansvarig [4]. Tidigare innan
Styrelprojektet drog igång var MKF planerad att göras på regional nivå vilket skulle
resultera att flertalet lokalnät skulle drabbas kraftigt i och med att elnätsföretagen
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saknade tekniska rättigheter att skona specifika elanvändare. Det fanns alltså möjlighet
att överklaga beslutet från SvK [9].
Utöver Energimyndighetens projekt inom Styrel har också Försvarsberedningen
tillsammans med MSB presenterat inför regeringen deras mål gällande Sveriges
säkerhet. Regeringen anser då att målen för Sveriges säkerhet bör värna om
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla
värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter [3].
Behov av ett tillvägagångssätt för en effektivare krishantering vid bristande eltillförsel
kom i slutet av 90-talet [5]. För att bättre förstå sårbarheten och känsligheten av
svenska elnät ålade Regeringen Energimyndigheten ett föregångsprojekt till Styrel,
mellan 2001 och 2003, det så kallade Helprojektet (helhetssyn för elförsörjningens
säkerhet och beredskap) vilket stod till grund för det senare Styrelprojektet. Syftet med
Helprojektet var att identifiera och belysa tekniska infrastrukturens sårbarhet men också
undersöka förutsättningarna för samverkan mellan privat och offentlig sektor vid
krishantering samt finansiering kring hantering i ett krisläge [5]. Projektets styrgrupp
kom år 2004 att presentera förslag på framtida åtgärder bland annat gällande
samverkan och fortsatta projekt i deras handlingsplan vilket kom att bana väg för
Styrelprojektet [5]. Anledningen att Styrelprojektet drog igång var ett resultat av
Helprojektet som visade på stor sårbarhet inom svenska elnäten. Ett förödande
exempel på de svenska elnätens sårbarhet visades 2005 då stormen Gudrun lamslog
stora delar av det svenska elnätet. Närmare 780 000 elanvändare drabbades av
strömavbrottet orsakat av träd som fallit ned över svenska elledningar [6]. Dessutom
ledde katastrofen till att två svenska kärnkraftverk var tvungna att strypa produktionen
på grund av att saltvatten dränkt kärnkraftverkens transformatorstationer, enligt
Vattenfall. Omfattningen av de skador denna katastrof orsakat kostade tio miljarder
kronor men bidrog med erfarenheter och en förståelse för hur sårbart svenska elnät är
och att åtgärder måste vidtas [6].
Regering som ålade Energimyndigheten i sitt regleringsbrev att bedriva Styrelprojektet
och kolla på planeringsprocesser för distribuering av elektricitet till prioriterade
användare har också som princip att “alla ska ha lika stor rätt till el” [4]. Principen har
dock visat sig vara ohållbar vid elbrist eftersom att åtgärder för prioritering måste vidtas.
Styrel har visat på en mängd hinder för att vidta prioriteringar vid elbrist men det har
också resulterat i åtgärder för dessa hinder [3]. MFK är den lösning vid prioritering som
måste vidtas vid elbrist för att undvika en systemkollaps men detta har visat sig strida
mot dåvarande lagstiftning gällande elanvändares lika rätt till elektricitet [4]. Därför gav
Energimyndighetens styrgrupp Regeringen i förslag att revidera ellagen för att
överhuvudtaget en prioritering av elanvändare ska kunna göras och därefter en MFK,
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denna uppgift lämnades 2007. Som ett resultat av detta implementerades dessa
förändringar och den reviderade versionen av ellagen som fattades av Sveriges
Riksdag trädde i kraft 1 juli 2011 [4]. Staten menar dock på att detta inte ändrar
grundprincipen för eldistribution, att alla ska ha rätt till sitt behov av elektricitet men att i
händelse av kris får samhället ge vika för högprioriterade objekt [2]. Med hjälp av den
reviderade ellagen har det beslutats att MFK ska ske på lokalnivå [2].
För att samhället i helhet ska vara så pass förberett som möjligt på en MFK har
Energimyndigheten, med stöd av gällande förordning om planering av prioritering av
samhällsviktiga elanvändare (2011:931), tagit initiativ att var fjärde år genomföra
uppdatering av detta planeringsunderlag [4]. Återigen är det länsstyrelsen som initierar
arbetet [2]. Resultatet av projektet har också lätt fram till åtgärder för att effektivisera
arbetet med att identifiera viktiga elanvändare i samhället. Av samtliga kommuner i
Sverige så anser 82 procent av dessa att prioritetsordningen är ett väl fungerande
hjälpmedel för att identifiera elanvändare varav 91 procent av dessa också följer
prioritetsordningen fullt ut enligt Energimyndighetens slutrapport från 2012 [4]. Men det
förekommer också kritik mot prioritetsklass fem och hur kommunerna anser tycka den
vara svårhanterlig. Energimyndigheten har gjort tolkningen i sin slutrapport från 2012 att
det dels kan röra sig om att skilja olika näringsidkare åt, dels vad som faktiskt är
bidragande i “stora ekonomiska värden” [4].

1.2 Problemmotivering
Utan tvivel är samhället helt beroende av elektricitet vilket gör att samhället inte kan
upprätthållas i den rådande standarden om utbudet av elektricitet drastiskt minskas.
Skulle det uppstå en situation där samhällets tillförsel av elektricitet reduceras,
begränsas också samhällets funktionalitet. Om tillförseln av elektricitet begränsas måste
åtgärder vidtas genom MFK [4]. För att förstå hur en MFK går till måste en
beslutsfattare först ha klart för sig hur de svenska elnäten är uppbyggda. Stamnät är de
elnät med högspänning som transporterar elektricitet över långa avstånd [9]. Regionnät
är de elnät som är anslutna till stamnätet och distribuerar elektricitet vidare till
lokalnäten [9]. Lokalnäten hanteras av lokala elnätsföretag och deras uppgift är att
leverera el till alla sina kunder och täcker elförsörjningen på kommunal nivå [9].
Inom Styrel sker en MFK på lokalnät där lokala ellinjer kopplas från efter lägsta
prioriterad ordning [2]. Uppdraget är att studera hur den totala nyttan på ett lokalnät
fortsatt kan hållas högt även vid elbrist genom samverkan mellan lokalnät samt
undersöka om Styrel är ett rationellt beslutsfattande underlag. En lösning på detta
problem är en angelägenhet som därför kan resultera i att nyttan för elanvändare
fortfarande kan hållas hög även vid elbrist.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att öka förståelsen kring den prioriteringsordning som används för
att klassificera objekt i samhället i händelse av nationell-, regional, eller lokal elbrist.
Vidare ämnar studien undersöka om samhällsnyttan kan maximeras med hjälp av
prioriteringsordningen eller om prioriteringen av objekt är komplex och därför behöver
revideras.

1.3.1 Forskningsfrågor
● Vilka konsekvenser uppstår om olika kommuner använder sig av olika tolkningar
av prioriteringsordningen?
● Hur påverkar samverkan mellan olika lokalnät den nytta som ett samhälle
erhåller från ellinjerna i lokalnäten?
● Vilken ellinje bör frånkopplas med hänsyn till efterfrågan av elektricitet hos
objekten?

1.4 Avgränsning
Studien avser att skapa och simulera en fiktiv modell av ett samhälle som inte
nödvändigtvis motsvarar verklighetsbilden av ett genomsnittligt svenskt samhälle på ett
lokalnät.
Vidare så tar modellen ingen hänsyn till den mängd elektricitet som finns tillgänglig och
fortfarande kan användas efter en MFK. När den bästa ellinjen har valts ut i ett samhälle
med hänsyn till det totala utbudet av elektriceitet som lokalnätet tilldelats, kommer det
eventuellt att finnas mer tillgänglig elektricitet som samhället kan använda till resterande
ellinjer, om någon av övriga ellinjers efterfrågan av elektricitet möter den mängd
elektricitet som fortfarande finns tillgänglig efter att den ellinje med störst nytta
selekterats.
Modellen som simulerats antar att alla samhällen, det vill säga lokalnäten, ligger längs
med en rät linje och enbart angränsar till två andra samhällen, vidare så begränsas
modellen ytterligare genom att enbart ta hänsyn till distansen mellan ett fiktivt samhälle
och det föregående intilliggande samhället.
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Studien tar heller ingen hänsyn till att antalet objekt kan variera i olika elnät inom ett
samhälle eller att ett samhälle kan ha ett annat antal ellinjer än fyra.
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2. Teori
Kapitel 2. Teori beskriver den teori och tidigare forskning som studien har byggt på.

2.1 Tidigare forskning
Inom Styrel prioriteras objekt längs på ellinjer vid elbrist [2]. Tidigare forskning inom
beslutsanalys och elbrist på komplexa elnät har gjorts inom många inriktningar.
Forskning inom beslutsanalys som inkluderar nyttofunktioner (UF) och värdefunktioner
(VF) används och byggs vidare på. Det intressanta är hur dessa har fungerat och vad
forskningen kommit fram till. Således redogörs i kommande kapitel för tidigare
forskning.

2.1.1 Hierarchical Decision Making In Electricity Grid Management
Forskare vid Technion University i Haifa, Israel publicerade år 2016 artikeln Hierarchical
Decision Making In Electricity Grid Management om driftsäkerhet på komplexa och
känsliga elnätverk. Forskningen syftade till att studera reliabilitet på ett elnät, undersöka
elprioritering och hur de angivna policyna och prioriteringsordningarna kan förbättras
genom att tillämpa Markov Decision Process (MDP), värdefunktion (VF) med
multikriterie objekt inom området beslutsanalys [29]. Denna forskning har simulerat en
situation där elbrist uppstått på ett 2-dimensionellt elnät (2D-elnät) och efterfrågan på
elektricitet är större än utbudet. I 2D-elnätet används sex stycken noder som
representerar konsumenter respektive elproducenter med vardera noden given en
elektrisk efterfrågan respektive utbud. Simuleringen är utformat genom användning av
prioriteringsordningar och policys som en systemoperatör (SO) ska följa för att prioritera
sektioner inom 2D-elnätet. Noderna tilldelas värde som används i en VF tillsammans
med respektive värde för efterfrågan och utbud på elektricitet. VF är en seriesumma för
respektive nod på 2D-elnätet. Summan resulterar i ett värde mellan noll och ett. Detta är
ett värde för elnätets reliabilitet under specificerade tidsperioder. VF implementeras i en
algoritm (IAPI-algoritm) som beräknar ett beslutsunderlag, beroende på elbristens
omfattning och den uppsatta policyn en SO har [29]. Studien bygger på att tillämpa
MDP i konstruktionen av VF och algoritmen. Resultatet av simuleringen ska underlätta
för en beslutsfattare att fatta beslut om prioritering vid en situation där efterfrågan är
större än utbudet [29].
Studien från Technion University ligger till grund för denna studie då det visat sig
fungera bra att tillämpa VF med multipla objekt inom ett komplext elnät. För denna
studie används VF med multipla kriterier för respektive objekt och dess värde (score)
samt dess vikt. Respektive attribut i VF ska resultera i en nytta/objekt. Likaså används
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seriesummor för att beräkna ett värde för elnätets nytta i form av ett kvantitativt värde
mellan noll och ett [11].

2.1.2 Decision Support – The Pearson system of Utility Function
Vid University of Venice har forskare bedrivit studier inom beslutsanalys som inriktar sig
på nyttofunktioner (UF) vid beslut under risk i ett spel [30]. Artikeln studerar den
förväntade nyttan (EU) av en UF och hur den är beroende av preferenser och vikter
samt hur en riskprofil påverkar EU. I artikeln använder forskarna en s.k. HARAklassificering med fyra stycken parametrar i en riskprofilfunktion som implementeras i
en UF. Dessa parametrar avser riskaversiva profiler och monetära värden [30]. UF som
ligger till grund är von Neumann och Morgensterns nyttofunktion som även finns
beskriven i F. Eisenführ, M. Weber och T. Langers bok Rational Decision Making, [11,
s. 238–239], [31]. I artikeln avser UF att beräkna EU med avseende på de monetära
värde och riskprofilen som parametrar [30].
I vår studie används funktioner för att beräkna nyttan. Syftet är att studera hur en
samhällsnytta på ett lokalnät kan maximeras med hjälp av UF under en elbrist. I studien
från University of Venice använder de sig av UF för att beräkna EU vid ett spel med
hänsyn till riskprofiler och monetära värden. De bygger upp UF med attribut bestående
av preferenser och vikter samt ett värde för respektive attribut [30]. På samma sätt
bygger vi vår studie på UF bestående av attribut men i detta fall kommer dessa vara
prioritetsklasser (preferenser), vikter och värden för vardera objekt.

2.2 Beslutsteori
I detta delkapitel redogörs för teorier och begrepp inom beslutsanalys som är väsentliga
för att kunna ta del av resultatet från denna studie.

2.2.1 Beslutsanalys
“Decision analysis is the term used to refer to the careful deliberation that precedes a
decision. More particularly it refers to the quantitative aspects of that deliberation.” [28].
För att kunna fatta ett så gynnsamt beslut som möjligt måste en beslutsfattare vara
medveten om de risker som föreligger beslutet, förstå sannolikheter för respektive
alternativ och hur känsliga de olika besluten är för förändringar [11, s. 301]. Därför krävs
det att beslutsfattaren gör en riskanalys före beslutet för att vara rationell. Inom en
besluts- och riskanalys tillämpas begrepp som stokastisk dominans, riskprofiler och
nytta. I boken Rational decision making beskrivs att ett beslutsalternativ stokastiskt
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dominerar ett annat om sannolikheten för det alternativet att få en gynnsam konsekvens
är större än sannoliken för det andra alternativet för minst något tillstånd och inte lägre
för något av de resterande tillstånden [11, s. 300–301]. Stokastisk dominans kan
illustreras som riskprofiler i diagram och används för att se hur risken ändras beroende
av det värde som mäts, det vill säga det värde som kan antas för olika beslut. När en
riskanalys görs är det praktiskt att illustrera de värdena för respektive konsekvens i en
tabell för att enklare bilda en uppfattning. Denna tabell kallas även för en beslutstabell
[11, s. 302]. När en riskanalys görs är det viktigt att också se till vilken riskprofil en
beslutsfattare tillhör. Föredrar en beslutsfattare ett alternativ med stor nytta men låg
sannolikhet framför ett annat alternativ med lägre eller samma förväntade nytta (EU)
men istället hög sannolikhet och liten nytta, är denne en riskbenägen person [11, s.
253–255]. Om denne föredrar ett mer säkert spel framför ett riskfyllt, är denne person
riskneutral. Vidare är personen riskaversiv om denne föredrar ett alternativ med hög
sannolikhet att erhålla ett relativt känt utfall, det vill säga om denne person anser att
nyttan av den förväntade vinsten är större än medelvärdet av nyttan genererat ur
alternativet.
Teorin om förväntad nytta (EU) introducerades som teori efter von Neumann och
Morgenstern som då introducerade nyttofunktionen tillsammans med ett axiomsystem
för dessa [31], [11]. Dessa axiomsystem inkluderar att om en beslutsfattares
preferenser vid beslut under risk uppfyller axiomen av komplett ordning (axiom 1),
kontinuitet (axiom 2) och oberoende (axiom 3) då finns en nyttofunktion där den
förväntade nyttan företräder preferenserna [11, s. 238]. Axiom finns som teori för
beslutsfattning som ska underlätta och fungerar för att beskriva hur ett beslutsfattande
går till. Rational decision making beskriver dessa tre axiom [11, s. 240].
Axiom 1 (complete order) berör preferensrelationer av alternativ som är konsurabela
och transitiva, det vill säga att om ett alternativ A ska föredras över ett annat alternativ
B, och B föredras över ett tredje alternativ C, ska också A föredras över C. En
beslutfattare måste för att vara rationell enligt axiom 1 kunna jämföra alla alternativ [11,
s. 240].
Axiom 2 (continuity) beskriver att för alla alternativ A, B och C i ett beslutslotteri finns
en sannolikhet p för vilket alternativ A genererar ungefär densamma nyttan som en
kombination av de resterande två alternativen B och C [11, s. 240]. För att axiomet ska
hålla hög validitet måste beslutsfattaren skilja på de olika konsekvenserna för
respektive lotteri så att kombinationen B och C är indifferent mot A. Är konsekvenserna
till alternativen inte tydliga kan en beslutsfattare inte vara konsekvent och sätta upp en
kombination av B och C som är indifferent mot A [11, s. 241]. Precis som axiom 1
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bygger axiom 2 på preferenser som för beslutsalternativ en beslutsfattare rangordnar
lotterierna efter [11, s. 241].
𝐴~𝜌𝐵 + (1 − 𝜌)𝐶

(1)

Axiom 3 (independent) beskriver att om det finns ett lotteri mellan A och B där A
föredras över B så gäller detta oavsett utfallet av ytterligare ett alternativ C. Alternativet
C kan vara vilket annat alternativ som helst, gynnsamt eller mindre gynnsamt. Det vill
säga, att i och med att A föredras över B, så föredras även lotteriet mellan A och C
framför lotteriet mellan B och C, annars föredras inte A framför B [11, s. 242].
𝜌𝐴 𝐴 + (1 − 𝜌𝐴 )𝐶 ≥ 𝜌𝐵 𝐵 + (1 − 𝜌𝐵 )𝐶

(2)

Dessa axiom resulterar i ett samband mellan alternativ, tillstånd och konsekvenser,
tillika en additativ formel av en värde- eller nyttofunktion. Funktionen är möjligt att plotta
för att grafiskt illustrera en beslutsfattares olika alternativ. Tillstånd är de olika stadier för
ett alternativ då relationen till konsekvenserna förändras. Acceptabla preferenser för
axiom 3 begränsas givet då två beslutsalternativ A och B är godtyckliga för ett
sammansatt beslutsalternativ med C. Detta för att mängden beslutspreferenser för en
nyttofunktion strikt begränsas av preferenserna. Här kan hänsyn tas till vilken riskprofil
en beslutsfattare tillhör [11, s. 244]. När man frångår axiomen, frångås också
nyttoteorin. Dessa tre axiom kommer å andra sidan inte kunna beskriva ett
beslutsbeteende om en beslutsfattare frångår dessa axiom. Sådana beslutsfattande
måste istället beskrivas genom den Deskriptiva beslutsteorin [11, s. 244–245].
Deskriptiva beslutsteorin tillsammans med den s.k. normativa beslutsteori återkommer i
kapitel 2.2.2.
För att effektivt kunna analysera beslutsfattande finns det även ett antal paradoxer som
beslutsfattarna bör känna till för att veta vilka bias tillika fallgropar som finns för den
mänskliga rationaliteten, en rationalitet som ofta benämns som begränsad. Allais
paradox är en teori som kritiserar det oberoende axiomet och definierar exempel på hur
beslutsfattare frångår detta axiom [11, s. 279–380]. Paradoxen säger att en
beslutsfattare inte fullständigt kan uppfatta eller förstå en nyttofunktion, detta för att
beslutsfattaren själv inte nödvändigtvis är fullständigt rationell. Om beslutsfattaren ställs
mellan två olika lotterier, med olika alternativ, kan beslutsfattaren välja vilket alternativ
denne än känner är rimligast. Det alternativ beslutsfattaren väljer baseras på
beslutsfattarens preferenser. Förslagsvis bör beslutsfattaren välja det alternativ med
störst förväntade värde [11, s. 380]. Men då beslutsfattaren fattar ett val, valt ett
alternativ i det ena lotteriet, rör sig denne vidare mot det andra lotteriet. I detta lotteri
kan inte beslutsfattaren välja vilket alternativ denne än känner är rimligt, eftersom att
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nyttofunktionen nu är känd och kan konstrueras från lotteri 1. Det blir möjligt att utifrån
beslutsfattarens preferenser beräkna vilket alternativ denne borde fatta med hänsyn till
alternativet som denne fattade i föregående lotteri. Men detta är alltså något som
beslutsfattaren tidvis frångår. Är det förväntade värdet större för ett av alternativen ska
detta alternativet väljas för att vara rationell. Däremot spelar nyttan in i detta vilket kan
frångå ett rationellt beslutsfattande [11, s. 380]. Är nyttan större för ett alternativ med
mindre sannolikhet att vinna kan en beslutsfattare välja det alternativ med större nytta
men med mindre sannolikhet att vinna. Görs detta frångår en beslutsfattare Neumann
och Morgensterns preferensteori.
I och med detta introducerade fysikern och ekonomen Maurice Allais paradoxen Allais
paradox. Paradoxen är nära den deskriptiva teorin vilket frångår nyttoteorin och
används för att visa på hur en beslutsfattare frångår enskilda rationella beslut [32]. En
annan subjektiv paradox som beskriver hur beslutsfattare ger otillbörlig vikt till beslut
med konsekvenser som uppstår med säkerhet är Ellsbergs paradox [11, s. 375].
Paradoxen frångår teorin av Subjective Expected Utility (SEU) vilket är teori om
attraktiviteten hos olika möjliga utfall under risk. Denna teori motsätter sig detta och
paradoxen menar på att en beslutsfattare kan vara mer riskbenägen i vissa situationer
där oddsen för ett alternativ är känt för beslutsfattaren [33].

2.2.2 Preferenser
Inom beslutsfattande med multiattribut har en beslutsfattare flertalet objekt och
preferenser att ta hänsyn till. Beslutsfattaren har olika preferenser för olika utfall där
denne i många fall föredrar ett utfall över ett annat beroende av de förutsatta
konsekvenserna. Konsekvenser kallas även “attribute level of the alternative” [11, s.
108]. Om beslutsfattaren inte föredrar något av objekten är beslutet inte av signifikant
nivå [11, s. 20]. Objekten är i denna studie associationen för varje attribut. Alternativ är
inom beslutsteorin det man som beslutfattare ska välja mellan och dessa alternativ kan
dels ha olika sannolikheter att inträffa, dels olika konsekvenser. Dessutom har dessa
alternativ, eller kan ha, olika preferenser [11, s. 20]. Preferenser är en beslutsfattares
attityd gentemot alternativen med hänsyn till konsekvenserna för alternativen hur en
beslutsfattare föredrar ett alternativ över ett annat [11, s. 108]. En beslutsfattare måste
ha en klar förståelse för hur dennes preferenser kan påverka utfallet av ett beslut och
vilka konsekvenser detta kan medföra. Kommer ett beslut ske under osäkerhet eller vet
beslutsfattaren sannolikheterna för de olika alternativen? [11 s. 34]. Preferenser är
transitiva, det vill säga om ett alternativ A föredras över B och alternativ B föredras över
C, då gäller även att alternativ A föredras över C [11, s. 108]. Inom beslutsteorin finns
flertalet principer som kan tillämpas för att se hur en beslutsfattare rangordnar olika
alternativ efter dess preferenser. Dessutom finns det inom beslutstori olika analytiska
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teorier som studerar hur en beslutsfattare faktiskt fattar beslut och inom vilka
preferensramar, dessa är normativa- och deskriptiva teorier.

2.2.2.1 Normativa- och deskriptiva teorier
Inom den normativa teorin bör en beslutsfattare fatta beslut efter de konsekvenser som
har bäst utfall för att vara rationell. Konsekvenserna ska rangordnas efter bäst
konsekvens där ett alternativ med bättre konsekvens ska föredras över ett annat
alternativ med sämre konsekvens, ett alternativ med högre sannolikhet för gynnsamma
konsekvenser ska föredras före alternativ med lägre sannolikhet att få gynnsamma
konsekvenser samt ett alternativ med låg sannolikhet att få oönskade konsekvenser ska
föredras över ett alternativ med hög sannolikhet att få oönskade konsekvenser [11, s.
371–373]. Den deskriptiva teorin studerar hur en beslutsfattare verkligen fattar beslut
och i vilken mån denne tillämpar den normativa teorin. Den studerar hur väl en
beslutsfattare är villig att fatta beslut under risk och hur riskbenägen denne är [11. s.
371–373].

2.2.3 Vikter
Att förse olika attribut med olika vikter är ett sätt för beslutsfattarna att försöka
återspegla sina preferenser i den förväntade nyttan, så att den förväntade nyttan
korrelerar med beslutsfattarnas åsikter så pass mycket som möjligt, på ett sådant sätt
att om nyttan är hög så är alternativet bra. De olika attributens vikter i ett visst alternativ
måste summeras till ett, då summan ett symboliserar att beslutsfattaren inte kan 17
erbjudas mer nytta än 100 procent nytta av ett visst alternativ. När vikter multipliceras
med tillhörande attribut och samtliga termer summeras så ges nyttan för ett visst
alternativ. Attributen kan vara normerade till att anta ett värde mellan noll och ett, för att
enklare kunna se vilka skillnader som föreligger olika attribut, men ändå bevara den
inneboende proportionen mellan olika alternativ. En metod för att normera attribut är
“Proportional Scores”. Denna metod utgår från att beslutsfattaren på förväg känner till
vilket alternativ som är mest värdefullt utifrån dennes preferenser, likaså vilket attribut
som är minst värdefullt. Med hjälp av denna kännedom, kan beslutsfattaren återge
samtliga andra attribut efter hur pass nära de ligger det mest värdefulla alternativet på
intervallet noll till ett. Dessa värden ihop med vikten kan konstrueras för att återge
beslutsfattarnas uppfattade nytta av olika alternativ.
Styrkan hos Swing-weighting metoden ligger bland annat hos egenskapen att
beslutsfattarna enkelt kan variera värdet på en eller flera olika vikter och studera hur
nyttan förändras och då förhåller sig till dessa då de varierar. I Swing-weighting
metoden fungerar vikterna som så kallade skalfaktorer för olika attribut. Skalfaktorerna
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underlättar för en beslutsfattare att visualisera hur nyttan ändras när vikter för olika
attribut ändras. Det man vill uppnå genom att tillämpa Swing-weighting metoden är att
se hur känslig den additiva nyttofunktionen är för förändringar [11, s. 139–141]. I och
med Swing-weighting kan en beslutsfattare genomföra en beslutsanalys utefter nytta
vilket ger en förståelse för hur nyttan kan ändras efter varje preferens [11, s. 141]. En
fördel med Swing-weighting är att den är enkel att tillämpa och dessutom kan anpassas
efter och användas med mycket stor mängd data [11, s. 139–141].

2.2.4 Nyttofunktioner
Nyttofunktioner är ett sätt att kvantitativt försöka mäta värdet av en konsekvens då det
föreligger risk [11, s. 238]. Med risk så menas att beslutet inte är under säkerhet [11, s.
20]. I en prioriteringslista som används inom Styrel är det inte helt kartlagt vilken
klassificering som olika objekt ska falla under, vilket kan resultera i att samma typ av
objekt faller under olika klasser i olika lokalnät baserat på beslutsfattarnas preferenser.
Då föreligger det en viss risk att beslutsfattarna inte fattar det mest optimala alternativet
av ellinje att prioritera. Med mest optimala ellinje så menas i detta fall den ellinje som
genererar störst nytta, mätt utifrån hur pass väl nyttan av objekten längs med ellinjen
korrelerar till beslutsfattarnas preferenser. Nedan illustreras nyttan av ett alternativ, A,
med vikten, w, och värdet, v.

𝑛

𝑢(𝐴) = ∑ 𝑤𝑖 𝑣𝑖 (𝐴𝑖 )

(3)

𝑖=1

2.2.5 Värdefunktioner
Inom den perspektiva beslutsteorin ställs en beslutsfattares preferenser upp som en
funktion av olika attribut. Dessa funktioner kallas för värdefunktioner (VF) inom fall då
en beslutsfattare är säker på vilka konsekvenser som kan väntas [11, s. 35]. VF är
också en funktion som har värden i form av reella tal anknutna till sig. Är värdet för ett
attribut för en VF A större än motsvarande för VF B, ska en beslutsfattare föredra VF A
före B [11, s. 109].

𝐴 >𝐵

⇔

𝑣(𝐴) > 𝑣(𝐵)

(4)

Multipla värdefunktioner är VF med flera attribut för varje alternativ. Dessutom finns det
även multipla VF i en additativ modell. Dessa funktioner adderar samtliga värden för
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respektive attribut och resulterar i ett värde för ett visst beslutsalternativ. Attributen
består likadant här av ett värde för objektet och en vikt för objektet. Med en VF med
flera attribut i ges ett totalt värde för samtliga attribut (objekt) som ett gemensamt värde.
Denna modell kallas för den Additativa modellen [11, s. 126]. Nedan illustreras en multiVF av ett alternativ A med vikterna, w och värdet, v:

𝑛

𝑣(𝐴) = ∑ 𝑤𝑖 𝑣𝑖 (𝐴𝑖 )

(5)

𝑖=1
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3. Metod
För att simulera nyttomaximering på ett lokalnät och besvara frågeställningen fordras en
litteraturstudie och tidigare forskning för att förstå hur objektprioriteringar görs.
Litteraturstudierna bidrar med resultat från tidigare projekt inom objektprioritering som
Styrel och bidrar till att konstruera simulatorn. Metoden tillämpar litteraturstudier,
datainsamlingen av kvantitativa data, modellkonstruktion, resultat och analys.

3.1 Arbetssätt
Grunden till fallet som studeras är kartläggning av Styrel och hur prioriteringsordningen
genomförs. Som första steg görs litteratur- och rapportstudier från tidigare projekt inom
Styrel som redogjordes för i kapitlet - 1. Bakgrund. Genom dessa studier identifieras ett
forskningsgap som denna studie avser granska. I och med det formuleras en
problemformulering och tre frågeställningar.
För att fylla forskningsgapet och besvara frågeställningarna konstrueras en modell som
är vägledande för att lösa det uppsatta problemet. I modellen avses att simulera elbrist
beroende av de tre parametrarna: prioritetsklass (vikt), klassvärde (värde) och
efterfrågan av elektricitet. Modellen är verktyget för att besvara frågeställningen med
simulatorn som hjälpmedel. Att simulera problemet är användbart för studien då data för
elbristens storlek är generell och därmed inte knutet till ett specifikt lokalnät. Elbristens
storlek är i modellen beroende av objektsklass och då modellen består av fem
objekt/ellinje med fyra ellinjer på ett fiktivt lokalnät har därför simulering valts. För att
konstruera en simulator görs teoristudier för att förstå hur simuleringen ska utföras, hur
simulatorn ska byggas, vilka matematiska modeller och funktioner den ska använda och
hur dessa ska användas. Dessa teorier redogörs för i kapitel två - 2. Teori. I och med att
syftet är att maximera nyttan används von Neumann och Morgenstens värdefunktion
(VF) [31]. VF implementeras i en funktion av seriesumma som avser att beräkna nyttan
som ett tal mellan noll och ett. Data för efterfrågan av elektricitet hos objekten som
simuleras hämtas från tidigare rapporter statistik från statliga myndigheter,
organisationer och statistiska webbplatser. Slutligen skapas simulatorn och problemet
simuleras.
Specifikt för denna studie är att studera om samhällsnyttan kan maximeras med
utgångspunkt i prioriteringsordningen som förespråkas av Styrel. Vidare konstruerades
en modell för att försöka simulera ett fiktivt samhälle (på ett lokalnät). I denna modell
begränsades utbudet av elektricitet och olika grader av samverkan mellan lokalnät
tilläts. Resultaten ur denna modell studerades och ledde i kombination med
litteraturstudierna fram till resultatet av studien.
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3.1.1 Redogörelse för metod
Denna studie bygger på resultat från tidigare studier inom Styrel och teoretiska regler
som presenterades i kapitel 2.2 Teoretiska begrepp gällande vikter, preferenser,
beslutsanalys och nytta samt Nyttofunktioner (UF). Resultaten av dessa tidigare studier
är fakta som används i denna studie för att studera problem som inte ännu är lösta och
inte heller har studerats i stor utsträckning. I och med att denna studie ska simulera ett
fiktivt samhälle inom ämnet Beslutsanalys används ett antal teorier inom både
matematik och beslutsanalys som byggstenar för konstruktionen av simulatorn och
analys av resultaten från simuleringen. De teorier och resultat från tidigare studier inom
Styrel inklusive data för efterfrågan av elektricitet antas för denna studie vara korrekta
och utifrån resultaten av studien dras objektiva slutsatser utifrån analyser som görs.
Data som används för studien är kvantitativa data som sätts in i simulatorn. I och med
det utgörs metoden för denna studie till största del som en deduktiv metodik. Den
deduktiva metodiken utgörs av tre grundstenar: regler, empiri och resultat [27].
Reglerna är det som studien utgår från gällande regler och resultat av tidigare studier
inom ämnet [27]. Empiri är begreppet för den information (i denna studie kvantitativa
data) som inhämtas och används för att bedriva studien [27]. Slutligen presenteras
resultat av den studie som har gjorts vilket är till underlag för att formulera en slutsats
för studien [27].
Däremot utesluts inte andra tillvägagångssätt då studien också bedrivits utifrån en
induktiv metodik. En induktiv metodik liknar den deduktiva på så sätt att de består av
samma grundstenar men i följande ordning: empiri, resultat och regel [27]. Den
induktiva metodiken grundas i observationer som empiriskt antas vara ett konstaterande
faktum. Med andra ord att observationer som gjorts visar på ett resultat som sedan kan
antas vara regel [27]. I och med att simuleringen bygger på ett konstant minskande i
eltillförsel till det fiktiva samhället blir ett resultat av detta att vissa elanvändare
prioriteras, andra drabbas av MFK och då minskar den totala nyttan. I och med
insamling av data, studerandet av tidigare studier och uppbyggnaden av simulatorn är
studiens uppbyggnad gjord enligt den deduktiva metodiken. Däremot bedrivs
simuleringen i sig enligt en mer induktiv metodik. Men hela studien som sådan är byggd
enligt en deduktiv metodik då konstruktionen baseras på tidigare studier och teorier som
använder information som inhämtas under projektets gång och som slutligen
presenterar ett resultat.
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3.2 Etiska aspekter
När vetenskapliga studier görs måste projektgruppen vara införstådd i att de har
ansvarsskyldighet för de resultat som studien presenterar och de etiska följderna av den
forskning som bedrivs. Forskning ska enligt Vetenskapsrådet bedrivas genom god
redovisningssed och ta hänsyn till de etiska aspekterna som bedrivs i studien [12].
Forskare måste alltid vara ärliga med sina resultat då resultaten ska kunna kontrolleras
av andra forskare och studien ska därmed kunna upprepas. Forskare får aldrig
förvränga eller manipulera resultat för något annat syfte [12]. I studien används data om
efterfrågan för olika elberoende objekt enligt MSB:s prioriteringsskala. Varje objekt för
en prioritetsklass har en bestämd efterfrågan som används under simuleringen. Därmed
har inte objekt inom samma prioritetsklass olika efterfrågan vilket därmed inte avspeglar
verkligheten. Det kan då komma att påverka resultaten på ett sådant sätt att det inte
påvisar den efterfrågan olika objekt har i verkligheten, men syftet är inte att avspegla
den reella världen och de efterfrågan som olika objekt har, utan att visa på hur en
beslutsfattare ska prioritera givet en mängd elektrisk effekt på olika prioriterade objekt.
Därför måste läsaren vara väl införstådd med detta och att resultaten påverkas av detta
faktum. Varför studien väljer att använda denna typ av data beskrivs i kapitel 3.4.
Inga intervjuer eller andra kvalitativa datainsamlingar har bedrivits under denna studie
som har inverkan på resultaten. Däremot har intervjuer som gjorts i tidigare studier
använts men dessa har använts i syfte att bygga en förståelse om Styrel och underlätta
arbetet.

3.3 Litteraturstudier
För att få en inblick i fallet Styrel studerades tidigare studier och rapporter som gjorts
kring ämnet. För att hitta denna information användes databaserna Primo (databas vid
Mittuniversitetet) och Google Scholar. Anledningen till att dessa användes som
sökverktyg är för att författarna är väl bekanta med dessa. Den information som
eftersöktes i dessa var kortare texter och artiklar kring fallet. Rapporterna som
hämtades från MSB var dock skrivna av Energimyndigheten vilket gjorde att dessa
rapporter kom att hänvisas som Energimyndighetens tidigare studier. Rapporter kring
Styrel var följande: “Styrel - Identifiering och prioritering av samhällsviktiga funktioner”
[2], “Prioritering av elanvändare vid elbrist” [3] och “Slutrapport från Energimyndighetens
Styrel-projekt av elanvändare vid elbrist” [4]. I samband med detta har även studier
gjorts av avhandlingen “Strategic objectives in Complex Planning Enviroments” [1]
skriven av doktoranden Christine Grosse vid Mittuniversitetet. Anledningen till att dessa
rapporter och avhandling använts i denna studie är för att dessa har visat sig vara ett
mycket bra underlag för just denna studie. De har innehållit mycket bra fakta som ökat
förståelsen för fallet och varit smidiga att bygga vidare på. Varför litteraturstudier gjorts
beror av tre anledningar. Först och främst för att ge en inblick i vad fallet Styrel handlar
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om, vilka studier som tidigare gjorts kring ämnet och vad inom ämnet som inte har
studerats än (forskningsgap). Det andra går ihop med den första anledningen genom att
bilda en uppfattning om vad som lett fram till att fallet Styrel uppkommit och vilka
tidigare studier och händelser som bidragit till det. Den tredje anledningen var att hitta
data som kan vara användbar för att bedriva studien som uppkommit genom
forskningsgapet. Litteraturstudierna har resulterat i förståelse för hur prioriteringar av
objekt på ett lokalnät går till och hur dessa prioriteringar används vid en manuell
frånkoppling (MFK).
För att vara rationell i ett beslutsfattande måste en beslutsanalys göras som underlag
för beslutsfattaren [11, s. 3]. Att konsekvenser är en påföljd av ett beslut är självklart,
konsekvenserna kan både vara gynnsam och mindre gynnsam. Oavsett vilket så
handlar en beslutsanalys om att underlätta för en beslutsfattare att fatta rätt beslut [11,
s. 3–5]. I kapitel 2. Teori presenteras axiom, paradoxer och regler vilket beskriver en
beslutsfattare och hur beslutsfattaren bör fatta beslut för att vara rationell. Studie har
även omfattat beslutsteori som underlag för hur ett beslutsförfarande går till, vilka
prioriteringar en beslutsfattare har samt hur beslut fattas. För att genomföra dessa
teoristudier inhämtades information via Mittuniversitetets kurslitteraturregister [14].
Genom registret återfann projektgruppen Franz Eisenführ, Martin Weber och Thomas
Langers litteratur kring beslutsanalys, “Rational Decision Making” [11]. Genom dessa
teorier skapas bredare förståelse för de teorier som finns tillhanda för beslutsteorier
som axiom och regler samt matematiska funktioner. Dessa var kring värde- och
nyttofunktioner, riskprofiler, preferenser och analyser. Först studeras vad värde och
nytta är samt vad som bygger en värde- och nyttofunktion i kapitlen 6, 9 och 10 samt på
vilket sätt dessa spelar roll i beslut och beslutsanalys [11]. Information implementeras
senare i konstruktionen av dessa funktioner.
Vidare studerades värde- och nyttofunktioner med multiattribut. Detta är viktig
information då en sådan funktion ska i denna studie avspegla nyttan för ett lokalnät. I
kapitel 5 studeras preferenser till syfte att förstå hur en beslutsfattare föredrar olika
alternativa beslut. Dessa preferenser är en viktig del av nyttofunktionens attribut då
preferenserna avspeglas i vikterna [11]. Likaså studerades parallellt med preferenserna
också beslutsteorier och axiom kring beslutsfattande. Ett axiom är en sats utan bevis
som används för att vägleda beslutsfattare [17] och redogjordes i kapitel 2. Teori.
Information kring beslutsteori och axiom hämtas då dessa är vägledande för en
beslutsanalys. Deskriptiv- och normativ beslutsteori är två av dessa som studeras och
används då de beskriver beslutsfattarens beslut och rationella beslutsfattande. Den
deskriptiva är kopplad till de preferenser en beslutsfattare har och varför en
beslutsfattare fattar ett visst beslut (den deskriptiva preferensteorin) [11, s. 371–373].
Dessa teorier används för att kunna studera hur en beslutsfattare i denna studies fall
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kan komma att ha olika preferenser och hur detta kan komma att ändra den totala
nyttan och resultatet. Slutligen utforskades även olika paradoxer som visar på hur en
belutsfattare fattar beslut motsägelsefullt mot axiom vilket kan resultera i ett mindre
rationellt beslut [11, s. 375–381] och tuderas även i kapitel 13 [11]. Denna information
används som underlag för simuleringen och syftar till att se hur preferenser, vikter och
mindre rationella beslut påverkar nyttan.

3.4 Datainsamling
Som redogjorts i 3.3 Litteraturstudier hur bakgrundsfakta kring beslutsteori inhämtades
och vilken teori som skulle ligga till grund för studien redogör 3.4 för datainsamling. Som
beskrivet kommer den kommande simuleringen att baseras på beslutsteorier, axiom,
preferenser, värde- och nyttofunktioner. För att kunna göra en simulering enligt dessa
kriterier behövs kvantitativa data som ska simuleras [10, s. 206–207]. I och med detta
inhämtas data som ska simuleras. Den kvantitativ data som söks ska vara objektiva
fakta, det vill säga fakta rörande ett fiktivt samhälle och dess efterfrågan av elektrisk
effekt. I kapitel 3.2 Etiska aspekter redogjordes för att den data som hämtats inte är helt
gedigen på grund av att simuleringen avspeglar ett fiktivt lokalnät där typ av objekt i
respektive prioritetsklass ej är bestämd vilket då efterfrågan inte specifik kan
bestämmas. Data som rör efterfrågan på elektrisk efterfrågan är däremot något som
behövs för att genomföra simuleringen. Därför blir nästa steg i studien att enligt
prioriteringsordningen från MSB, se Tabell 1, att sätta en specifik efterfrågan för
respektive prioritetsklass. Detta tillvägagångssätt väljs för att studien inte syftar till att
analysera specifika objekt utan för att undersöka om samhällsnyttan kan maximeras
med hjälp av prioriteringsordningen förespråkad av Styrel. Efterfrågan av elektricitet var
endast till för att understödja simuleringen. För att data ska vara någorlunda
verklighetsförankrad väljs ett reellt objekt för varje prioritetsklass ur MSB:s
prioritetsordning. Dessa återges nedan:
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Objekt

Prioritetsklass

Sjukhus

1

Vattenverk

2

Närvård (dagtid)

3

Livsmedel

4

Större industrier

5

Kemisk industri

6

Kulturella objekt

7

Bostäder

8

Tabell 2: Objekt som används för datainsamling

För att finna data används Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) [18],
Landstinget västernorrland (RVN) [21], Svensk Vattenutveckling (SV-utveckling) [22],
Boverket [13] och ICA Fastigheter [20]. Som första steg söks data och statistik genom
att direkt inrikta sig mot efterfrågan hos respektive objekt. Detta resulterar dock i att
enbart en liten mängd data upptäckts och andra åtgärder för att hitta data kring
efterfrågan vidtas. Genom att använda Boverkets statistikdatabas för hur mycket olika
objekt konsumerar i effekt per kvadratmeter (kWh/kvm) kan data sammanställas för
sjukhus, närvård och livsmedel, Tabell 2. Totala efterfrågan för dessa objekt beräknas
genom att multiplicera konsumtion per yta med ytan för dessa objekt. För att hitta data
om area används Landstingets statistik [21] (Region västernorrland) för sjukhus och
närvård samt ICA Fastigheter för livsmedel [20]. För efterfrågan hos bostäder används
Statistiska centralbyrå (SCB) [18] för att finna genomsnittliga storlek för en svensk
bostad, den årliga konsumtionen för lägenheter respektive villor och procentuella
fördelningen mellan villor och lägenheter. Produkten av procentuella fördelningen för
respektive bostadstyp och procentuella fördelningen adderas och resulterar i den
genomsnittliga efterfrågan för en bostad. Därefter beräknas effekten för en storindustri
genom att använda statistik från Energimyndighetens rapport Energianvändning i
Industri, där två exempel på större industrier inom bränslekrackelering [19] förekommer.
Denna rapport presenterar energianvändningen procentuellt efter energikälla och i och
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med det tas värdet för elkonsumtionen av elektricitet fram för respektive industri genom
produkten av totaleffekten med den procentuella fördelningen för elektrisk effekt. Då det
är två industrier beräknas medelvärdet av summan för dessa två produkter. Likaså
används dessa värden även till prioritetsklass 6 som avser kemisk industri. För
vattenverk hämtades också data från Svensk Vattenutveckling (SVU) [22] som
beskriver den genomsnittliga elkonsumtionen för ett svenskt vattenverk. SVU
presentear uttryckligen den genomsnittliga effekten för ett svenskt vattenverk. För
prioriteringsklass 7 som avser kulturella objekt som teater och museer används
boverket för hur stor bruksarea i snitt en svensk kulturlokal har. I Boverkets rapport
“Samlingsdokument - referensvärden - Underlagsrapport för att ta fram referensvärden
för energianvändning i befintliga småhus, flerbostadshus och lokaler” presenteras
bruksarean för Sverige på nationell nivå för dessa typer av objekt samt antalet objekt
som framgick till 6.5 miljoner kvadratmeter och 5983 stycken objekt [26]. Den
genomsnittliga bruksarean divideras med den totala arean nationellt med antalet
nationella objekt. Denna genomsnittliga area multipliceras därefter med
energianvändningen per kvadratmeter för Teater och Konsert som finns i Tabell 6. Detta
blir värde för energianvändning för objekt med prioritetsklass 7.
Slutligen sammanställdes all den data om elkonsumtion i en tabell som återfinns i
kapitel 5. Resultat, se Tabell 7. Observera att den data i Tabell 7 inte återspeglar
realiteten i detalj utan endast är framtagen som stöd för simuleringen.

3.5 Modell
För att en simulering ska kunna göras skapas en modell för att illustrera hur ett elnät på
lokal nivå är uppbyggt. I Energimyndighetens slutrapport från 2012 som beskriver hur
de svenska elnäten är uppbyggda presenteras de tre elnätsdelarna stamnät, regionnät
och lokalnät [4]. Då en manuell frånkoppling MFK görs på lokalnätet ska modellen
anpassas till lokalnätet. Studiens modell skapas för att kunna simulera elbrist på ett
fiktivt lokalnät så pass väl som möjligt utifrån vad som blivit känt vid litteraturstudien, 3.3
Litteraturstudier. Modellen utformas på så sätt att ellinjer förgrenas beroende på vilken
nivå i elnätet dessa ligger på. Med andra ord utformas lokalnätet från tillförseln från ett
stamnät till regionnät till enskilda objekt som efterfrågar elektricitet. I modellen utgör den
övre nivån tillförseln av elektricitet från ett regionnät. Nästa nivå är en stad eller
kommunen på lokalnätet. Inom detta nät distribueras elektriciteten i förgreningar ut på
fyra olika ellinjer. En kommun är indelad i olika elnätsområden vilka försörjs av olika
ellinjer. Sundsvalls kommun till exempel är indelad i 9 elnätsområden [24]. Längs med
dessa ellinjer förekommer olika objekt som är den faktiska infrastrukturen som
prioriteras av Styrel. I modellen förekommer hundra objekt per ellinje. Den absolut
översta nivån är Sverige på nationell nivå med stamnät, men dessa tas ingen hänsyn till
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i modellen. Objekten kommer sedan att delas in i klasser från ett till åtta, där ett anses
vara viktigast och åtta minst viktig.

Figur 1: Modell för simulering. I modellen framgår de olika nivåerna för beräkningarna

Ur modellen beräknas antalet gånger som olika klasser ingår i den ellinje med högst
nytta, sedan genomförs liknande beräkningar för de andra lokalnäten som simuleras.
Antalet lokalnät i ett regionalnät och antalet objekt på en ellinje är valbart, antalet ellinjer
är låst till fyra stycken. Därefter beräknas medelvärdet för antalet gånger som vardera
klass förekommer på respektive ellinje med störst nytta och plottas i en graf med
medelvärdena på y-axeln och korresponderande klasser på x-axeln. Medelvärdet
används för att precisera den förväntade nyttans värde, det så kallade väntevärdet.
Detta framgår i Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, av G. Blom, J.
Enger, G. Englund, J. Grandell och L Holst om Stora talens lag [10].
Förenklingar av modellen har gjorts på så sätt vilka objekt som ingår i vardera klass har
fritt uppskattats av författarna. Vidare har beräkningar utgått från tänkbar rimlig
efterfrågan för det objekt som antas vara godtyckligt i sin klass, även dessa fritt
konstruerade av författarna med stöd av den information som funnits inom ämnet. Varje
klass anses med andra ord symbolisera ett objekt som anses vara typiskt för den
klassen. Vidare antas varje objekt kunna fungera felfritt om det får tillgång till minst den
mängd elektricitet som efterfrågas för att driva verksamheten felfritt, eller om objektet
erhåller mindre än efterfrågan så kommer objektet anses ickefungerande.
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3.6 Simulering
Simuleringen bygger på modellen och på den kunskap som inhämtats från
litterturstudierna samt den data som kunnat inhämtas. Simuleringen konstrueras i
programspråket Matlab och i simuleringen ingår tio regionalnät med hundra lokalnät
vardera, varje lokalnät innehåller fyra ellinjer och varje ellinje innehåller hundra objekt.
Varje objekt kommer att slumpas med hjälp av en likformig fördelningsfunktion.
Simuleringen är tänkt att imitera hur beslutsfattarna fattar beslut och illustrera resultatet
av dessa beslut.
Den största nyttan, u, och det största värde beslutsfattarna tjänar på att frånkoppla, fv,
beräknas för ellinjerna i varje lokalnät och medelvärdet av antalet gånger som varje
klass förekommer inom dessa två ellinjer plottas i en graf, illustrerad i kapitel 5.3
Simulering. För att beräkna nyttan, u, används vikter (preferenser), w, och värden
(proportional scores), v. För att beräkna frånkopplingsvärdet, fv, används vikter, w,
värden, v, och efterfrågan av elektricitet för de olika objekten, d. I kapitel 4,
Konstruktion, beskrivs matematiken bakom beräkningarna och i kapitel 5.2 Energidata,
återfinns efterfrågan för de olika objekten.
Sedan så begränsas det totala utbudet, S, som ett lokalnät får tillgång till successivt och
likaså tillåts olika stor del samverkan mellan de olika lokalnäten. Utbudet för lokalnätet
är det utbud av electricitet som lokalnätet får tillgång till. Detta utbud kommer att
slumpas av en likformig fördelningsfunktion inom ett valbart intervall. Resultaten
illustreras med hjälp av grafer som studeras för att kunna dra slutsatser om huruvida
Styrel verkar vara ett rationellt tillvägagångssätt eller inte. Graferna illustreras i kapitel
5.3 Simulering.
Till utskriftsfönstret anges vilka vikter som användes i simuleringen, vilken nytta de
ellinjer som hade störst nytta i varje lokalnät hade, medelvärdet av dessa nyttor, för
vilka ellinjer detta inträffade i de olika lokalnäten, frånkopplingsvärde för de olika
ellinjerna med störst frånkopplingsvärde i varje lokalnät, för vilka ellinjer detta inträffade,
kollisionsindex, summan av efterfrågan av elektricitet för samtliga ellinjer, summan av
den mängd elektricitet som fortfarande finns tillgänglig (efter att den ellinje med störst
nytta selekterats) för samtliga ellinjer, summan av nyttan för samtliga ellinjer, summan
av frånkopplingsvärde för samtliga ellinjer, samt strukturen i detalj för varje ellinje i
samtliga lokalnät, objektens nytta och objektens frånkopplingsvärde.

3.6.1 Flödesdiagram för resonemang kring nyttan, u
Beslutsfattarna kommer att ha förutbestämda attityder när de inleder sitt arbete att
prioritera objekten längs med ellinjerna. Denna attityd kommer att vara antingen neutral
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(i detta fall anser de att det är svårt att prioritera objekten för att de anser personligen att
objekten har snarlik nytta) eller så kommer den att vara aversiv (i detta fall så anser
beslutsfattarna att det är i särklass viktigast att prioritera de viktigaste objekten, och att
bevara resterande objekt funktionella enbart är en bonus), eller något däremellan. Det
redodörs för tydligare under kapitel 4.4. Nyttofunktioner.
Därefter kommer beslutsfattarna att beräkna nyttan för varje ellinje i ett lokalnät, för att
också jämföra ellinjernas efterfrågan mot lokalnätets utbud. Slutligen så jämförs den
ellinje med störst nytta mot föregående lokalnäts ellinjer, om någon av ellinjerna i
föregående lokalnät har större nytta undersöks möjligheten att använda denna ellinje i
föregående lokalnät istället.
Denna loop upprepas hundra gånger, då det förekommer hundra lokalnät i varje
regionalnät. Det som slutligen plottas i en graf är medeltalet för det antalet gånger som
varje klass förekommer på den ellinje med störst nytta. För att få en större
representation av nyttofunktioner, återges som gröna linjer i graferna i kapitel 5.3
Simulering, så har denna procedur upprepats tio gånger, lika många gånger som det
förekommer regionalnät i simuleringen. Sammanlagt körs loopen tusen gånger och
representeras som tio linjer i varje graf i kapitel 5.3 Simulering.
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Figur 2: Flödesdiagram för resonemang kring nytta av ellinjer i ett lokalnät

3.6.2 Flödesdiagram för resonemang kring frånkopplingsvärde, fv
Beslutsfattarna kommer enligt ett liknande resonemang att kunna välja ut den ellinje
som de tjänar mest på att frånkoppla. Detta kommer de att göra genom att multiplicera
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komplementet för nyttan för varje objekt med objektens efterfrågan, och summera
samtliga termer för alla objekt längs med varje ellinje. Den ellinje med störst
frånkopplingsvärde noteras. Observera att frånkopplingsvärdet blir högre ju lägre nyttan
för objektet är och desto högre efterfrågan av elektricitet är hos objektet. Det redodörs
för tydligare under kapitel 4.6 Frånkopplingsvärde.
För att selektera villken ellinje som beslutsfattarna tjänar mest på att frånkoppla måste
ellinjen ifråga ha en efterfrågan som understiger eller som mest är ekvivalent med
lokalnätets utbud. Detta för att varje funktion för frånkopplingsvärdet, återges som röda
linjer i graferna i kapitel 5.3 Simulering, skulle vara identisk utan denna princip. Precis
som för resonemanget vid nyttan kring ellinjer så körs nedanstående loop hundra
gånger och för var hundrade iteration så plottas en funktion i de grafer som illustreras i
kapitel 5.3 Simulering. Tio funktioner plottas totalt sett.
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Figur 3: Flödesdiagram för resonemang kring frånkopplingsvärde av ellinjer i ett lokalnät

3.6.3 Kollisioner
Det är intressant att observera ifall att den ellinje mest högst nytta också kan vara den
ellinje som beslutsfattarna tjänar mest på att frånkoppla, detta eftersom att det skulle
säga mycket kring rationaliteten av prioritetsodningen förespråkad av Styrel. Om
kollisioner upptäcks kommer de att redogöras för i kapitel 5. Resultat. Dessa kollisioner
kommer fortsättningsvis att återges som kollisionsindex.
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4. Modellkonstruktion
4.1 Riskattityder
I studien har antagits att beslutsfattarna kan agera utifrån olika attityder och att dessa är
avbilder av beslutsfattarnas attityd gentemot de olika klasserna i prioritetsordningen.
Vikterna är inte tänkt att vara något som beslutsfattarna normativt konstruerar utan
snarare en följd av deras deskriptiva tänkande. Vikterna representerar olika skillnader
som uppstår då liknande objekt värderas olika på olika ellinjer av olika beslutsfattare.
I de fall då beslutsfattarna är neutrala så utgår de från skalan men anser att stegen
mellan de olika klasserna är lika stort, de kommer i dessa fall att anta att samtliga objekt
i samhället är mer eller mindre viktiga för hälsa och liv och samhällets funktionalitet.
Dessa beslutsfattare har svårt att avgränsa vilka objekt som förekommer inom varje
klass och vill helst se att så många olika former av objekt som möjligt är verksamma för
att skapa den största nyttan för samhället de fattar beslut för. Dessa beslutsfattare har
svårt att koppla från ellinjer och vill gärna se att så många som möjligt är elektrifierade.
I de fall då beslutsfattarna är aversiva så anser de att stegen mellan de olika klasserna
minskar desto mindre viktig klassen ifråga är, i detta fall antar de att enbart ett fåtal
objekt är viktiga för hälsa och liv samt att dessa är i princip uteslutande allokerade till
klass ett. Vidare antar de att samhällsviktiga objekt är tydligt avgränsat från andra objekt
och att dessa förekommer enbart i klass två. Detta tankesätt vidhålls till dess att det inte
finns några objekt kvar i samhället, men från och med klass fyra kommer de inte att se
speciellt stor nytta från något objekt. Beslutsfattarna är nöjda så länge de kan hålla
minst en akutvårdsavdelning på ett sjukhus verksamt, eller någon annan form av
verksamhet som samtliga beslutsfattarna skulle anse var viktigt för hälsa och liv i kort
sikt, oavsett attityd. Att hålla andra objekt som kan hållas verksamma är enbart en
bonus. Dessa beslutsfattare har lätt att koppla från ellinjer eftersom att de vet exakt vart
det största värdet förekommer.
Någonstans mellan dessa två attityder anses alla beslutsfattare hamna, eftersom att
den aversiva attityden är så pass extrem så borde beslutsfattarna inte lägga sig ovanför
den, vidare är det omöjligt att lägga sig under den neutrala attityden utan att frångå
prioriteringsordningen som förespråkas av Styrel. Dessa två attityder skulle således
kunna tänkas representera extremfallen för hur beslutsfattarna tänker. Samtliga
riskattityder konstruerades med hjälp av polynom eller funktioner med känd karaktär.
Nedan återges vilken funktion som användes till vilken attityd. Vikterna betecknas med
”w(k)” där k är en klass och p är en klassens poäng.
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Riskattityd

Vikt
För alla
i ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
k ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
p ∊ {7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}
𝑤(𝑘𝑖 ) = 𝑝𝑖 !
𝑤(𝑘𝑖 ) = 1

Aversiv
Neutral

Tabell 3: Illustration av vilka polynom eller funktioner som användes för att konstruera profilerna

Vikterna normerades sedan till att anta ett värde inom intervallet noll till ett genom att
dividera samtliga vikter var för sig med summan av samtliga vikter.
𝑤(𝑘𝑖 )

𝑤(𝑘𝑖 ) =

8

∑
𝑗=1

𝑓ö𝑟 alla 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

(6)

𝑤(𝑘𝑗 )

Nedan illustreras de olika klassernas vikter i förhållande till varandra efter att de har
normerats.
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Figur 4: Vikterna för de olika klasserna i förhållande till varandra

Vikterna kumulerades sedan genom att användandet av nedanstående formel.
𝑖

𝑤(𝑘𝑖 ) = ∑ w(𝑘𝑗 ) 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖, 𝑗 ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 𝑑ä𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑖

(7)

𝑗=1

Nedan illustreras de olika klassernas vikter i förhållande till varandra efter att de har
normerats och kumulerats. I denna graf blir det tydligt hur marginalnyttan avtar då
beslutsfattarna är aversiva och anser att klass ett är betydligt viktigare än klass åtta. I
detta fall konvergerar grafen och då beslutsfattarna är riskneutrala konvergerar inte
grafen.

Figur 5: Kumulativ graf för vikterna till de olika klasserna
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4.2 Prioritet
Vilka klasser som en ellinje består av slumpas med hjälp av en likformig
fördelningsfunktion i Matlab, vilket gör alla klasser lika troliga att förekomma på ellinjen.
På en konstruerad ellinje med fyra objekt kommer nedanstående struktur förekomma.
𝑒𝑖 = {𝑘? 𝑘? 𝑘? 𝑘? } 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4}

(8)

Där klassen 𝑘? är ett slumpvärde inom intervallet ett till åtta på ellinjen 𝑒𝑖 .

4.3 Normalisering
För att normalisera klassernas poäng på ett intervall mellan noll och ett används
metoden ”Proportional Scores” där klass åtta anses vara sämst och klass ett anses vara
bäst. Denna metod genererar värden mellan noll och ett men behåller proportionen
mellan klasserna, klass åtta har värdet noll och klass ett har värdet ett [28, s. 12]

𝑣(𝑘𝑖 ) =

𝑝𝑖 − 𝑝𝑚𝑖𝑛
𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑚𝑖𝑛

(9)

𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0
𝑝𝑚𝑎𝑥 = 7

4.4 Nyttofunktion
Nyttan av en ellinje beräknas genom nedanstående nyttofunktion.
Där n är antalet objekt på ellinjen och k är en specifik klass på ellinjen. Summan av
nyttan för alla objekt på ellinjen är nyttan av ellinjen [11, s.129].
𝑛

𝑢(𝑒𝑖 ) = ∑ w(𝑘𝑗 ) ∗ 𝑣(𝑘𝑗 ) 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4}

(10)

𝑗=1

4.5 Utbud av elektricitet
Hur mycket elektricitet som ett lokalnät kan erhålla begränsas av lika många parametrar
som det finns lokalnät, en parameter för varje lokalnät. I en perfekt värld kommer
beslutsfattarna att känna till dessa utbud då de fattar beslut om vilken ellinje de ska
prioritera inom varje lokalnät. Dessa utbud kommer nämligen att vara en delmängd av
det totala utbudet av elektricitet som genereras av svenska kraftverk. Det har dock varit
för svårt att få tillgång till relevanta utbud som olika lokalnät kan tänkas erhålla i
händelse av elbrist, därför slumpas dessa utbud inom ett valbart intervall i simuleringen.
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För en simulering av fyra lokalnät så ges utbuden för varje lokalnät enligt nedan
S = {𝑆? 𝑆? 𝑆? 𝑆? }

(11)

Där utbudet av elekricitet 𝑆𝑖 är ett slumpvärde inom ett valbart intervall som gäller för
lokalnätet 𝐿𝑖 för alla 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4}.
Efterfrågan av elektricitet hos de olika objekten är även dessa kända för beslutsfattarna,
eftersom att det kommer vara enkelt att kontrollera hur mycket elektricitet som ett utvalt
objekt gör av med under en given period. Likaså kommer det att vara enkelt att beräkna
ett medelvärde eller förslagsvis en median av efterfrågan för alla objekt i en och samma
klass och på så sätt få reda på efterfrågan för klassen ifråga. I simuleringen som ingår i
denna studie så kommer efterfrågan utredas i litteraturstudier och de efterfrågan som
går att finna kommer antas vara godtyckliga för ett objekt inom en viss klass. Vilka
objekt som ingår i vilken klass kommer att uppskattas av författarna.
Efterfrågan kommer aldrig att förändras under en simulering och är desamma från
simulering till simulering, men kan uppdateras om bättre och mer pålitliga data skulle
finnas tillgänglig i framtiden. Det finns en efterfrågan per klass och D är mängden
innehållandes samtliga efterfrågor.
𝐷 = {𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 𝑑5 𝑑6 𝑑7 𝑑8 }

(12)

Där 𝑑𝑖 är ett värde angivet av författarna och som gäller för ett godtyckligt objekt i
klassen 𝑘𝑖 för alla 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
I ett lokalnät med fyra ellinjer och med fyra objekt längs med varje ellinje ser
nätverksmodellen ut enligt nedan.

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 1
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 2
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 3
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 4

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 1
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝐿𝑖

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 2
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝐿𝑖

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 3
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝐿𝑖

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 4
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝑑?
𝐿𝑖

Tabell 4: Relationen mellan efterfrågan och utbud av elektricitet.

Där efterfrågan 𝑑? kan anta vilket värde som helst ur mängden C, vilket värde som 𝑐?
antar beror på vilken klass objektet som det korresponderar till är lokaliserat inom.
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Det är då givet att objekten på ellinjerna kan tillhöra vilken klass som helst och att
summan av klassernas efterfrågan på en ellinje måste understiga utbudet för lokalnätet
inom vilket ellinjerna är lokaliserade. Enligt vald modell så kommer beslutsfattarna i
samhället enbart att välja ut en ellinje, således erhåller varje ellinje lokalnätets totala
utbud som sitt tak. Det vill säga, för att ett lokalnät ska kunna förse en ellinje med
elektricitet så måste minst en av nedanstående ekvationer vara uppfylld.
4

∑ 𝑑𝑖,𝑗 ≤ 𝑆𝑖 𝑑ä𝑟 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4}

(13)

𝑗=1

Om ingen ellinje understiger lokalnätets utbud så kommer ingen ellinje att elektrifieras,
och omvänt, om flera elnät uppfyller detta villkor kommer det med störst nytta att
selekteras.

4.6 Frånkopplingsvärde
Frånkopplingsvärdet är komplementet till nyttan med hänsyn tagen till efterfrågan av
elektricitet för en viss klass, det vill säga den mängd elektricitet som klassen ifråga
fordrar för att fungera felfritt. Frånkopplingsvärdet ger då ett mått på hur mycket en
beslutsfattare tjänar på att koppla från ett visst objekt från ellinjen och summan av alla
frånkopplingsvärden ger frånkopplingsvärdet för hela ellinjen. Notera att
frånkopplingsvärdet blir högre desto lägre nyttan är och desto högre efterfrågan är.
Frånkopplingsvärdet blir aldrig noll ty beslutsfattarna tjänar alltid på att koppla från ett
objekt från ellinjen. Frånkopplingsvärdet blir snarlikt efterfrågan då objektet är i klass
åtta ty då är nyttan av klassen liten och det symboliseras av att vikten för klassen är
liten och värdet för klassen är noll.
𝑛

𝑓𝑣(𝑒𝑖 ) = ∑ (1 − w(𝑘𝑗 ) ∗ 𝑣(𝑘𝑗 )) ∗ 𝑑𝑗 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖 ∊ {1, 2, 3, 4}

(14)

𝑗=1

4.7 Avstånd
Avstånden mellan de olika ellinjerna i de olika lokalnäten ansågs vara en viktig aspekt
för samverkan mellan lokalnäten. En del förenklingar av verkligheten gjordes. Alla
lokalnät anses ligga längs med en rät linje och det kommer enbart att förekomma ett
relevant avstånd till det lokalnät som ligger innan respektive efter ett godtyckligt lokalnät
längs med den räta linjen. Vidare så kommer enbart avståndet till föregående lokalnät
att tas i beaktande.
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Det maximala avståndet som får förekomma mellan två olika ellinjer i olika lokalnät för
att en samverkan mellan de två ska vara acceptabelt ges av en parameter som
beslutsfattarna själva beslutat storleken på.
𝑚𝑎 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å

(15)

Avståndet mellan samtliga ellinjer i två intilliggande lokalnät kommer att vara känt för
beslutsfattarna, men då denna studie ska bli någorlunda representativ för verkligheten i
någon större skala så antas dessa avstånd vara slumpade inom ett valbart intervall.
I två intilliggande lokalnät med fyra ellinjer vardera ser nätverksmodellen ut enligt
nedan.

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 4
𝑎1,4
𝑎2,4
𝑎3,4
𝑎4,4
Tabell 5: Parvisa avstånd mellan olika ellinjer i två intilliggande lokalnät.

Från\Till
𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 1
𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 2
𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 3
𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 4

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 1
𝑎1,1
𝑎2,1
𝑎3,1
𝑎4,1

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 2
𝑎1,2
𝑎2,2
𝑎3,2
𝑎4,2

𝐸𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 3
𝑎1,3
𝑎2,3
𝑎3,3
𝑎4,3

Där samtliga avstånd, a, är slumpade inom ett valbart intervall och med en likformig
fördelningsfunktion.
För att en samverkan mellan två intilliggande lokalnät ska vara möjligt så måste
avståndet mellan de två olika ellinjerna vara mindre än den maximala tillåtna distansen.
Avståndet kommer att mätas från den ellinje som har störst nytta i ett lokalnät till den
ellinje som har större nytta i föregående lokalnät. Om det inte finns någon ellinje i
föregående lokalnät med större nytta så anses en samverkan inte vara nödvändigt.
Innan en samverkan inleds så kommer simuleringen att kontrollera att ellinjen i
föregående lokalnät redan är i bruk, eller att utbudet för det lokalnätet ifråga är tillräckligt
stor för att driva ellinjen i föregående lokalnät. Genom denna samverkan så kan ett
lokalnät välja att ge bort sitt tilldelade utbud i förmån av högre nytta från en ellinje i
föregående lokalnät.
En samverkan kan initieras om nedanstående villkor gäller:
𝑎𝑖,𝑗 ≤ 𝑚𝑎 𝑓ö𝑟 𝑛å𝑔𝑜𝑡 𝑖, 𝑗 ∊ {1, 2, 3, 4}

(16)

42

Nyttomaximering vid elbrist på lokalnätet
En objektprioritering i en simuleringsansats
Ludvig Alsmo, Jonathan Bärlund

4.8 Kollisionsindex
Kollisionsindexet mäter i hur många gånger som den ellinje som hade störst nytta också
hade störst frånkopplingsvärde på ett och samma lokalnät. Sedan beräknas andelen
gånger som detta fenomen inträffade genom att ta detta antal genom det totala antalet
lokalnät i simuleringen.
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5. Resultat
I följande kapitel 5. Resultat redogörs för studiens resultat som presenteras i tabeller
och text.

5.1 Samhällsbyggnad kring Styrel
Litteraturstudierna har resulterat i en god inblick i hur Styrel är uppbyggt och vilka olika
delar som ingår i Styrel. Det har framkommit att nedanstående modell är den som
faktiskt tillämpas i svenska samhällen.

5.1.1 Uppbyggnad av svenska elnät
Gällande de svenska elnäten är dessa uppdelade i tre kategorier, dessa är; stamnät
som är högspänningsledningar som transporterar elektricitet på nationell nivå, regionnät
som förgrenas från stamnätet och transporterar elektricitet inom de svenska länen samt
lokalnät som förser städer och kommuner med elektricitet och är förgreningar från
regionnätet [4]. Vidare finns det ellinjer inom varje lokalnät till vilka olika objekt i
samhället är tillkopplade. Stamnäten startar från kraftverk som distribuerar elektricitet
landet över. Sveriges elnät började producera i stor skala på 30-talet där de första 400
kV ledningarna byggdes som en del av vad som idag benämns som stamnätet. År 1937
bildades Sveriges nationella elnät i samband med att Vattenfalls-, Sydkrafts- och
Krångedes elnät sammankopplades och Sveriges elförsörjning samordnades [8]. Idag
byggs de svenska elnäten fortsatt ut efter den ökade efterfrågan på elektrisk energi. De
svenska elnätsföretagen menar på att det är viktigt att samtidigt som efterfrågan på
elektrisk energi måste tillgodoses måste också utvecklingen av det befintliga elnätet ske
[8].
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Bild 1: Svenska stamnätet 2017. Källa: Vattenfall AB [6]

5.1.2 Prioritering inom Styrel
Vidare har det framgått att Styrel är en komplex och otydlig metod vid elbrist. De klasser
som används är definierade på ett sådant sätt att det blir svårt för beslutsfattare som
faktiskt genomför MKF att veta vilka ellinjer som ska frånkopplas. Det finns således en
risk i att olika beslutsfattare klassificerar liknande objekt i olika samhällen inom olika
klasser och att detta påverkar vilken ellinje som sedan kommer att frånkopplas.
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5.2 Energidata
Insamling av data gjordes enlig beskrivning i 3.3. Denna data användes för att
uppskatta efterfrågan av elektricitet för olika objekt lokaliserade inom olika klasser.
Den totala elförbrukningen för respektive objekt formuleras för en period över ett år och
presenteras nedan. Elkonsumtionen mäts i effekt och räknas per kvadratmeter, således
bör data rörande storleken på objekten också tas med i beräkningarna för att få
förståelse om den totala effekten. Det förekommer också två huvudsakliga
konsumtionsområden, den ena är energi för uppvärmning och VV som tar hänsyn till
den mängd energi det fordras för att värma upp en kvadratmeter av objektet, den andra
är den genomsnittliga övriga elkonsumtionen per kvadratmeter. Det förekommer likaså
ofta ett osäkerhetsintervall för hur stor den faktiska konsumtionen är vilket presenteras i
form av procent av den totala effekten. Statistiken ägs av Boverket men är hämtad från
Jernkontorets energihandbok [15]. Statistiken avser perioden år 2017. Undantag är
dock statistiken för småhus, det vill säga villa, respektive flerbostadshus, det vill säga
lägenhetshus, där Energimyndigheten är utgivare [16]. Likaså avser denna period år
2017.

Objekt

Uppv. och VV
[kWh/m2]

Fastighetsel
[kWh/m2]

Summa

Procentuellt
intervall

Hotell

140

40

180

+/- 10

Restaurant

140

40

180

+/- 10

Kontor

105

35

140

+/- 20

Butik, lager
livsmedel

125

125

250

+/- 10

Butik, lager övr
handel

115

85

200

+/- 10

Köpcentrum

115

85

200

+/- 10
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Vård, dygnet runt

150

35

185

+/- 10

Vård, dagtid

125

25

150

+/- 20

Skola

130

20

150

+/- 20

Idrottsanläggning

90

15

105

+/- 20

Teater, konsert

120

50

170

+/- 20

Villa [16]

110

107

217

-

Lägenhetshus
(flerbostadshus)
[16]

140

135

275

-

m2 avser Atemp och tidsperiod 1 år. Ref värdet avser Eskilstuna

Tabell 6: Energikonsumtion per kvm

I tabell 7 nedan presenteras den sammanställda data om vardera objekts
energianvändning utefter de beräkningar som gjorts och förklarats i kapitel 3 metod.

Klass

Effekt (MWh)

Objekt

1

37074

Sjukhus

2

1640

Vattenverk och drivmedel

3

795

Närvård och apotek

4

412,5

Livsmedel

5

1110000

Stora industrier

6

1110000

Farligt avfall och avfallshantering

7

185

Kultur och museer

8

10,824

Bostäder
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Tabell 7: Sammanställning av efterfrågan av elektrisk effekt för olika objekt inom olika klasser
med hänsyn tagen till arean av objekten

5.3 Simulering
Vid simulering av tio olika regionala elnät där beslutsfattarnas attityder till de olika
lokalnäten varierade, och där det förekom varierande begränsning av utbudet av
elektricitet och med olika stor del samverkan tillåtet, kunde nedanstående grafer
konstrueras. I samtliga grafer så återges medeltalet för antalet objekt som förekom på
den ellinje med störst nytta respektive den ellinje med störst frånkopplingsvärde.
Ellinjerna med störst nytta, enligt MSB: s prioriteringsordningen förordnad av Styrel,
återges i grön färg medan ellinjerna med störst frånkopplingsvärde återges i röd färg. I
samtliga grafer så återges efterfrågan av elektricitet som tiologaritmen av den
efterfrågan som antagits gälla. Redovisning av denna efterfrågan av elektricitet ges i
5.2.
Då attityden var neutral, ingen utbudsbegränsning förelåg och ingen samverkan tilläts,
så framgick det att objekten fördelade sig efter den tänkta prioritetsordningen som
förespråkas av Styrel, men att den ellinje som med fördel frånkopplades inte var motsatt
ellinje jämfört med den ellinje med störst nytta, se figur 6. Då hänsyn tagits till
efterfrågan av elektricitet hos vardera objekt längs med samtliga ellinjer så borde den
ellinje med många objekt av klass fem frånkopplas, detta för att den större nyttan av
detta objekt inte väger upp den betydligt större efterfrågan. Att det ter sig på det sättet
illustreras i figur 6, där den ellinje med störst frånkopplingsvärde har markerats med rött
och inom denna förekommer fler objekt ur klass fem än objekt ur någon annan klass.
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Figur 6: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät då ingen
begränsning förelåg, ingen samverkan var tillåtet och attityden var neutral.

Då attityden var aversiv så förespråkades att den ellinje som hade störst nytta var en
ellinje med betydligt fler objekt i klass ett än objekt ur någon annan klass, se figur 7.
Objekt ur resterande klasser gav enbart försumbart mer nytta än det objekt som
genererade lägst nytta. Även i detta fall hade den ellinje som borde frånkopplas flest
objekt inom klass fem än inom någon annan klass.
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Figur 7: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärdei ett lokalnät då ingen
begränsning förelåg, ingen samverkan var tillåtet och attityden vad aversiv.

Om utbudet av elektricitet som ett lokalnät hade tillgång till begränsades till hundra
gånger summan av mängden med efterfrågan för samtliga objekt, det vill säga
mängden D, så erhölls grafen nedan, se Figur 8. Med denna begränsning så kan enbart
hundra objekt förekomma i exakt likformig fördelning, men då nyttan ska maximeras
kommer den maximala nyttan förmodligen inte att genereras av en likformig fördelning,
vilket gör att vissa objekt kommer att försvinna från den ellinje med störst nytta i förmån
för objekt med stor nytta. Detsamma gäller för ellinjen med störst frånkopplingsvärde. I
figur 8 framgår att skillnaden mellan den ellinje med störst nytta och den ellinje mer
störst frånkopplingsvärde blev mer otydlig, det ser ut som om ellinjerna överlappar
varandra på ett annat sätt än tidigare. Detta fenomen är tydligt oavsett om attityden är
neutral eller aversiv.
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Figur 8: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, ingen samverkan var tillåtet och attityden var neutral.

Ellinjerna med störst nytta respektive störst frånkopplingsvärde illustreras i Figur 9. I
figur 9 framgår det att beslutsfattarna fortfarande tjänar mest på att frånkoppla en ellinje
med fler objekt inom klass fem än objekt inom någon annan klass, dock inte lika mycket
som tidigare.
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Figur 9: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, ingen samverkan var tillåtet och attityden var aversiv.

Med bevarad utbudsbegränsning men med en tillåten samverkan på så sätt att alla
ellinjer i två på varandra följande lokalnät som låg närmare varandra än hundra meter,
av en maximal distans mellan två ellinjer i två på varandra följande lokalnät på tio mil,
så återgick förhållandet till att mer likna det som förekom innan utbudet begränsades.
Detta illustreras genom att gränserna mellan den ellinje med störst nytta respektive
störst frånkopplingsvärde är mer tydligt än innan samverkan, men inte lika tydligt som
då utbudet var obegränsat. Vidare så framgår det att varje samhällsmedborgare får
tillgång till lite större nytta, eftersom att antalet objekt inom klass ett som finns
tillgängliga är något större än innan samverkan.
Se Figur 10 för en illustration av den ellinje med störst nytta respektive störst
frånkopplingsvärde då en utbudsbegränsning påverkade lokalnätet men med en tillåten
samverkan. I figur tio har beslutsfattarna en neutral riskattityd, det vill säga de anser att
det är svårt att klassificera de olika objekten längs med ellinjerna i lokalnätet och anser
att de har snarlik nytta.
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Figur 10: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, samverkan var tillåtet inom ett visst avstånd och attityden var
neutral.

Se Figur 11 för en illustration av den ellinje med störst nytta respektive störst
frånkopplingsvärde då en utbudsbegränsning påverkade lokalnätet men med en tillåten
samverkan. I figur 11 har beslutsfattarna en aversiv riskattityd, det vill säga de anser att
det är lätt att klassificera de olika objekten längs med ellinjerna i lokalnätet och anser att
de har väldigt olik nytta.
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Figur 11: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, samverkan var tillåtet inom ett visst avstånd och attityden var
aversiv.

Med bevarad utbudsbegränsning men med en tillåten samverkan på så sätt att alla
ellinjer i två på varandra följande lokalnät kunde parvis samarbeta om det var gynnsamt,
utan avståndsbegränsning, så återgick fördelningen mellan den ellinje med störst nytta
respektive störst frånkopplingsvärde till att nästintill likna den fördelning som förekom
utan utbudsbegränsning.
Se Figur 12 för en illustration av den ellinje med störst nytta respektive störst
frånkopplingsvärde då en utbudsbegränsning påverkade lokalnätet men med en
fullständigt tillåten samverkan. I figur 12 har beslutsfattarna en neutral riskattityd, det vill
säga de anser att det är svårt att klassificera de olika objekten längs med ellinjerna i
lokalnätet och anser att de har snarlik nytta.

54

Nyttomaximering vid elbrist på lokalnätet
En objektprioritering i en simuleringsansats
Ludvig Alsmo, Jonathan Bärlund

Figur 12: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, då fullständig samverkan var tillåtet och attityden var neutral.

Se Figur 13 för en illustration av den ellinje med störst nytta respektive störst
frånkopplingsvärde då en utbudsbegränsning påverkade lokalnätet men med en
fullständigt tillåten samverkan. I figur 13 har beslutsfattarna en aversiv riskattityd, det vill
säga de anser att det är lätt att klassificera de olika objekten längs med ellinjerna i
lokalnätet och anser att de har väldigt olik nytta.
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Figur 13: Den ellinje med störst nytta respektive frånkopplingsvärde i ett lokalnät där en
begränsning av utbudet förelåg, då fullständig samverkan var tillåtet och attityden var aversiv.
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6. Diskussion
Om en ellinje ska selekteras ska beslutsfattarna välja den ellinje med störst antal objekt
i klass ett i förhållande till de andra ellinjerna inom samma lokala elnät. Detta faller sig
logiskt då klass ett har högst poäng och då poängen avgör vilket värde klassen har,
vilket i sin tur avgör nyttan av ellinjen. Notera att detta inte nödvändigtvis betyder att den
ellinje med störst nytta innehåller flest objekt i klass ett i förhållande till antalet objekt
inom de andra klasserna på samma ellinje. Det har observerats fall där nyttan varit
störst på en ellinje med flest objekt inom någon annan klass än klass ett. Men det är
inte säkert att denna kombination varit mer gynnsam än en ellinje innehållandes fler
objekt i klass ett, eftersom att strukturen enbart studerades på de ellinjer som hade
störst respektive minst nytta. Det kan vara så att ellinjen med flest objekt inom någon
annan klass än klass ett, där antalet objekt för klass ett var mindre än antalet objekt i
någon annan klass, också var den ellinje med flest objekt i klass ett i det lokalnätet.
Rent teoretiskt är det möjligt att en kombination har större nytta. Låt ett objekt i klass ett
stå ensam med n-1 st objekt ur klass åtta längs med en ellinje och jämför denna ellinje
med en ellinje med n st objekt i klass två, då är det rimligt att för något n är nyttan av
den sistnämnda ellinjen större än nyttan av den förstnämnda.
Ett intressant resultat av denna studie är att ellinjer med flest objekt i klass ett borde
prioriteras även om det kan förekomma ellinjer med kombinationer av objekt inom andra
klasser som har större nytta. Detta eftersom att det inte går att göra ett uttalande
huruvida antalet objekt i klass ett på den selekterade ellinjen någonsin varit något annat
än det högsta antalet för samtliga ellinjer i det lokalnätet. Vidare inträffar dessa
kombinationer så pass sällan att dessa skulle kunna anses vara försumbara, det är
således sällan som beslutsfattarna fattar fel beslut om de enbart selekterar utifrån den
ellinje med flest objekt i klass ett. Ett rationellt beslut utifrån nyttoteorin är som redan
konstaterat att prioritera ellinjer med störst nytta. Ibland kan situationer uppstå där en
beslutsfattare frångår vad nyttoterorin förspråkar i och med prioriteringsordningen
förespråkad av Styrel som är beroende av vilka objekt som slumpas. En sådan situation
kan beskrivas av Allias paradox där i detta fall en beslutsfattare prioriterar mindre
rationellt utifrån en redan uppsatt prioriteringsordning, utifrån Styrel.
Det mest intressanta som skulle kunna dras som en slutsats torde dock vara att det är
mer eller mindre irrelevant vilken ellinje som beslutsfattarna ska prioritera såvida inte n1 st ellinjer ska frånkopplas. Det är nämligen så att beslutsfattarna saknar teknisk
möjlighet till att enbart koppla från enstaka objekt och måste förlika sig med tanken på
att koppla från hela ellinjer. De kommer då inte att selektera den ellinje med störst nytta,
de kommer att selektera den ellinje med lägst nytta. De kommer att gå nerifrån och upp
i prioriteringsordningen som Styrel förespråkar. Denna frånkoppling kommer att fortgå
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till dess att utbudet är detsamma som efterfrågan, eller det triviala fallet då det inte finns
några mer ellinjer att frånkoppla infaller. I modellen som studerats i denna studie så
skulle detta motsvaras av de röda linjerna i grafen I kapitel 5, Resultat. Det blir då också
tydligt att om beslutsfattaran även skulle ta hänsyn till efterfrågan av elektricitet hos
objekten så kommer den ellinje som ska frånkopplas inte nödvändigtvis vara den ellinje
med störst antal objekt i klass åtta, utan kan vara en ellinje med någon annan
kombination av objekt men aldrig en ellinje med flest objekt i klass ett.
Det som kan konstateras av detta är att prioritetsordeningen som förespråkas av Styrel
kanske inte nödvändigtvis är så rationell som den först vill framstå, det går att visa att
den ellinje som har störst nytta är den med flest objekt i klass ett utan hänsyn till
efterfrågan hos objekten, men inte att den ellinje med flest objekt i klass åtta med
hänsyn till efterfrågan hos objekten har lägst nytta, vilket gör prioritetsordningen något
mer meningslös. Denna studie påpekar att det är mer logiskt att se till
frånkopplingsvärdet som även tar hänsyn till efterfrågan av elektricitet hos objekten,
snarare än enbart till prioritetsordningen som förespråkas av Styrel. Detta för att
maximera nyttan i samhället då fler ellinjer kan bevaras funktionella om de ellinjer som
har störst kombination av låg nytta och hög efterfrågan frånkopplas i första hand.
Om utbudet av elektricitet som ett lokalnät får tillgång till minskar men efterfrågan
bevaras så resulterar detta i att spannet mellan högsta antalet objekt och minsta antalet
objekt inom en given klass blir större mellan olika lokalnät. Detta betyder att det finns
olika lokalnät med olika många objekt i olika klasser, till skillnad från då utbudet inte var
begränsad, då det förekom ungefär detsamma antalet objekt inom olika klasser i de
olika lokalnäten. Detta visar att förmågan att välja ut den ellinje med störst nytta blir
viktigare och viktigare desto lägre utbudet som lokalnätet får tillgång till, detta eftersom
att det finns fler kombinationer av objekt som resulterar i den största nyttan när utbudet
är begränsat. När utbudet inte är begränsat så kommer beslutsfattarna alltid att kunna
välja den ellinje som förespråkas av Styrel, men om den begränsas så tvingas de även
att se till andra kombinationer. Vidare visar ett begränsat utbud på att samverkan kan
vara lönsamt eftersom att en ellinje i ett lokalnät kan ha fler objekt inom exempelvis
klass ett än en ellinje i ett intilliggande lokalnät. Då utbudet för lokalnätet minskar
bevaras dock funktionernas utseende relativt väl, såväl för nyttofunktionen som för
frånkopplingsfunktionen, enbart intervallet för objektens frekvens blir bredare. Vidare så
framgår att om lokalnäten samarbetar så minskar denna spridning något, eftersom att
den totala samhällsnyttan blir större.
Modellen som användes i denna studie anses vara representativ för verkligheten på så
sätt att den duger för att dra generella slutsatser från, men den modellerar inte
verkligheten, vilket är viktigt att poängtera. Modellen som sådan utgår från en fiktiv
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verklighet vilket bör tas i beaktande om modellen ska tillämpas i verkligheten. Det är
med andra ord rimligt att ett verkligt samhälle ter sig annorlunda från denna modell och
beslutsfattarna som använder sig av modellen från denna studie bör veta att det inte är
deras samhälle som modelleras, utan ett generellt samhälle. Gällande samverkan
mellan kommuner bör en beslutsfattare ta hänsyn till avstånd mellan lokalnät och se till
transportsträckor och infrastruktur. Den största inskränkningen på verkligheten är
proportionen mellan antalet objekten inom olika klasser i samhället. Då denna frekvens
är genererad med en likformig fördelningsfunktion får den väldigt stor påverkan på
vilken ellinje som får störst frånkopplingsvärde, eftersom att efterfrågan hos objekten
används för att beräkna frånkopplingsvärdet. Då frekvensen mellan exempelvis klass
åtta och klass fem är lika, eller snarlik, men efterfrågan av elektricitet samt arean är
betydligt större för ett objekt i klass fem än för motsvarande inom klass åtta, så ger
detta en överanpassning av verkligheten i den grafiska illustrationen i kapitel 5,
Resultat. Hur många objekt ur klass fem som ingår på den ellinje med lägst nytta blir
överdrivet. Därför bör prioritering av ellinje i ett sådant fall studeras noggrannare och
vilka typer av objekt det rör sig om i en verklig situation.
Vidare har det varit svårt att med säkerhet uttala sig om rationaliteten i Styrel med tanke
på att författarna själva varit tvungna att uppskatta ett typiskt objekt inom varje klass då
efterfrågan hos objekten beräknades.
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7. Slutsats
Syftet med studien var att få fördjupad insyn i prioriteringsordningen som förespråkas av
Styrel och att undersöka hur Styrel planeras att användas i samhället. Vidare så
undersöktes hur nyttan av Styrel såg ut för ett samhälle genom att illustrera den ellinje
med störst nytta och den ellinjen med störst frånkopplingsvärde med hänsyn tagen till
efterfrågan hos objekten.
Då beslutsfattarna använder sig av olika vikter i beslutsfattandet så resulterar detta i en
ganska tydlig inverkan på nyttofunktionen. Då beslutsfattarna är neutrala blir
nyttofunktionen någorlunda rät och antalet objekt i olika klasser ökar successivt desto
viktigare klassen är. I fallet då beslutsfattarna är aversiva så förekommer överlägset
flest objekt inom klass ett på den ellinje med störst nytta, resterande objekt i olika
klasser förekommer i ungefär samma antal, det blir mycket tydligt att dessa enbart ses
som en bonus ur nyttoperspektiv. Däremot påverkas inte frånkopplingsfunktionen i
samma grad, denna bevaras snarlik oberoende av attityd hos besltsfattarna, detta
eftersom att denna beror på ytterligare en parameter, efterfrågan av elektricitet hos
objekten och denna är konstant oavsett attityd.
Beslutsfattarnas preferenser av de olika objekten som de ska prioritera är alltså av stor
betydelse för vilka objekt som förekommer på den ellinje med störst nytta. Resultaten
visade på att samverkan mellan olika samhällen hade en märkbar inverkan på nyttan
som genererades ur ellinjerna i ett lokalnät. Detta noterades genom att om samverkan
tilläts mellan lokalnäten så ökade antalet högprioriterade objekt längs med den ellinje
med störst nytta. Detta trots att enbart samverkan med närmast föregående lokalnät
tilläts om det var möjligt sett till avståndet. Det är alltså således rimligt att inverkan av
samverkan blir än mer påtaglig desto fler lokalnät som tillåts samverka.
Efterfrågan hos objekten visades ha en stor inverkan på den minst gynnsamma ellinjen
på ett lokalnät, det vill säga den ellinje med störst frånkopplingsvärde. Än mer intressant
var att denna ellinje sällan var den rakt motsatta mot den ellinje med störst nytta, vilket
indikerar att efterfrågan förändrar utseendet för den ellinje med störst
frånkopplingsvärde utan hänsyn till efterfrågan respektive den ellinje med störst
frånkopplingsvärde med hänsyn till efterfrågan. I och med detta bör inte efterfrågan av
elektricitet hos objekten ignoreras då beslutsfattarna fattar beslut utifrån
prioriteringsordningen. Om efterfrågan inte ignoreras så skulle den totala nyttan som
samhället erhåller kunna öka om ellinjer med hög nytta i förhållande till sin efterfrågan
prioriteras, istället för enbart ellinjer med högprioriterade objekt enligt
prioriteringsordningen. För att kunna maximera samhällsnyttan bör beslutsfattarna inte
blint förlita sig till en prioriteringsordning. Enligt denna studie bör de ellinjer med flest
antal objekt i klass fem, i förhållande till antalet objekt i andra klasser, frånkopplas vid
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händelse av elbrist. Detta för att nyttan av ett objekt i klass fem inte kan väga upp till
efterfrågan av elektricitet för ett objekt i klass fem, som är avsevärt högre än efterfrågan
för ett objekt i någon annan klass.
En generell slutsats från studien är att beslutsfattare som använder sig av
proriteringsordningen från MSB, som är förespråkad av Styrel, också bör se till så
många andra variabler och parametrar som möjligt. Detta eftersom att enbart genom att
ta hänsyn till avstånd och efterfrågan hos objekten så åstadkoms stora skillnader i
resultatet, jämfört med om dessa försummades. Vidare forskning bör ske inom Styrel,
och då med fokus kring samverkan mellan lokalnät och med hänsyn tagen till
efterfrågan av elektricitet hos objekten, detta för att denna studie påvisat att dessa två
parametrar påverkar samhällsnyttan. Eftersom att maximering av nytta för respektive
ellinje har beräknats och eftersom att studien besvarade de inledande frågorna anses
syftet vara uppfyllt och studien lyckad.
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Bilagor
Bilaga 1: Kod till MatLab - Simulering
%KODEN ÄR INTE BYGGD FÖR ATT MAN SKA KUNNA ÄNDRA ANTALET ELNÄT I VARJE
SAMHÄLLE,
%INTE HELLER ATT MAN SKA KUNNA VARIERA ANTALET SAM.FUNK. I OLIKA ELNÄT I ETT
OCH SAMMA SAMHÄLLE
%(EFTERSOM ATT DESSA MATRISER MÅSTE VARA STRIKT KVADRATISKA).
%KODEN TAR INTE DIREKT HÄNSYN TILL RESTKAPACITETER
%KODEN ÄR LÅST TILL EN PRIORITERINGSSKALA PÅ 8 STEG, {0,1,2,3,4,5,6,7}
%DET FINNS TVÅ SÄTT ATT TOLKA KODEN, ANTINGEN ATT SIMULERAS SAMMA
%SAMHÄLLE GÅNG PÅ GÅNG, ELLER SÅ SIMULERAS OLIKA
%SAMHÄLLEN I SVERIGE. TOLKNINGEN ÄR NÅGORLUNDA AVGÖRANDE FÖR HUR MAN SKA
%DEFINIERA PARAMETRAR OCH ANVÄNDA KODEN.
format short

%DEFINIERAR PARAMETRAR
iterations=100; %Hur många jämförelser mellan de olika elnäten ska förekomma?
(Hur många samhällen/Regionalnät det finns i Sverige)
com_fun=100; %Hur många sam. funk. i varje elnät
consumption=[37074 1640 795 412.5 1110000 1200 935 10.8]; %[K1, K2, ..., K8].
MEDIANEN (eller medelvärdet) för elförbrukningen för alla sam.funk i
klasserna från 0 till 7. KONSUMTIONSTAL.
%OBEGRÄNSAT=1000000*sum(c), BEGRÄNSNING=100*Sum(c), STRIKT BEGRÄNSNING=Sum(c)
max_K_reg_net=100*sum(consumption); %Maximala elkapacitet som ett reg_net kan
få. Slumpat vilket eller vilka reg_net som får denna mängd.
min_K_reg_net=sum(consumption); %Maximala elkapacitet som ett reg_net kan få.
OM undre och övre gränsen sätts till samma värde så blir K(v) en array med
det angivna värdet i varje element
max_dist_reg_net=100000; %(10 mil i meter) Maximal distans som kan förekomma
mellan 2 elnät i 2 närliggande reg.nät
min_dist_reg_net=1;
%OTILLÅTET=0*MDRN, TILLÅTET=100*MDRN, OBEGRÄNSAT=1000000*MDRN
max_dist=1000000*max_dist_reg_net; %Maximala distans som är acceptabel
profil='neutral'; %Profilval. Skalan är från 1 till 3 där 3 är mest påtaglig.

%KONSTRUERAR VIKTERNA (Riskprofilen=karaktär och tidsperiod för avbrott)
step_on_scale=8; %Antal steg på prioriteringsskalan. (KODEN ÄR LÅST TILL
8st).
weight=zeros(1,step_on_scale);
cumulative_weight=zeros(1,step_on_scale);
cumulating_weight=0;
for k=1:step_on_scale
if(strcmp(profil,'aversive'))
%KRAFTIGT RISKBENÄGEN:
weight(k)=factorial(k-1);
end
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if(strcmp(profil,'neutral'))
%NEUTRAL (I DENNA PROFIL (KORTVARIG KRIS AV INTE LIKA ALLVARLIG
KARAKTÄR) SÅ KOMMER BESLUTSFATTARNA
%ATT VÄRDERA ALLA KLASSER LIKA MYCKET):
weight(k)=1;
end
end
sum_weight=sum(weight);
for y=1:step_on_scale
weight(y)=weight(y)/sum_weight;
cumulating_weight=cumulating_weight+weight(y);
cumulative_weight(y)=cumulating_weight;
end
weight %De olika vikterna
cumulative_weight
control=sum(weight) %Summan av vikterna

%DEFINIERAR ARRAYER
N=[com_fun com_fun com_fun com_fun]; %Längen anger antal elnät (lokala elnät)
i ett samhälle och com_fun hur många samhällsfunktioner som förekommer i
varje elnät
dist_matrix=zeros(length(N),length(N)); %Matris med distansen mellan elnät 1,
..., elnät 4 i två på varandra följande regionalnät
K=zeros(1,iterations); %Maximala mängden el till ett samhälle.
consumtion_scaling=zeros(1,length(consumption));
counter_of_7s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_6s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_5s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_4s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_3s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_2s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_1s_Array=zeros(1,iterations);
counter_of_0s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_7s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_6s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_5s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_4s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_3s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_2s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_1s_Array=zeros(1,iterations);
anti_of_0s_Array=zeros(1,iterations);
best_powergrid_utility=zeros(1,iterations); %Nyttan för det bästa elnätet i
jämförelsen
best_powergrid_utility_no=zeros(1,iterations); %Vilket elnät tillhör denna
nytta? (Vilken matris)
best_powergrid_reduction=zeros(1,iterations);
best_powergrid_reduction_no=zeros(1,iterations);
powergrid_1=zeros(iterations,com_fun); %Definieras på följande sätt:
=zeros(iterations,N(i));
powergrid_2=zeros(iterations,com_fun); %Utseendet för elnät 2
powergrid_3=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_4=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_1_utility=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_2_utility=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_3_utility=zeros(iterations,com_fun);
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powergrid_4_utility=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_1_reduction=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_2_reduction=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_3_reduction=zeros(iterations,com_fun);
powergrid_4_reduction=zeros(iterations,com_fun);
sum_powergrid_utility=zeros(iterations,com_fun);
sum_powergrid_reduction=zeros(iterations,com_fun);
sum_powergrid_demand=zeros(iterations,com_fun);
sum_powergrid_rest_cap=zeros(iterations,com_fun);
%Normerar kapaciteterna så att de ska följa nyttofunktionen bättre
for i=1:length(consumption)
%consumtion_scaling(i)=(consumption(i)min(consumption))/(max(consumption)-min(consumption));
consumtion_scaling(i)=log(consumption(i));
end
%MAXKAP FÖR DE OLIKA REGIONALA NÄTVERKEN
%DETTA SKA EGENTLIGEN VARA EN PARAMETER DÅ KAPACITETERNA ÄR KÄNDA FÖR
BESLUTSFATTARNA
for v=1:iterations
K(v)=min_K_reg_net+floor((max_K_reg_net*rand(1,1))-min_K_reg_net);
%Slumptal mellan den undre och övre gränserna
end
%SKAPAR "iterations" st SAMHÄLLEN
for l=1:iterations
counter_of_7s=0;
counter_of_6s=0;
counter_of_5s=0;
counter_of_4s=0;
counter_of_3s=0;
counter_of_2s=0;
counter_of_1s=0;
counter_of_0s=0;
anti_of_7s=0;
anti_of_6s=0;
anti_of_5s=0;
anti_of_4s=0;
anti_of_3s=0;
anti_of_2s=0;
anti_of_1s=0;
anti_of_0s=0;
max_utility=10000000;
utility_grid=0;
max_reduction=0;
reduction_grid=0;
been_here=0;
%AVSTÅNDET MELLAN ELNÄTEN I TVÅ PÅ VARANDRA FÖLJANDE REGIONALNÄT
%DETTA SKA EGENTLIGEN VARA EN PARAMETER DÅ AVSTÅENDEN ÄR KÄNDA FÖR
BESLUTSFATTARNA
for b=1:length(N)
for t=1:length(N)
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dist_matrix(b,t)=min_dist_reg_net+floor((max_dist_reg_net*rand(1,1))min_dist_reg_net); %Slumptal mellan den undre och övre gränserna
end
end
%KONSTRUERAR ETT SAMHÄLLET MED "length(N)" st ELNÄT
for i=1:length(N)
prio=zeros(1,N(i)); %Alla de olika sam. funk i ett elnät
value=zeros(1,N(i));
community_func_utility=zeros(1,N(i)); %Vilken nytta en sam. funk har
community_func_reduction=zeros(1,N(i));
community_func_demand=zeros(1,N(i));
%KONSTRUERAR ETT ELNÄT I SAMHÄLLET MED "com_fun" st SAM. FUNK.
for j=1:N(i)
prio(j)=floor(8*rand(1,1)); %Slumpar en samhällsfunktion
(mellan 0 till 7).
value(j)=(prio(j)-0)/(7-0); %Proportional scores.
if(prio(j)==0)
community_func_utility(j)=weight(1)*value(j); %SWINGweighting
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(8); %Detta värde mäter hur pass dåligt
ett alternativ är, desto högre värde, desto sämre är det.
community_func_demand(j)=consumption(8);
end
if(prio(j)==1)
community_func_utility(j)=weight(2)*value(j); %Nyttan för
sam. funk av prio 1
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(7); %Hur mycket man tjänar på att ta
bort en sam. funk av prio 1
community_func_demand(j)=consumption(7); %Hur mycket en
sam. funk av prio 1 behöver i elektricitet
end
if(prio(j)==2)
community_func_utility(j)=weight(3)*value(j); %ENBART 0
OM value=0 (dvs prio=0). Aldrig =1. [0,1[. Men NYTTA av klass 0 kan
förekomma!
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(6); %Antinyttan, denna är aldrig 0 ty
man tjänar på att byta ut även en 7:a
community_func_demand(j)=consumption(6);
end
if(prio(j)==3)
community_func_utility(j)=weight(4)*value(j);
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(5);
community_func_demand(j)=consumption(5);
end
if(prio(j)==4)
community_func_utility(j)=weight(5)*value(j);
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(4);
community_func_demand(j)=consumption(4);
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end
if(prio(j)==5)
community_func_utility(j)=weight(6)*value(j);
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(3);
community_func_demand(j)=consumption(3);
end
if(prio(j)==6)
community_func_utility(j)=weight(7)*value(j);
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(2);
community_func_demand(j)=consumption(2);
end
if(prio(j)==7)
community_func_utility(j)=weight(8)*value(j);
community_func_reduction(j)=(1community_func_utility(j))*consumption(1); %Detta värde mäter hur pass dåligt
ett alternativ är, desto högre värde, desto sämre är det.
community_func_demand(j)=consumption(1);
end
if(i==1)
powergrid_1(l,j)=prio(j); %De olika sam.funk i ett elnät
powergrid_1_utility(l,j)=community_func_utility(j);
%Nyttan för sam.funk
powergrid_1_reduction(l,j)=community_func_reduction(j);
%Ju högre community_func_reduction, desto sämre är sam.funk.
end
if(i==2)
powergrid_2(l,j)=prio(j); %Sparar utseendet av elnät 2
här
powergrid_2_utility(l,j)=community_func_utility(j);
powergrid_2_reduction(l,j)=community_func_reduction(j);
end
if(i==3)
powergrid_3(l,j)=prio(j); %Sparar utseendet av elnät 2
här
powergrid_3_utility(l,j)=community_func_utility(j);
powergrid_3_reduction(l,j)=community_func_reduction(j);
end
if(i==4)
powergrid_4(l,j)=prio(j); %Sparar utseendet av elnät 2
här
powergrid_4_utility(l,j)=community_func_utility(j);
powergrid_4_reduction(l,j)=community_func_reduction(j);
end
end
%BERÄKNAR DEMAND OCH RESTKAPACITET OCH SPARAR TILL MATRIS
sum_powergrid_demand(l,i)=sum(community_func_demand);
sum_powergrid_rest_cap(l,i)=K(l)-sum(community_func_demand);
%NOTERAR NYTTA OCH REDUKTIONSMÅTT FÖR SAMTLIGA ELNÄT I SAMTLIGA
%SAMHÄLLEN OCH SPARAR TILL MATRIS
sum_powergrid_utility(l,i)=sum(community_func_utility);
sum_powergrid_reduction(l,i)=sum(community_func_reduction);
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%VÄLJER DET ELNÄT MED HÖGSTA NYTTAN OCH HÖGSTA REDUCTION FÖR VARJE
%SAMHÄLLE MED HÄNSYN TAGEN TILL K
if(sum(community_func_utility)<max_utility)
if(sum(community_func_demand)<K(l)) %Om förbrukningen är mindre
än den totala tillgången så skrivs max_utility över. INGEN HÄNSYN TAS TILL
RESTKAPACITETEN.
max_utility=sum(community_func_utility);
utility_grid=i;
end
end
if(sum(community_func_reduction)>max_reduction)
if(sum(community_func_demand)<K(l))
max_reduction=sum(community_func_reduction);
reduction_grid=i;
end
end
best_powergrid_utility(l)=max_utility; %Sparar nyttan för det elnät
som har störst nytta till en array med lika många rader som jämförelser
mellan elnäten (antalet samhällen)
best_powergrid_utility_no(l)=utility_grid; %Sparar indexet för det
bästa elnätet i varje samhälle.
best_powergrid_reduction(l)=max_reduction;
best_powergrid_reduction_no(l)=reduction_grid;
end
%KOLLAR OM DET FINNS NÅGOT BÄTTRE ELNÄT I FÖREGÅENDE REGIONALNÄTET
if(l>1)
for s=1:length(N)
if(best_powergrid_utility(l)<sum_powergrid_utility((l-1),s)) %Om
föregående regionalnät har ett elnät med större nytta än det elnät med störst
nytta i rådande elnät
if(best_powergrid_utility_no(l)~=0)
if(dist_matrix(best_powergrid_utility_no(l),s)<max_dist)
%Jag går från elnät "best_powergrid_utility_no(l)" i föregående reg_net till
"s" i detta reg_net i avståndsmatrisen.
%if(sum_powergrid_demand(l,s)<K(l)) %Elnätet som har
högre nytta måste ha en elkonsumtion som är acceptabel för regionalnätet
ifråga.
if(sum_powergrid_demand((l-1),s)<K(l) ||
best_powergrid_utility_no(l-1)==s)
best_powergrid_utility(l)=sum_powergrid_utility((l-1),s); %Redovisas som
dublett
best_powergrid_utility_no(l)=s; %Redovisas som
dublett.
been_here=1;
end
end
end
end
end
end
%KOLLAR HUR MÅNGA SAM. FUNK AV RESPEKTIVE KLASS SOM INGÅR I DET BÄSTA
%ELNÄTET I VARJE SAMHÄLLE.
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if(been_here==0) %Om det inte fanns något bättre elnät i föregående
regionalnät
if(best_powergrid_utility_no(l)==1)
for y=1:com_fun
if(powergrid_1(l,y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==2)
for y=1:com_fun
if(powergrid_2(l,y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
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end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==3)
for y=1:com_fun
if(powergrid_3(l,y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==4)
for y=1:com_fun
if(powergrid_4(l,y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
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end
end
end
%KOLLAR HUR MÅNGA SAM. FUNK AV RESPEKTIVE KLASS SOM INGÅR I DET BÄSTA
%ELNÄTET I VARJE SAMHÄLLE.
if(been_here==1) %Om det fanns något bättre elnät i föregående
regionalnät
if(best_powergrid_utility_no(l)==1)
for y=1:com_fun
if(powergrid_1((l-1),y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_1((l-1),y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==2)
for y=1:com_fun
if(powergrid_2((l-1),y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
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if(powergrid_2((l-1),y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_2((l-1),y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==3)
for y=1:com_fun
if(powergrid_3((l-1),y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_3((l-1),y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_utility_no(l)==4)
for y=1:com_fun
if(powergrid_4((l-1),y)==7)
counter_of_7s=counter_of_7s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==6)
counter_of_6s=counter_of_6s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==5)
counter_of_5s=counter_of_5s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==4)
counter_of_4s=counter_of_4s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==3)
counter_of_3s=counter_of_3s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==2)
counter_of_2s=counter_of_2s+1;
end
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if(powergrid_4((l-1),y)==1)
counter_of_1s=counter_of_1s+1;
end
if(powergrid_4((l-1),y)==0)
counter_of_0s=counter_of_0s+1;
end
end
end
end
%ANTINYTTASTATISTIK
if(best_powergrid_reduction_no(l)==1)
for y=1:com_fun
if(powergrid_1(l,y)==7)
anti_of_7s=anti_of_7s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==6)
anti_of_6s=anti_of_6s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==5)
anti_of_5s=anti_of_5s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==4)
anti_of_4s=anti_of_4s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==3)
anti_of_3s=anti_of_3s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==2)
anti_of_2s=anti_of_2s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==1)
anti_of_1s=anti_of_1s+1;
end
if(powergrid_1(l,y)==0)
anti_of_0s=anti_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_reduction_no(l)==2)
for y=1:com_fun
if(powergrid_2(l,y)==7)
anti_of_7s=anti_of_7s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==6)
anti_of_6s=anti_of_6s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==5)
anti_of_5s=anti_of_5s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==4)
anti_of_4s=anti_of_4s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==3)
anti_of_3s=anti_of_3s+1;
end
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if(powergrid_2(l,y)==2)
anti_of_2s=anti_of_2s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==1)
anti_of_1s=anti_of_1s+1;
end
if(powergrid_2(l,y)==0)
anti_of_0s=anti_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_reduction_no(l)==3)
for y=1:com_fun
if(powergrid_3(l,y)==7)
anti_of_7s=anti_of_7s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==6)
anti_of_6s=anti_of_6s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==5)
anti_of_5s=anti_of_5s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==4)
anti_of_4s=anti_of_4s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==3)
anti_of_3s=anti_of_3s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==2)
anti_of_2s=anti_of_2s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==1)
anti_of_1s=anti_of_1s+1;
end
if(powergrid_3(l,y)==0)
anti_of_0s=anti_of_0s+1;
end
end
end
if(best_powergrid_reduction_no(l)==4)
for y=1:com_fun
if(powergrid_4(l,y)==7)
anti_of_7s=anti_of_7s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==6)
anti_of_6s=anti_of_6s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==5)
anti_of_5s=anti_of_5s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==4)
anti_of_4s=anti_of_4s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==3)
anti_of_3s=anti_of_3s+1;
end
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if(powergrid_4(l,y)==2)
anti_of_2s=anti_of_2s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==1)
anti_of_1s=anti_of_1s+1;
end
if(powergrid_4(l,y)==0)
anti_of_0s=anti_of_0s+1;
end
end
end
%TILLDELAR DESSA VÄRDEN TILL ARRAYER
counter_of_7s_Array(l)=counter_of_7s;
counter_of_6s_Array(l)=counter_of_6s;
counter_of_5s_Array(l)=counter_of_5s;
counter_of_4s_Array(l)=counter_of_4s;
counter_of_3s_Array(l)=counter_of_3s;
counter_of_2s_Array(l)=counter_of_2s;
counter_of_1s_Array(l)=counter_of_1s;
counter_of_0s_Array(l)=counter_of_0s;
%TILLDELAR DESSA VÄRDEN TILL ARRAYER
anti_of_7s_Array(l)=anti_of_7s;
anti_of_6s_Array(l)=anti_of_6s;
anti_of_5s_Array(l)=anti_of_5s;
anti_of_4s_Array(l)=anti_of_4s;
anti_of_3s_Array(l)=anti_of_3s;
anti_of_2s_Array(l)=anti_of_2s;
anti_of_1s_Array(l)=anti_of_1s;
anti_of_0s_Array(l)=anti_of_0s;
end
%BERÄKNAR HUR OFTA ELNÄTET MED STÖRST NYTTA I ETT REGIONALNÄT OCKSÅ ÄR DET
ELNÄT SOM MAN
%TJÄNAR MEST PÅ ATT TA BORT.
collide_value=0;
for c=1:iterations
if(best_powergrid_utility_no(c)==best_powergrid_reduction_no(c))
collide_value=collide_value+1;
end
end
collide_quota=collide_value/iterations; %Andelen gånger som det elnät med
störst nytta också är det sämsta elnätet.

%UTSKRIFTER TILL COMMAND WINDOW
best_powergrid_utility %Skriver ut högsta nyttan för ett elnät i varje
samhälle
mean_utility_of_all_grids=mean(best_powergrid_utility) %Medelnyttan för alla
de bästa elnäten i varje samhälle (varje iteration).
best_powergrid_utility_no %Skriver ut vilket samhälle som detta elnät tillhör
best_powergrid_reduction
best_powergrid_reduction_no
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collide_quota
sum_powergrid_demand
sum_powergrid_rest_cap
sum_powergrid_utility
sum_powergrid_reduction
powergrid_1 %Samhälle 1
powergrid_1_utility
powergrid_1_reduction
powergrid_2 %Utseendet för samhälle 2
powergrid_2_utility %Nyttan för varje sam.funk. i samhälle 2
powergrid_2_reduction %Rimlighetsindex för varje sam.funk. i samhälle 2 (ju
högre desto sämre)
powergrid_3
powergrid_3_utility
powergrid_3_reduction
powergrid_4
powergrid_4_utility
powergrid_4_reduction

%KONTROLLERAR ATT SUMMAN AV ANTALET SAM. FUNK. INOM OLIKA KLASSER I VARJE
ELNÄT STÄMMER (Om summan=com_fun så stämmer det)
for e=1:iterations
counter_of_7s_Array(e)+counter_of_6s_Array(e)+counter_of_5s_Array(e)+counter_
of_4s_Array(e)+counter_of_3s_Array(e)+counter_of_2s_Array(e)+counter_of_1s_Ar
ray(e)+counter_of_0s_Array(e);
end

%BERÄKNAR MEDELVÄRDET AV FREKVENSEN AV VARJE SAM. FUNK. I DET BÄSTA
%ELNÄTET I VARJE SAMHÄLLE.
mean_of_7s=mean(counter_of_7s_Array);
mean_of_6s=mean(counter_of_6s_Array);
mean_of_5s=mean(counter_of_5s_Array);
mean_of_4s=mean(counter_of_4s_Array);
mean_of_3s=mean(counter_of_3s_Array);
mean_of_2s=mean(counter_of_2s_Array);
mean_of_1s=mean(counter_of_1s_Array);
mean_of_0s=mean(counter_of_0s_Array);
%BERÄKNAR MEDELVÄRDET AV FREKVENSEN AV VARJE SAM. FUNK. I DET SÄMSTA
%ELNÄTET I VARJE SAMHÄLLE.
anti_of_7s=mean(anti_of_7s_Array);
anti_of_6s=mean(anti_of_6s_Array);
anti_of_5s=mean(anti_of_5s_Array);
anti_of_4s=mean(anti_of_4s_Array);
anti_of_3s=mean(anti_of_3s_Array);
anti_of_2s=mean(anti_of_2s_Array);
anti_of_1s=mean(anti_of_1s_Array);
anti_of_0s=mean(anti_of_0s_Array);
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%PLOTTAR KONSUMTIONSTALET
%y=[consumption(1)/consumtion_scaling(1) consumption(2)/consumtion_scaling(2)
consumption(3)/consumtion_scaling(3) consumption(4)/consumtion_scaling(4)
consumption(5)/consumtion_scaling(5) consumption(6)/consumtion_scaling(6)
consumption(7)/consumtion_scaling(7) consumption(8)/consumtion_scaling(8)];
y=consumtion_scaling;
x=[1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'kd','MarkerSize',5,'MarkerFaceColor',[0 0 0])
hold on; %Plottar graf på graf
%PLOTTAR ANTINYTTAN
y=[anti_of_7s anti_of_6s anti_of_5s anti_of_4s anti_of_3s anti_of_2s
anti_of_1s anti_of_0s]; %Medelvärdet för hur klasserna förekommer i det elnät
av de 4 som ansågs bäst vid varje iteration.
x=[1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'ro-','MarkerSize',5,'MarkerFaceColor',[1 0 0])
hold on;
%PLOTTAR MEDELVÄRDET MOT DEN KORRSPONDERANDE KLASSENS PRIORITET.
y=[mean_of_7s mean_of_6s mean_of_5s mean_of_4s mean_of_3s mean_of_2s
mean_of_1s mean_of_0s];
%y=[mean_of_0s mean_of_1s mean_of_2s mean_of_3s mean_of_4s mean_of_5s
mean_of_6s mean_of_7s]; %Medelvärdet för hur klasserna förekommer i det elnät
av de 4 som ansågs bäst vid varje iteration.
x=[1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'go-','MarkerSize',5,'MarkerFaceColor',[0 1 0])
hold on; %Plottar graf på graf
%hold off; %Plottar enbart en graf åt gången
grid;
title('Power grid');
xlabel('Class');
ylabel('Mean');
legend('Consumption', 'Highest reduction','Highest utility');
%legend('Highest reduction','Highest utility');

Bilaga 2: Kod till MatLab - Grafer för ickekumulativa vikter:
%Ickekumulativa vikter med utgångspunkt i Origo.
%Värden hämtade från utskriftsfönstret för "SIMULERING"
format short;
%RISKBENÄGEN PROFIL:
%För: "weight(k)=(k-1)!;" så gäller:
y=[0.8522 0.1217 0.0203 0.0041 0.0010 0.0003 0.0002 0.0002]; %Medelvärdet för
hur klasserna förekommer i det elnät av de 4 som ansågs bäst vid varje
iteration.
x=[1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'o-')
hold on;
%RISKNEUTRAL PROFIL:
%För: "weight(k)=1;" så gäller:
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y=[0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250];
x=[1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'o-')
hold off;

0.1250

0.1250

grid
title('Weights');
xlabel('Class');
ylabel('Weight');
legend('Aversive','Neutral');

Bilaga 3: Kod till MatLab - Grafer för kumulativa vikter:
%Kumulativa vikter med utgångspunkt i Origo.
%Värden hämtade från utskriftsfönstret för "SIMULERING"
format short;
%RISKBENÄGEN PROFIL:
%För: "weight(k)=(k-1)!;" så gäller:
y=[0 0.8522
0.9739 0.9942 0.9983 0.9993 0.9996 0.9998 1.0]; %Medelvärdet
för hur klasserna förekommer i det elnät av de 4 som ansågs bäst vid varje
iteration.
x=[0 1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'o-')
hold on;
%RISKNEUTRAL PROFIL:
%För: "weight(k)=1;" så gäller:
y=[0 0.1250
0.2500
0.3750
0.5000
0.6250
1.0000];
x=[0 1 2 3 4 5 6 7 8]; %De olika prioritetsklasserna
plot(x,y,'o-')
hold off;

0.7500

0.8750

grid
title('Cumulative weights');
xlabel('Class');
ylabel('Weight');
legend('Aversive','Neutral');
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