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Sammanfattning
Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om
maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand,
knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand
och knäled) för medicinsk åldersbedömning. Dessa metoder jämförs vidare med tre
referensalternativ (i) lita på den ensamkommandes åldersuppgifter vilket i praktiken
innebär att bedöma alla som barn, (ii) bedöma alla ensamkommande som vuxna och
(iii) det absurda alternativet att singla slant för att avgöra vem som är barn eller
vuxen.
Det som behövs för beslutsanalysen är antaganden och/eller skattningar på åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms samt skattning för de olika
metoderna på hur stor sannolikheten är att en person bedöms som vuxen givet den
faktiska åldern. Vidare krävs en kvantifiering av nyttan för en felklassificering av en
vuxen, då en felklassificering av ett barn antas ge lägst nytta och en korrekt klassificering antas ge högst nytta.
Åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms antas här bestå av en
kombination av två likformiga och kontinuerliga fördelningar, där intervallen är 15-18
år (barn) respektive 18-21 år (vuxna). Två nyttomodeller undersöks, en diskret som
endast tar hänsyn till om individen är barn eller vuxen samt en kontinuerlig linjär
nyttomodell som tar hänsyn till åldersskillnaden från 18-årsgränsen vid en felklassificering.
De genomförda analyserna demonstrerar hur ramverket kan användas i praktiken.
Givet de antaganden som gjorts är slutsatsen att det alternativ som ger högst förväntad
nytta i stor utsträckning beror på prevalensen (andelen vuxna) tillsammans med hur
nyttan för en felklassificerad vuxen värderas. Oavsett värdering, vid prevalens nära 0
bör alla bedömas som barn, för att när prevalensen ökar ersättas ersättas av en metod
som i stor utsträckning klassificerar barn korrekt, när prevalensen ökar ytterligare
ersättas av en metod som i större utsträckning klassificerar vuxna korrekt och slutligen
när prevalensen är nära 1 bör alla bedömas som vuxna.
Nyckelord: åldersbedömning, åldersbestämning, ålderstest, beslutsanalys,
beslutsmodell, ensamkommande, flykting, asylsökande, nytta.
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Abstract
A framework for a decision analysis method that is based on the principle of maximization of the expected utility regarding alternatives of age assessment for unaccompanied asylum seekers is here presented. Using the framework, different methods
(dental, knee joint, hand wrist and the method used by The National Board of Forensic
Medicine (RMV) that combines the methods for dental och knee joint) for medical age
assessment are compared. These methods are further compared with three benchmark
alternatives, (i) to trust the age given by the unaccompanied asylum seeker which results that all are considered to be children, (ii) to consider all the unaccompanied
asylum seekers as adults and (iii) the absurd alternative to flip a coin to decide who
is a child or an adult.
For the decision analysis, assumptions and/or estimates for the age distribution
of the unaccompanied refugees are needed and estimates for the different methods
regarding how probably it is to be considered an adult given the actual age. The
outcome of a child that is incorrectly classified is assumed to give the lowest utility
and a correct classification (both children and adult) is assumed to give the highest
utility. The utility of the outcome of an adult that is incorrectly classified as a child
needs to be quantified.
The age distribution of unaccompanied refugee, considered for age assessment is
here assumed to be a combination of two continuous uniform distributions, with the
interval 15-18 years (child) and 18-21 years (adult). Two utility models are examined,
a discrete model that only consider if the individual is a child or an adult and a
continuously linear utility model that consider the age difference from 18 years given
an incorrect classification.
The analyzes carried out demonstrates how the framework can be used in practice.
Given the assumptions that are made the conclusion is that the alternative that gives
the highest expected utility depends on the prevalence (proportion of adults) together
with the valuation of the utility for an incorrect classified adult. Regardless of the
valuation, when the prevalence is close to 0 all should be considered to be children,
when the prevalence increases should be replaced with a method that largely classifies
children correct when the prevalence is further increased should be replaced with a
method that largely classifies adults correct and finally, when the prevalence is close
to 1 all should be considered as adults.
Key words: age assessment, age determination, age test, decision analysis,
decision model, unaccompanied refugee, refugee, asylum seekers, utility.

iii

Innehåll
1 Introduktion

1

1.1

Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.2

Begrepp, notationer och läsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.3

Programkod för resultatberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2 Bakgrund och material

4

2.1

Data från RMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2.2

Data från forskningsstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.2.1

Visdomstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2.2.2

Knäled

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2.2.3

Handled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2.4

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3 Metod

11

3.1

Populationsantagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2

Nytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.3

Kvantifiering av nytta utifrån värdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.1

3.4

Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nyttomodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4.1

Diskret nyttomodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.4.2

Kontinuerlig linjär nyttomodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.4.3

Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.5

Logistisk regression *

3.6

RMV:s kombinationsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.6.1

Samstämmighet * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.6.2

Sannolikheten att i båda bedömningarna bedömas med mogen
kroppsdel * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.6.3

Kombinationen av visdomstand och knäled * . . . . . . . . . . . . . 30

3.7

Sannolikhetsfunktioner för de olika metoderna . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.8

Resultatberäkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.9

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 Resultat

38

4.1

Specificitet, sensitivitet och accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.2

Alternativens förväntade nytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5 Slutsats och diskussion

48
iv

Referenser

51

A Bilaga: Begrepp, förkortningar och notationer
B Bilaga: Statistik från Eurostat

I
II

C Bilaga: RMV:s resultat för kvinnligt kön

III

D Bilaga: Lotterimetoden

IV

E Bilaga: Felkostnad och förhållandet till nytta

VI

F Bilaga: Förstorade figurer

VIII

G Bilaga: RMV mot Hand-18 i åldersintervallet 21 till 25 år
H Bilaga: Teknisk information

XII
XIII

v

1

Introduktion

Under de senaste åren har det debatterats flitigt i media om Sverige i asylprocessen ska
genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande1 som saknar identitetshandlingar. Motståndarna menar ofta att de medicinska bedömningarna är för osäkra och
att det finns en risk att barn bedöms som vuxna. Trots osäkerheten i bedömningarna, menar ofta förespråkarna att medicinska åldersbedömningar ändå är motiverade, eftersom
det finns starka incitamentet för asylsökande att utge sig för att vara barn. Vilket alternativ istället för medicinsk åldersbedömning som motståndarna förespråkar kan antagligen
variera, men ett alternativ kan vara att i tveksamma fall lita på åldersuppgiften från den
ensamkommande, vilket då medför att samtliga bedöms som barn.
Konsekvenserna av en felklassificering blir att barn hanteras som myndiga och vuxna som
omyndiga, både i asylprocessen och i övrigt. Hur man värderar de olika felklassificeringarna
beror antagligen på vilka konsekvenser man ser att respektive felklassificering kan leda till
och hur man värderar dessa konsekvenser.
De asylsökande som anses vara flyktingar eller skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd, detta oavsett om den asylsökande är barn eller vuxen (UtlL, 2005, 5 kap §1).
Om den asylsökande inte anses upfylla något av dessa villkor kan uppehållstillstånd beviljas för vuxna då det råder synnerligen ömmande omständigheter, medan det för barn är
tillräckligt med särskilt ömmande omständigheter (UtlL, 2005, 5 kap §6)). Dessutom får
barn inte utvisas om det saknas ett ordnat mottagande i mottagarlandet, se UtlL (2005,
5 kap §11) och Socialstyrelsen (2016b, sid. 10).
Skillnaden i lagen mellan barn och vuxna skapar ett incitament för asylsökande som inte
uppfyller villkoren som flykting eller skyddsbehövande att utge sig för att vara barn,
eftersom barn har större chans att få uppehållstillstånd. Barn har under asylprocessen
också mer rättigheter jämfört med vuxna (Socialstyrelsen, 2016b, s. 10), till exempel god
man, skolgång, samma hälso- och sjukvård som andra barn i Sverige, medan vuxna endast
har rätt till vård som inte kan anstå.
Det har tidigare framkommit indikationer på att det finns vuxna i gruppen av ensamkommande, exempelvis rapporterade Thevissen, Kvaal, Dierickx och Willems (2012, sid. 91)
att över 80% av de ensamkommande i Norge under åren 2009 till 2011 bedömdes vara
äldre än 18 år. Lagen i Norge är nu ändrad så att personer yngre än 16 år får stanna
permanent, medan de mellan 16 till 18 år skickas till sitt hemland när de uppnått 18 år,
se Thevissen m. fl. (2012, sid. 91).
Enligt statistik från Migrationsverket (2018), så sökte under rekordåret 2015, 35 369 ensamkommande (varav 92% var av manligt kön) asyl i Sverige. Av de ensamkommande
hade hade medborgarskap i Afghanistan (varav 95% var av manligt kön) , vilket utgjorde
den enskilt största gruppen.
Enligt statistik från Eurostat (2018) tog Sverige under år 2015 emot 36% av alla ensamkommande inom Europeiska Unionen (EU). Sverige var också det land inom EU som tog
emot flest ensamkommande. Sveriges befolkning under år 2015 utgjorde 1.9% av den totala befolkningen inom EU, vilket motsvarar en överrepresentation av ensamkommande till
Sverige i förhållande till EUs befolkning med en faktor 19. Under år 2016 sökte sig endast
3.5% av de ensamkommande inom EU asyl i Sverige, vilket fortfarande är en överrepre1

Personer som söker asyl och uppger att de är under 18 år och där det inte följer med en vuxen person
som har ansvar för dem har i samhällsdebatten kallats för ensamkommande eller ensamkommande barn.
Då det inte alltid är säkert att det rör sig om ett barn i lagens mening och för att underlätta läsandet
kommer i fortsättningen endast termen ensamkommande att användas. Med barn menas fortsättningsvis
personer som är yngre än 18 år och med vuxna menas personer som är 18 år eller äldre.

1

sentation till Sverige i förhållande till EUs befolkning, men då endast med en faktor 1.8.
Se Tabell B.1 för mer information över fler år.
Mot bakgrund av det stora antalet ensamkommande under år 2015 beslutade Regeringen
(Justitiedepartementet, 2016) att ge Rättsmedicinalverket (RMV) uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar på ensamkommande där det råder tveksamhet ifall
åldern är under 18 år. En motivering från Regeringen var att det inte är lämpligt att
vuxna asylsökande bor med barn i barnboenden och att resurser avsatta för barn inte
heller ska gå till vuxna asylsökanden. Regeringen påpekade vidare att i de fall där det
råder tvivel efter en medicinsk åldersbedömning, ska beslutsfattaren utgå från att den
asylsökande är underårig, det vill säga under 18 år.
Socialstyrelsen (2016a) kartlade under vintern 2015/2016 den samlade kunskap som fanns
om radiologiska metoder för medicinsk åldersbedömning. De statistiska beräkningarna
och slutsatserna som drogs av Socialstyrelsen har senare ifrågasatts, se till exempel Svenska Dagbladets artikelserie (Efendic, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d). Socialstyrelsen (2016a)
meddelar att de för närvarande arbetar med att förtydliga de statistiska beräkningarna
och ge en utförligare metodbeskrivning som ett komplement till rapporten.
En av slutsatserna från Socialstyrelsens etiska analys (Socialstyrelsen, 2016b, sid. 8) är
att det är värre om ett barn felaktigt klassificeras som vuxen jämfört med att en vuxen
klassificeras som barn. Motiveringen är att det är ett större problem att inte ge skydd åt
någon som har ett större skyddsbehov, jämfört med att en person med mindre skyddsbehov
får mer skydd än personen har rätt till. Socialstyrelsen (2016b, sid. 7) betonar att 18årsgränsen ska ses som en proxy för ett bakomliggande skyddsbehov, där skyddsbehovet
är större för barn jämfört med vuxna. Socialstyrelsen (2016b, sid. 7) slår samtidigt fast
att det inte är tillfredsställande att lita på den ensamkommande personens egna uppgifter,
eftersom personen har mycket att vinna på att bli bedömd som under 18 år.
Socialstyrelsen (2016b, sid. 12-13) lyfter fram två principiella åsikter gällande åldersbedömningar. Att man anser det legitimt att stater får bestämma vem som får vistas på
dess territorier och att man anser att personer under 18 år bör behandlas mer generöst
i asylprocessen. Om man inte instämmer på båda dessa åsikter så menar de att åldersbedömningar inom asylprocessen kommer att anses vara oacceptabla. Dessutom påpekar
de att man kan vara emot åldersbedömningar på grund av att man finner den rådande
migrations- och asylpolitiken alltför restriktiv.

1.1

Syfte

Ett analytiskt och kvantitativt sätt att förklara konsekvenser, värderingar och antaganden
av problemet kring åldersbedömning inom asylprocessen tycker jag hittills har saknats
i debatten. Här presenteras ett beslutsanalytiskt resonemang som baseras på principen
att välja det alternativ som ger den högsta förväntade nyttan (eng. expected utility). Det
föreslagna tillvägagångssättet kan vara ett sätt att att få mer transparens och följdriktighet
i ett beslut angående att välja mellan olika alternativ.
Det som behövs är antaganden och/eller uppskattningar av åldersfördelningen av ensamkommande som är aktuella för åldersbedöming samt skattning på hur stor sannolikheten
är att en person bedöms som vuxen givet den faktiska åldern för de olika metoderna. För
nyttoberäkningarna krävs en nyttomodell samt att nyttan för de olika utfallen kvantifieras. Speciellt viktig är antagligen kvantifieringen av nyttan för en felklassificerad vuxen
person som bedöms vara barn.
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1.2

Begrepp, notationer och läsanvisningar

Uppsatsen innehåller många begrepp, förkortningar och notationer. För att underlätta för
läsaren finns de viktigaste samlade och förklarade i bilaga A.
Punkt (.) används genomgående som decimalavgränsare enligt standard från engelskspråkig vetenskaplig litteratur. Presentationen av resultaten blir därmed mer kompakt
och dessutom tydligare när det rör sig om uppräkningar.
Beskrivningar och information som avviker från huvudfokus men ändå är relevanta läggs
in i bilagorna. Avsnitt markerade med * är för läsaren som vill fördjupa sig i de statistiska
detaljerna, övriga kan läsa igenom de avsnitten mer översiktligt.

1.3

Programkod för resultatberäkningar

För den intresserade som vill få mer detaljerad information angående resultaten i beslutsanalysen eller på egen hand göra om eller förändra delar av den, delas programkod i form
av ett R-paket som en onlinebaserad bilaga till uppsatsen, se Elenius (2018).
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2

Bakgrund och material

Rättsmedicinalverket (2017) beskriver att de kombinerar åldersbedömingen från både visdomstand och knäled för att ge utlåtande om den ensamkommandes ålder i förhållande till
18-årsgränsen. Två oberoende tandläkare bedömer mognadsgraden av visdomständer och
två oberoende röntgenläkare bedömer mognadsgraden av knäled. Båda de oberoende experterna måste göra bedömningen att kroppsdelen är mogen för att den ska anses mogen.
Om någon av bedömarna anser att kroppsdelen är omogen, så blir resultatet att kroppsdelen är omogen. Däremot räcker det för pojkar/män med att antingen visdomstanden
eller knäleden bedöms mogen för att utlåtandet ska bli: talar för att den undersökta är
18 år eller äldre. Om både visdomstanden och knäleden är omogna blir utlåtandet: talar
möjligen för att den undersökta är under 18 år. För flickor, på grund av tidigare skelettmognad ges också utlåtandet: talar möjligt för att den undersökta är över 18 år i de fall
tanden är omogen medan knäleden är mogen. I de fall ingen kroppsdel kan åldersbedömas
blir utlåtandet Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra.
Rättsmedicinalverket (2017) anser att visdomstandens och knäledens mognadsgrad inte
påverkas av etnicitet, för de mognadsstadier RMV använder för att avgöra mognad. Däremot menar RMV att sämre levnadsvillkor kan påverka knäledens mognadsgrad, på så
sätt att skelettet mognar långsammare och medför att vuxna personer som haft sämre
levnadsvillkor i större utsträckning har omogna knäleder jämfört med vuxna som haft
bättre levnadsvillkor.
Eftersom RMV låter två oberoende läkare bedöma mognadsgraden för respektive kroppsdel så spelar samstämmigheten mellan de oberoende bedömarna en viktig roll. Om samstämmigheten är dålig mellan bedömarna så minskar risken för att ett barn bedöms som
vuxen på bekostnad av att en vuxen i större utsträckning bedöms som ett barn. Om samstämmigheten är perfekt är resultatet av två oberoende bedömare helt ekvivalent med om
endast en bedömning görs.
Samstämmigheten kan mätas som hur stor andel där bedömningarna är lika, problemet
då är att man inte tar hänsyn till hur stor sannolikheten är att de båda bedömningarna
blir lika av ren slump. Om bedömningarna görs på en grupp individer som är betydligt äldre än 18 år, där exempelvis 95% bedöms ha mogen kroppsdel, kommer de två
oberoende bedömningarna att av ren slump bli lika vid 90.5% av bedömningarna.2 Om
bedömningarna istället görs på en grupp individer där exempelvis 50% bedöms ha mogen
kroppsdel, kommer de två oberoende bedömningarna bli lika av ren slump vid 50% av
bedömningarna.3
Samstämmighet brukar ofta mätas med Cohens kappa (Ÿ) (Cohen, 1960), som justerar för
hur stor sannolikheten är att bedömningarna blir lika av ren slump. Om Ÿ Æ 0 betyder det
avsaknad av samstämmighet och att den är helt slumpmässig. Om Ÿ = 1 betyder det att
samstämmigheten är fullständig och helt perfekt. Enligt Altman (1991) anses ett Ÿ Ø 0.81
vara en väldigt bra samstämmighet. Samstämmigheten inom ramen för RMV:s oberoende
bedömningar och Ÿ diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.6.1.

2.1

Data från RMV

Statistiken som idag presenteras på RMV:s hemsida innehåller inte information om resultaten för de enskilda bedömningarna av visdomstand och knäled och inte heller hur väl de
2
3

0.952 + 0.052 = 0.905.
0.52 + 0.52 = 0.5.
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oberoende bedömningarna samstämmer. Jag skickade därför en förfrågan till RMV angående mer detaljerad statistik och de levererade statistikunderlaget den 19 juni 2018. Resultaten som RMV skickade till mig redovisas i det här avsnittet. Redovisningen begränsas i
huvudsak till pojkar/män, eftersom de utgör den absoluta merparten av ensamkommande
och presenteras i Tabell 1. Resultaten för flickor/kvinnor redovisas i bilaga C.
Totalt har RMV genomfört 10 413 medicinska åldersbedömningar fram till mars 2018,
där 9 993 varit pojkar/män och 420 varit flickor/kvinnor. Av de pojkar/män som blivit
bedömda har 84.0% fått utlåtandet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.
Av Tabell 1 framgår att i de fall där bedömningar gjorts har 61.2% bedömts ha mogen
visdomstand och 80.5% bedömts ha mogen knäled. För visdomstand är den observerade
samstämmigheten 88.6% och Ÿ = 0.743. För knäled är den observerade samstämmigheten
91.3% och Ÿ = 0.661. Se avsnitt 3.6.1 för mer detaljer kring uträkningen av observerad samstämmighet och Ÿ. Information om samstämmighet mellan bedömningar för de enskilda
ålderstesterna ges av radsummorna i Tabell 1 för visdomstand respektive kolumnsummor
för knäled. Utifrån den informationen går det exempelvis att beräkna Cohens kappa, se
avsnitt 3.6.1.
Tabell 1. Detaljerad statistik från RMV gällande ensamkommande pojkar/män. I tabellen anger mogen att båda bedömarna kom fram till att kroppsdelen var mogen,
olika anger att bedömarna gjorde olika bedömningar, omogna anger att båda
bedömarna kom fram till att kroppsdelen var omogen. I vissa fall gick kroppsdelen inte att bedöma, vilket då betecknas med ej bedömd. I de fall utlåtandet
från RMV blir talar för att den undersökte är 18 år eller äldre är cellerna markerade med rött. I de fall utlåtandet från RMV blir talar möjligtvis för att den
undersökte är under 18 år är cellerna markerade med grönt. I de fall där ingen
kroppsdel blivit bedömd blir uttalandet Någon bedömning av den undersöktas
ålder har inte varit möjlig att göra är cellen markerad med gult.

mogen
Visdomstand
mogen
olika
omogen
ej bedömd
summa

2.2

Knäled
olika omogen

ej bedömd

summa

4 403
719
1 139
1 465

268
85
361
120

120
82
683
147

223
48
64
66

5 014
934
2 247
1 798

7 726

834

1 032

401

9 993

Data från forskningsstudier

Forskningsstudier av de medicinska metoderna för åldersbedömning som presenteras här
bygger på undersökningar av personer med känd ålder där man mäter deras mognadsgrad avseende visdomstand, knäled eller handled. Resultaten som redovisas begränsas till
pojkar/män, eftersom de utgör den absoluta merparten av ensamkommande.
En medicinsk åldersbedömning kan bestå av en enskild bedömning av en kroppsdels mognad, eller som i fallet med RMV där de kombinerar bedömning av mognad för både
visdomstand och knäled. Medicinska åldersbedömningar kan göras genom att även andra
kroppsdelar undersöks eller att kroppens övriga mognad bedöms visuellt (EASO, 2018).
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För att uttala sig om hur bra RMV:s metod är i förhållande till de enskilda testmetoderna,
behövs data från de ingående metoderna av visdomstand och knäled. Metoden för handled
tas med som ett alternativ där bedömningen sker helt maskinellt utifrån röntgenbilder av
handleden.
Det är en fördel med faktiska individdata, men det saknas i publikationerna. Därför måste
en del antaganden göras. Personer som är x + ” år, där 0 Æ ” < 1, benäms i vardagligt tal
ha åldern x år. Därför, när de i studierna anger åldern x år, så antar jag att åldern faktiskt
är x + 0.5 år. Undantaget är Thodberg, R., Jenni och Martin (2017), där jag uppfattar
det som att åldern anges exakt.
Studierna baseras på ett urval, därför finns det en osäkerhet på de andelar för mogen
kroppsdel givet ålder som erhålls. Osäkerheten på andelsskattningarna kan utvärderas
genom exempelvis bootstrap (Efron & Tibshirani, 1993), vilket dock är utanför ramen för
den här uppsatsen.
Data från enskilda forskningsstudier utgör här exempel på hur bra de olika typerna av
metoder för åldersbedömning är på att avgöra 18-årsgränsen. För metoden gällande handled så sammanvägs resultatet från flera olika studier i Thodberg m. fl. (2017). Det vore
önskvärt med en mer komplett sammanställning och sammanvägning av alla releventa studieresultat för visdomstand, knäled och handled som publicerats, men det ligger utanför
ramen för den här uppsatsen.
2.2.1

Visdomstand

En studie av Simonsson, Näsström och Kullman (2017) baserades på 852 pojkar/män
i åldersintervallet 12.0 till 25.8 år. Mognadsgraden för visdomständer undersöktes med
röntgenbilder. Stadiet för mognadsgraden klassificerades från A-H, efter metoden från
Demirjian, Goldstein och Tanner (1973). Rättsmedicinalverket (2017, sid. 2) anser att den
högsta mognadsgraden (stadie H) utgör gränsen för mogen tand.
Resultaten som redovisas är transparenta och det går att få en bra uppfattning om andelen
som uppnått mognadsgrad H givet ålder. För åldersintervallet 21.0 till 26.0 hade samtliga
uppnått mognadsgraden H. Den person med lägst ålder som uppnått mognadsgrad H var
16.0 år.
Samstämmigheten för visdomstand verkar vara mycket bra. Ÿ var inom bedömare 0.99 och
mellan bedömare 0.91 i Simonsson m. fl. (2017, sid. 31).
2.2.2

Knäled

Krämer m. fl. (2014), Saint-Martin, Rérolle, Pucheux, Dedouit och Telmon (2015) och
Ottow m. fl. (2017) använder mognadsskalan för knäled (distal femur) som presenterades
i Schmeling, Geserick, Reisinger och Olze (2007) och Kellinghaus m. fl. (2010). Mognadsgraderna är indelad i mognadsstadierna: 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 och 5. Det är först
vid mognadsstadie 4 som brosket övergått till ben (full ossification) och då anses knäleden
av Rättsmedicinalverket (2017, sid. 3) vara mogen. I samtliga studier används bilder från
strålningsfri magnetkamera för att avgöra mognadsstadiet.
Saint-Martin m. fl. (2015) är transparenta med resultaten, här ges bland annat mognadsstadie uppdelat på ålder. I Krämer m. fl. (2014); Ottow m. fl. (2017) däremot så presenteras
endast statistiska mått4 på ålder inom mognadsstadie, vilket generellt innebär att en hel
4

antal, minsta ålder, högsta ålder, nedre kvartil, median, övre kvartil, medelvärde och standardavvikelse
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del antaganden om fördelningen av ålder inom mognadsstadie måste göras för att få fram
en skattning på sannolikheten för moget knä (mognadsstadie 4 och 5) givet ålder.
Krämer m. fl. (2014) baserade studien på 166 pojkar/män i åldersintervallet 10.1 år till
30.8 år. Den yngsta individen i studien med moget knä var 18.3 år, den äldsta individen
som observerades med omoget knä var 19.5 år. Medelåldern på individerna i det högsta
observerade mognadsstadiet (stadie 4) var 24.9 år med standardavvikelsen 3.5 år. I studien
gavs också informationen att nio av fjorton 18- och 19-åringar hade moget knä. Slår man
samman deras medelålder blir det ungefär att 64% av de som är 19.0 år har moget knä,
eftersom 18 - 19 år innebär det faktiska åldersintervallet 18.0 - 20.0 år. För de med åldern
under 18 år hade 0% moget knä och för de med ålder 20 år eller över hade 100% moget
knä.
Saint-Martin m. fl. (2015) baserade studien på 214 pojkar/män i åldersintervallet 14.0
till 21.0 år. Ingen under 18 år hade i studien moget knä och i den högsta ålderklassen
bedömdes 46% ha moget knä. Författarna menar att deras resultat bekräftar resultaten
av Krämer m. fl. (2014).
Ottow m. fl. (2017) baserade studien på 325 pojkar/män i åldersintervallet 12.05 år till
24.98 år. Den yngsta individen som observerades med moget knä var 17.46 år, den äldsta
individen som observerades med omoget knä var 24.84 år. Medelåldern på individerna i
det högsta mognadsstadiet (stadie 4) var 21.5 år med standardavvikelsen 2.03 år. Författarna menar att deras resultat bekräftar resultaten av Krämer m. fl. (2014). De statistiska
måtten gällande ålder i den övre mognadsgraden är beroende av åldersfördelningen i studien och därför är det inte helt okomplicerat att ta fram skattningen på sannolikheten
för moget knä givet en känd ålder. Därför kommer endast resultaten från Krämer m. fl.
(2014) tillsammans med Saint-Martin m. fl. (2015) att användas.
Samstämmigheten för knäled verkar vara mycket bra. I Krämer m. fl. (2014, sid. 511) var
Ÿ 0.94 inom bedömare och mellan bedömare 0.85. Ÿ var både inom bedömare och mellan
bedömare 0.86 i Saint-Martin m. fl. (2015, sid. 619). I Ottow m. fl. (2017, sid. 5044) var
Ÿ 0.971 inom bedömare och mellan bedömare 0.951.
2.2.3

Handled

Thodberg m. fl. (2017) undersöker benets mognadsgrad i handleden i förhållande till den
faktiska åldern. Resultaten baseras på ett flertal röntgenbilder från fyra olika studier.
Avläsningen av röntgenbilderna sker helt maskinellt och därför elimineras problem med
samstämmighet mellan bedömare (Thodberg m. fl., 2017, sid 775).5
Thodberg m. fl. (2017, sid. 771) transformerar den uppmätta benåldern till en justerad
benålder och de menar att den den justerade benåldern är normalfördelad givet faktiskt
ålder.
Ett resultat av att den justerade benåldern är numerisk, är att det går att optimera var
gränsen för mogen handled bör sättas, givet beslutsfattarens värderingar och populationsantaganden. Thodberg m. fl. (2017, sid. 778) använder en likformig åldersfördelning mellan
18 ± 3 år och menar att om syftet är att minimera andelen felklassificeringar totalt sett
bör gränsen för mogen handled bestämmas vid en justerad benålder på 17.8 år. Thodberg m. fl. (2017, sid. 779) nämner också att ifall värderingen är att det är tre gånger
så kostsamt att felklassificera ett barn, jämfört med en vuxen så bör mognadsgränsen för
den justerade benåldern bestämmas till 18.2 år. Vi återkommer till detta när vi går in
5
Åtminstone för en och samma röntgenbild. Vid flera röntgenbilder på en och samma handled så skulle
man kunna tänka sig att den maskinella bedömningens resultat kan variera. Jag undersöker dock inte detta
närmare här.
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på att kvantifiera nytta i avsnitt 3.3 och mer specifikt resoneras kring felkostnader och
förhållandet till nytta i bilaga E.
2.2.4

Sammanfattning

Data från samtliga forskningsstudier gällande knäled och visdomstand sammanfattas i
Figur 1 och för handled i Figur 2.
I Figur 1 visas hur stor andel som har mogen kroppsdel givet ålder för de olika studierna.
För Krämer m. fl. (2014) är resultaten för 18-åringar och 19-åringar sammanslagna, då
de endast presenterar det sammanslagna resultatet för dessa båda åldergrupper. För Simonsson m. fl. (2017) så är andelen med mogen visdomstand högre för 16-åringar (26%)
jämfört med 17-åringar (22%), vilket med stor säkerhet är ett resultat av slumpvariationen i underlaget. Generellt borde 17-åringar i större utsträckning ha mogen visdomstand
jämfört med 16-åringar.
I Figur 2 visas resultaten från Thodberg m. fl. (2017) där den justerade benåldern anses
vara normalfördelad med angivet medelvärde och standardavvikelse (blå färg) för åldrarna
15 - 20 år. Som exempel visas hur stor andel som bedöms ha mogen handled (röd färg) för
respektive ålder givet att gränsen för mogen handled sätts då den justerade benåldern är
17.828, 18.432 eller 18.873 år. Anledningen till dessa specifika gränser får sin förklaring i
avsnitt 3.7. Men man kan notera att ju högre gränsen sätts för när handleden anses mogen
så kommer en mindre andel att klassificieras med mogen handled givet de olika åldrarna.
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Krämer m. fl. & Saint−Martin m. fl. (knäled, sammanslaget resultat)
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Figur 1. Här visas hur stor andel som har mogen kroppsdel givet ålder för de olika forskningsstudierna för knäled och visdomstand.
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Thodberg m. fl. (handled)
17.828

18.432

18.873

N(18.79, 0.67)

92%

70%

45%

N(18.5, 0.78)

81%
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32%

N(17.85, 1.02)
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20.0

19.0
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17.0

16.0

15.0

17.828

18.432

18.873

Justerad benålder

Figur 2. Här visas resultaten från Thodberg m. fl. (2017) där den justerade benåldern
anses vara normalfördelad med angivet medelvärde och standardavvikelse (blå
färg) för åldrarna 15 - 20 år. Som exempel visas hur stor andel som bedöms
ha mogen handled (röd färg) för respektive ålder givet att gränsen för mogen
handled sätts då den justerade benåldern är 17.828, 18.432 eller 18.873 år. Anledningen till dessa specifika gränser får sin förklaring i avsnitt 3.7. Men man
kan notera att ju högre gränsen sätts för när handleden anses mogen så kommer
en mindre andel att klassificieras med mogen handled givet de olika åldrarna.
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3

Metod

I underavsnitten beskrivs vilken metod och vilka antaganden som görs för att kunna utvärdera de olika alternativens förväntade nytta. Alla antaganden sammanfattas i avsnitt 3.9.

3.1

Populationsantagande

För att det ska vara någon mening med att åldersbedöma ensamkommande så behöver det
finnas personer som utger sig för att vara barn men som faktiskt är vuxna i populationen.
Åldersbedömning på en population av enbart barn leder endast till att barn potientiellt
felaktigt klassificeras som vuxna.
Thodberg m. fl. (2017, sid. 777) argumenterar för att det är lämpligt att anta att åldersfördelningen för de som ska bedömas mot 18-årsgränsen varierar med ±3 år. Motiveringen
är att kanske hälften av 15 åringarna skickas för åldersbedömning och att vid 21 års ålder
och över börjar det bli uppenbart att personen är över 18 år.
Populationen antas här bestå av en kombination av två likformiga kontinuerliga fördelningar, med åldersintervallen 15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna), men där andelen
vuxna (också kallad för prevalens och betecknas med ﬁ) varierar. Med 15-18 år menas här
exakt 15 år till strax under 18 år (lim”æ0 18 ≠ ” = 18), och med 18-21 år menas exakt 18
år till strax under 21 år (lim”æ0 21 ≠ ” = 21).

I Figur 3 visualiseras några fördelningar där ﬁ varierar från 0.1 till 0.9 i intervaller om 0.1.
Täthetsfunktionen för populationsantagandet blir beroende av ålder (x) och prevalens (ﬁ):
fﬁ (x) =

I

1≠ﬁ
3 om x < 18
ﬁ
3 om x Ø 18
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(1)
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Figur 3. Här visualiseras några olika populationsantaganden, där samtliga åldersfördelningar består av en kombination av två likformiga fördelningar med åldersintervallen 15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna), men där andelen vuxna (ﬁ)
varierar från 0.1 till 0.9 i intervaller om 0.1.

12

3.2

Nytta

Begreppen nytta och förväntad nytta är av central betydelse för resonemanget i det här
avsnittet. Att beskriva dessa begrepp mer grundläggande ligger utanför ramen för den här
uppsatsen. Clemen och Reilly (2013, kap. 15, sid. 684 ff) ger en introduktion till begreppen
nytta och förväntad nytta för den intresserade läsaren.
I en medicinsk ålderbedömning i förhållande till 18-årsgränsen undersöks exempelvis om
kroppsdelen6 är tillräckligt mogen. Här antas att om kroppsdelen är tillräckligt mogen
bedöms/klassificeras personen vara vuxen och i annat fall barn. I praktiken är det Migrationsverket som gör åldersbedömningen där den medicinska åldersbedömningen är ett
underlag.
För att förenkla problemet något, antag att det finns fyra olika utfall:
• BO : ett barns kroppsdel bedöms som omogen och blir korrekt klassificerad som
barn, nyttan antar värdet uBO . Sannolikheten för att utfallet inträffar betecknas
P (O ﬂ B) = P (O|B)P (B).

• BM : ett barns kroppsdel bedöms som mogen och blir felaktigt klassificerad som
vuxen, nyttan antar värdet uBM . Sannolikheten för att utfallet inträffar betecknas
P (M ﬂ B) = P (M |B)P (B).
• V M : en vuxens kroppsdel bedöms som mogen och blir korrekt klassificerad som
vuxen, nyttan antar värdet uV M . Sannolikheten för att utfallet inträffar betecknas
P (M ﬂ V )) = P (M |V )P (V ).

• V O : en vuxens kroppsdel bedöms som omogen och blir felaktigt klassificerad som
barn, nyttan antar värdet uV O . Sannolikheten för att utfallet inträffar betecknas
P (O ﬂ V ) = P (O|V )P (V ).
Nyttan för ett utfall kan tolkas som ett mått på hur bra utfallet är i förhållande till
alla möjliga utfall (utfallsrummet). Här antas att nytta kan mätas på intervallskala, vilket
innebär att det går att mäta skillnader i nytta men att det inte direkt går att dra slutsatser
om kvoterna. Av antagandet om intervallskala följer att skillnader i nytta (nyttodifferenser)
mäts på kvotskala. Det innebär att det meningsfullt går att uttala sig om kvoter mellan
nyttodifferenser. Nyttan kan anta vilka värden som helst, men vanligt är att man av
praktiska skäl begränsar eller i något skede skalar om nyttovärden till tal mellan 0 och 1.
Då motsvarar 0 det sämsta utfallet och 1 det bästa utfallet. För ett utfall som varken är
det sämsta eller bästa hamnar nyttovärdet någonstans mellan 0 och 1.
När utfallet är osäkert, som i fallet med en åldersbedömning, är man intresserad av den
förväntade nyttan. Den förväntade nyttan för alternativ i, kan enligt ovanstående resonemang beräknas till:
EU (i) =uBO Pi (O|B)P (B) + uBM Pi (M |B)P (B)

+ uV M Pi (M |V )P (V ) + uV O Pi (O|V )P (V )

(2)

Observera att P (B) står för sannolikheten att individen är ett barn och P (V ) för sannolikhet att individen är vuxen. Jämför med avsnitt 3.1 där P (V ) motsvarar det som kallas
för prevalens och betecknas med ﬁ. Observera också att beroende på alternativ i, så är
sannolikheterna att bedömas omogen/mogen givet att man är barn/vuxen generellt inte
6

Eller som i fallet med RMV, om minst en av kroppsdelarna är tillräckligt mogen gällande pojkar/män.
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lika, därför indexeras dessa sannolikheter med i. Den förväntade nyttan av att lita på
åldersuppgiften från den ensamkommande och bedöma samtliga som barn kan då skrivas:
EU (Alla bedöms som barn) = uBO P (B) + uV O P (V )
Figur 4 visualiserar beslutsalternativen att genomföra en åldersbedömning (Ja) eller inte
(Nej) och därmed bedöma samtliga som barn.
P (M |V )

P (V )

P (O|V )
Ja
P (M |B)

P (B)

P (O|B)
P (V )
Nej
P (B)

uV M P (M |V )P (V )
uV O P (O|V )P (V )
uBM P (M |B)P (B)
uBO P (O|B)P (B)

uV O P (V )
uBO P (B)

Figur 4. Beslutsträd som visualiserar alternativen att genomföra åldersbedömning (Ja)
respektive att inte göra det (Nej) och istället bedöma alla som barn. V O respektive BO har fått representera att en vuxen felaktigt klassificeras som barn
respektive att ett barn korrekt klassificeras som barn även i fallet då inte någon
bedömning av kroppsdel/ar görs.

Om man exempelvis står inför att välja mellan några olika metoder för medicinsk åldersbedömning och att lita på åldersuppgiften från den ensamkommande går det att tillämpa
principen om att välja det alternativ som ger den högsta förväntade nyttan.
Exempel: principen om maximering av den högsta förväntade nytta
Antag för enkelhets skull att uBO = uV M = 1 och uBM = uV O = 0. Den förväntande
nyttan i det här fallet får då samma värde som andelen korrekt klassificerade i en
population, vilket är ett mått inom diagnostik som brukar kallas för accuraccy. Antag
vidare att populationen består av 20% vuxna individer (prevalens, ﬁ), men där alla
uppger att de är barn och att man står inför att välja mellan tre olika alternativ:
• Alternativ A: Lita på åldersuppgiften från den ensamkommande, alla som uppger
att de är barn klassificeras då också som barn och den förväntade nyttan blir
0.8.
• Alternativ B: Testmetod som klassificerar 75% korrekt, den förväntade nyttan
blir 0.75.
• Alternativ C : Testmetod som klassificerar 90% korrekt, den förväntade nyttan
blir 0.9.
Om man använder principen att välja det alternativ som ger den högsta förväntade
nyttan är då Alternativ C att föredra framför de andra alternativen.
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Socialstyrelsen (2016b, sid. 8) ger i sin etiska analys utryck för uppfattningen att det är
värre att felklassificera ett barn (BM ) jämfört med en vuxen (V O). Denna uppfattning
impliceras indirekt i regeringsbeslutet (Justitiedepartementet, 2016) att ge RMV uppdrag
att genomföra medicinska åldersbedömingar. I regeringsbeslutet påpekades att i de fall
där det råder tvivel efter en medicinsk åldersbedömning, ska beslutsfattaren utgå från att
den asylsökande är underårig, det vill säga under 18 år. Ingenstans ges en kvantifiering av
förhållandet mellan värderingen av ett felklassificerat barn jämfört med en vuxen.
Med utgångspunkt från värderingarna i Socialstyrelsen (2016b, sid. 8) och Justitiedepartementet (2016) kan man resonera så att det bästa utfallet är när ett barn korrekt
klassificeras som barn (BO). Detta utfall antar då nyttan 1. Utifrån detta resonemang
skulle man kunna hävda att nyttan för en korrekt klassificering av en vuxen (V M ) borde
vara något lägre än nyttan för BO, men här görs det förenklande antagandet att nyttan
av en korrekt klassificering är 1, oavsett om det rör sig om ett barn (BO) eller vuxen
(V M ). Eftersom nyttan antas vara 1 vid en korrekt klassificering införs härefter beteckningen uBO/V M för nyttan vid en korrekt klassificering. Det sämsta utfallet är när ett
barn felaktigt klassificeras som en vuxen (BM ) och antar då nyttan 0. Det som nu måste
till är en subjektiv värdering för att kvantifiera nyttan av utfallet när en vuxen felaktigt
klassificeras som ett barn (V O). Alltså var på nyttoskalan mellan 0 och 1 som uV O bör
placeras in, vilket visualiseras i Figur 5.
En metod för att kvantifiera uV O redovisas i avsnitt 3.3 och i avsnitt 3.3.1 diskuteras vad
nytta i det här sammanhanget kan tänkas representera. Möjliga nyttomodeller analyseras
i avsnitt 3.4.

3.3

Kvantifiering av nytta utifrån värdering

Kvantifieringen av nyttan för det utfall då en vuxen bedöms ha en omogen kroppsdel och
därmed felklassificeras som barn (uV O ) är alltså kritisk för att avgöra vilket alternativ
som ger högst förväntad nytta. Om uV O är 0 anser man det likvärdigt (lika dåligt) att
felklassificera en vuxen som ett barn. Om uV O är närmare 1 anser man det betydligt värre
med en felklassificering av ett barn jämfört med en vuxen.
Eftersom det i denna uppsats inte görs något starkare antagande om skaltypen för nytta
än att nyttomåttet är på intervallskala, går det inte direkt att uttala sig meningsfullt om
kvoten mellan två nyttovärden. Däremot går det att bilda nyttodifferenser som befinner
sig på kvotskala, se Figur 5.
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1

VM

uBO

uBO

VM − uBM

VM − uVO

uBO

uVO − uBM

uVO

uBM

0

Figur 5. Kvantifieringen av nyttan innebär alltså att bedöma var på nyttoskalan uV O ska
placeras in. Observera att nyttodifferenser visas i blå färg. I exemplet som ges
här ser det ut som att nyttodifferensen uBO/V M ≠ uV O bedöms vara dubbelt så
stor som nyttodifferensen uV O ≠uBM och uBO/V M ≠uBM tre gånger så stor som
uV O ≠ uBM . Med antagandena om att uBO/V M = 1 och uBM = 0 så motsvarar
det att uV O = 1/3.
Här visas några exempel på hur det går att härleda uV O baserat på att beslutsfattaren
kvantifierar förhållandet mellan två nyttodifferenser.
Antag att beslutsfattaren kommer fram till att:
uBO/V M ≠ uBM
= 3.
uV O ≠ uBM

Förhållandet visualiseras i Figur 5. Eftersom uBO/V M = 1 och uBM = 0, kan kvoten
skrivas om till:
1≠0
1
1
=
= 3 ≈∆ uV O = .
uV O ≠ 0
uV 0
3

Alternativt kan beslutsfattaren betrakta andra kvoter av nyttodifferenser. Antag att beslutsfattaren kommer fram till att:
uBO/V M ≠ uV O
=2
uV O ≠ uBM
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Även det här förhållandet visualiseras i Figur 5. Eftersom uBO/V M = 1 och uBM = 0, kan
kvoten skrivas om till:
1
uV O

≠ 1 = 2 ≈∆ uV O =

1
3

Återigen har uV O härletts från ett kvantifierat förhållande mellan två nyttodifferenser,
tillsammans med de valda värdena för uBO/V M och uBM .
Ett annat alternativ är att resonera kring det inverterade begreppet onytta (o) istället
för nytta (u). På grund av att nyttan begränsats mellan 0 och 1, blir förhållandet mellan
onytta och nytta:
o = 1 ≠ u,
vilket innebär att oBO/V M = 0 och oBM = 1. Antag att beslutsfattaren kommer fram till
att:
oV O ≠ oBO/V M
= 2.
oBM ≠ oV O

Eftersom oBO/V M = 0 och oBM = 1, kan kvoten skrivas om till:
oV O ≠ 0
oV O
2
=
= 2 ≈∆ oV O = .
1 ≠ oV O
1 ≠ oV O
3

Transformeringen från onytta till nytta blir då att:

uV O = 1 ≠ oV O = 1 ≠
3.3.1

2
1
= .
3
3

Diskussion

Utöver att kvantifiera kvoter av nyttodifferenser går det att erhålla värdet av uV O på andra
sätt, se exempelvis Clemen och Reilly (2013). I bilaga D beskrivs lotterimetoden (Clemen
& Reilly, 2013, sid. 734) som ett möjligt alternativ eller komplement till att jämföra nyttodifferenser. I praktiken är det antagligen fördelaktigt om beslutsfattare försöker kvantifiera
uV O genom att använda flera olika metoder. Det kan då leda till att uV O varierar beroende på vilken metod som används. I så fall är det lämpligt att göra en känslighetsanalys
för att undersöka om alternativet som ger den högsta förväntade nyttan förändras givet
de olika kvantifieringarna för uV O som erhålls för de olika metoderna. En mer komplett
genomgång för möjliga metoder för att kvantifiera uV O är dock utanför ramen för den här
uppsatsen.
Som tidigare togs upp i avsnitt 2.2.3 diskuterar Thodberg m. fl. (2017, sid. 779) kring olika
kostnader för felklassificering och hur gränsen för mogen benålder går att justera utifrån
kostnader. De beskriver inte utförligare vad de menar med kostnad, men potentiellt menar
de att en felklassificering ger upphov till en felkostnad. För utförligare resonemang kring
felkostnad och förhållandet till nytta se bilaga E.
Nytta angående åldersbedömningar inom asylprocessen kan till exempel tolkas som samhällsnytta så att resurser används på det sätt som till exempel lagen, politiken och etiken
föreskriver. Detta innebär att det bör ge högre nytta om man kan särskilja mellan barn
och vuxna, i och med att lagen gör en skillnad på skyddsbehov under asylprocessen för
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barn och vuxna. Resurser avsedda för barn bör gå till barn och vuxna bör inte placeras på
boenden avsedda för barn med potentiell risk för övergrepp och konflikter (Socialstyrelsen,
2016b, sid. 15) med mera. Nyttan är dock inte begränsad till samhällsnytta, utan kan vara
nytta för en specifik person, värdering eller beslutsfattare.
Det har antagits att en korrekt klassificering av en vuxen (V M ) har samma nytta som en
korrekt klassificering av ett barn (BO). Om man anser att så inte vore fallet så behöver
uV M kvantifieras, exempelvis på motsvarande sätt som för uV O .
Om man anser att Sveriges migrationspolitik är för restriktiv kan det leda till att man
anser att det ger högre nytta med en felklassificerad vuxen jämfört med en korrekt klassificering, givet att felklassificeringen ger den vuxne uppehållstillstånd som den annars
inte skulle fått. Det innebär i så fall att uV O > uV M och att åldersbedömning inom asylprocessen alltid ger lägre förväntad nytta jämfört med att lita på den ensamkommandes
egna åldersuppgifter. Denna ståndpunkt går dock emot lagen (UtlL, 2005, 5 kap §6)) som
särskiljer mellan vuxna och barn i asylprocessen.

3.4
3.4.1

Nyttomodeller
Diskret nyttomodell

Resonemanget hittills kring en felklassificering har inte tagit hänsyn till om det är en
person som exempelvis är 15 eller 17.9 år som blir felklassificerad som vuxen, nyttan har
antagits vara 0 oavsett ålderskillnaden från 18-årsgränsen. Detsamma gäller för vuxna som
klassificeras som barn, så länge personen är 18 år eller över blir nyttan uV O . Nyttomodellen
enligt det här diskreta resonemanget beror om kroppsdelen bedöms mogen respektive
omogen och på ålder (x) och då endast ifall personen är ett barn (x < 18 år) eller vuxen
(x Ø 18 år). För att få en funktion som enbart beror på ålder (x), bryts den diskreta
nyttomodellen här ut i två funktioner, beroende på om bedömningen är mogen (uM
D ) eller
O
omogen (uD ).

uM
D (x)
uO
D (x)
3.4.2

=
=

I

0 då x < 18
1 då x Ø 18

I

1 då x < 18
uV O då x Ø 18

(3)

Kontinuerlig linjär nyttomodell

Ett annat sätt att resonera är att det är värre att felklassificera ett yngre barn som vuxen
i jämförelse mot ett barn som snart ska fylla 18 år. Motsvarande resonemang kan man ha
för felklassificering av vuxna, att det är värre att felklassificera en äldre vuxen som barn
i jämförelse mot en vuxen som nyligen fyllt 18 år.
Socialstyrelsen (2016b, sid. 7) menar att 18-årsgränsen ska ses som en proxy för ett bakomliggande skyddsbehov, där skyddsbehovet är större för barn jämfört med vuxna. En möjlig
tolningar är att skyddsbehovet minskar med ökad ålder inom rimliga gränser kring 18årsgränsen.
Eftersom populationsantagandet 3.1 begränsats till åldrarna ±3 år kring 18-årsgränsen,
antar jag därför att skyddsbehovet är som störst vid 15 års ålder och som minst vid 21 års
ålder. Jag antar vidare att nyttan vid en felklassificering minskar linjärt mot 18-årsgränsen.
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Alltså, en linjär ökning av nyttan för en felklassificering mellan åldersintervallet 15-18 år
och en minskning mellan 18-21 år.
Eftersom nyttan med en felklassificering i det här kontinuerliga linjära resonemanget är
beroende av hur långt från 18-årsgränsen individen befinner sig blir tolkningen av uV O
respektive uBM ekvivalent då man med vuxen menar en person som är 21 år eller äldre
och med barn 15 år eller yngre. Därför införs här beteckningarna u21O som i det diskreta
fallet motsvaras av uV O samt u15M som i det diskreta fallet motsvaras av uBM .
Figur 6 illustrerar nyttan vid en felklassificeringen givet en viss ålder, tillsammans med
några olika värderingar som representeras av u21O . Om åldersintervallet är betydligt bredare än ±3 år är det antagligen inte rimligt att anta en linjär minskning av nyttan för en
felklassificering mot 18-årsgränsen.

uO
L (x)

u21O =
1

1.00

0.9
Nytta vid en felklassificering

uM
L (x)
0.75

0.7

0.5

0.50

0.3
0.25

0.1
0

0.00
15

16

17

18

19

20

21

x (ålder)

Figur 6. Här illustreras antagandet att nyttan vid en felklassificering minskar linjärt från
18-årsgränsen för några olika värderingar: u21O = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 och
1. Observera att för en felklassificerad person som ligger nära 18-årsgränsen är
nyttan nära 1, vilket är samma nytta som vid en korrekt klassificering.
Om åldersintervallet begränsas till 18 ± 3 år ges den linjära nyttomodellen beroende på
ifall kroppsdelen bedöms mogen respektive omogen och ålder (x). För att få en funktion
som enbart beror på ålder (x), bryts den linjära nyttomodellen här ut i två funktioner,
O
beroende på om bedömningen är mogen (uM
L ) eller omogen (uL ).
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uM
L (x)
uO
L (x)

=
=

I

≠ 5 då x < 18
1 då x Ø 18
x
3

I

1 då x < 18
7 ≠ 6u21O ≠

(1≠u21O )
x
3

(4)
då x Ø 18

En konsekvens av den ovan föreslagna linjära nyttomodellen är att när personen är exakt
18 år så blir nyttan 1 oavsett om personens kroppsdel bedöms som omogen (klassificeras
som barn) eller mogen (klassificeras som vuxen). Detta är ett resultat av att nyttan för
en felklassificering avtar kontinuerligt och linjärt mot 18-årsåldern i den linjära nyttomodellen. Däremot när personen är 18 ± ” år, där ” kan vara hur litet som helst, exempelvis
en tusendels eller hundradels sekund så blir nyttan mindre än 1 vid en felklassificering.
(Att åldern här är kontinuerlig är en idealisering, vanligtvis anses nog ålderns minsta
granularitet vara dagar.)
En person som i vardagligt tal benämns som 18 år befinner sig i intervallet 18.0 till strax
under 19.0 år och borde i genomsnitt faktiskt vara 18.5 år. Nyttan för en person som är
exakt 18.5 år att klassificeras som barn är då exempelvis 0.83 när u21O = 0, 0.92 när
u21O = 0.5, 0.98 då u21O = 0.9 och självklart 1 då u21O = 1.
En annan konsekvens av den föreslagna linjära nyttomodellen är att en felklassificering av
ett barn kan ge högre nytta jämfört med en felklassificering av en vuxen, i de fall barnet
är 18 ≠ ” år och den vuxne 18 + m” år, där ” > 0, m > 1 och m” Æ 3. Det minsta värdet
på m som krävs ges av:
3

4

3

4

1
(1 ≠ u21O )
0<
(18 ≠ ”) ≠ 5 ≠ 7 ≠ 6u21O ≠
(18 + m”)
3
3
”(1 + m(1 ≠ u21O ))
=
≈∆
3
0 < m ≠ mu21O ≠ 1 ≈∆
1
m>
1 ≠ u21O

Resultatet ovan ger att om u21O = 0 räcker det med att m > 1, men om u21O = 0.9
behöver m > 10 för att nyttan för ett felklassificerat barn ska vara större jämfört med
en felklassificerad vuxen. Exempelvis då u21O = 0.9 gäller att om ett barn som är 17.9
år (” = 0.1) felklassificeras som vuxen är nyttan större jämfört med när en vuxen som är
äldre än 19 år (m > 10) felklassificeras som ett barn.
Kvoten av nyttodifferenserna eller i det här fallet nyttominskningarna vid en felklassificering av en vuxen i förhållande till ett barn då de befinner sig lika långt från 18-årsgränsen
är:
O
uO
L (18) ≠ uL (18 + ”)
= 1 ≠ u21O .
M
uM
L (18) ≠ uL (18 ≠ ”)

Ovanstående resultat ger att kvoten av nyttominskningen är konstant givet att den felklassificerade vuxna respektive barnet befinner sig lika långt från 18-årsgränsen.
Generellt när man jämför barn mot vuxna i den linjära modellen behöver man beakta hur
långt från 18-årsgränsen de befinner sig, speciellt i kvantifieringen av uV O som beskrivs
under avsnitt 3.3.
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3.4.3

Diskussion

Den diskreta nyttomodellen (3) kan vara ett sätt att representera lagen och den tydliga
särskiljningen som görs vid 18-årsgränsen. Den linjära nyttomodellen (4) kan vara ett
sätt att den etiska aspekten, där 18-årsgränsen ses som en proxy för ett skyddsbehov.
Den linjära nyttomodellen går att tolka som att man anses vara hållet barn vid 15 år eller
yngre och helt och hållet vuxen vid 21 år eller äldre. Vid åldrar däremellan anses individen
varken vara helt och hållet barn eller helt och hållet vuxen i förhållande till skyddsbehovet
inom asylprocessen.
De två nyttomodellerna som presenteras kan behöva bytas ut eller modifieras om värderingarna är annorlunda. Nyttomodellerna är endast avsedda som möjliga exempel på hur
man kan resonera kring nyttan och då framförallt kring en felklassificering. Det finns i
praktiken flera möjliga nyttomodeller.
Vid en korrekt klassificering antas nyttan ge det högsta värdet i de båda nyttomodellerna.
Detta antagande är en förenkling av problemet. En värdering kan vara att det ger högre
nytta när ett yngre barn korrekt klassificeras som ett barn jämfört med när ett barn som
strax ska fylla 18 år bedöms korrekt. Motsvarande resonemang borde då även gälla för
korrekta klassificeringar av vuxna. Enligt samma resonemang borde det ge högre nytta
när en äldre vuxen bedöms korrekt som vuxen jämfört med när en vuxen som nyligen fyllt
18 år bedöms som vuxen. En nyttomodell som tar hänsyn till detta är mer komplicerad
och faller utanför ramen för den här uppsatsen.

3.5

Logistisk regression *

Figur 1 indikerar att det i de flesta fall är rimligt att anpassa en sannolikhetsfunktion/kurva
i form av en kontinuerlig logistisk funktion för andelen individer med mogen kroppsdel mot
den faktiska åldern som ges av studierna.
För att anpassa logistiska funktioner efter resultaten från forskningsstudierna av de olika
metoderna används logistisk regression.7
En logistisk regressionsmodell skattas linjärt utifrån forskningsstudiernas mätvärden på
formen:
logit(p) = loge

3

p
1≠p

4

= b0 + b1 x,

(5)

där p anger sannolikheten för kroppsdelen att bedömas som mogen givet åldern x år.
De från studieresultaten skattade koefficienterna från den logistiska regressionsmodellen
är interceptet (b0 ) och lutningen (b1 ). Löser man ut p, ges ekvationen för den logistiska
funktionen av:
p = l(x) =

e(b0 +b1 x)
1
=
.
(b
+b
x)
≠(b
0
1
1+e
1 + e 0 +b1 x)

(6)

Resultatet blir i praktiken ett antal olika logistiska funktioner li (x), där i betecknar den
aktuella metoden som skattar sannolikheten för metod i att kroppsdelen bedöms mogen
givet åldern (x). Det som skiljer metodernas logistiska funktion åt är skattningarna av
interceptet (b0 ) och lutningen (b1 ).8
7

För mer information om logistisk regression, se t.ex. Neter, Kutner, Nachtsheim och Wasserman (1996,
sid. 573 - 575) eller Everitt och Hothorn (2009, sid. 120 - 122).
8
För att särskilja skattningarna mellan metoderna i, kan beteckningarna b0,i respektive b1,i användas,
men index i har uteslutits här för att förenkla notationen.
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Den logistiska funktionens sannolikhetsfunktion är antisymmetriskt centrerad kring åldern
x0 år, där sannolikheten att bedömas ha mogen kroppsdel är p = 0.5. Den centrerade åldern
uppnås då b0 + b1 x0 = 0, vilket ger testets centrerade ålder till x0 = ≠b0 /b1 . Om metodens
sannolikhetsfunktion exempelvis är centrerad kring 18 år, kommer 50% att bedömas ha
mogen respektive omogen kroppsdel vid 18 års ålder. Är metodens sannolikhetsfunktion
däremot centrerad kring 20 år, så kommer en lägre andel att bedömas ha mogen kroppssdel
vid 18 års ålder. Om man anser det är värre att felklassificera ett barn jämfört med en
vuxen, så bör antagligen testet vara centrerat efter 18 år (givet att metoden inte är i
det närmaste perfekt), eftersom färre felklassificeringar av barn då kommer att äga rum
till priset av att fler vuxna blir felklassificerade. Figur 7 visualiserar och förklarar det
antisymetriska utseendet av sannolikhetsfunktionen som ges av den logistiska funktionen.

P(mogen kroppsdel | x0 − δ) = P(omogen | x0 + δ)
1.0

Sannolikhet att kroppsdelen bedöms mogen

P(omogen kroppsdel | x0 + δ)

0.5

P(mogen kroppsdel | x0 − δ)
0.0
x0

x0 − δ

x0 + δ

Ålder

Figur 7. Den logistiska funktionens antisymmetri visualiseras. När den centrerade åldern
är x0 är sannolikheten att bedömas ha mogen kroppsdel vid åldern x0 ≠ ” (röd)
lika stor som sannolikheten att bedömas med omogen kroppsdel vid åldern x0 +”
(turkos). Sannolikheten att bedömas ha mogen kroppsdel motsvarar avståndet
från 0 upp till kurvan (röd). Komplementsannolikheten är sannolikheten att bedömas med omogen kroppsdel, vilket motsvarar avståndet från 1 ner till kurvan
(turkos).
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Om metoderna för åldersbedömning som jämförs är centrerade vid exempelvis 18årsgränsen, är det lutningskoefficienten (b1 ) i den logistiska regressionen som avgör vilken
metod som är bäst. Figur 8 visar exempel på tre hypotetiska metoder, alla centrerade vid
18 år, men där lutningen varierar: referens, bättre (högre lutning) och perfekt (högsta
lutningen). I det orealistiskt perfekta fallet sker inga felklassificeringar alls. En person som
är strax under 18 år kommer i det perfekta fallet att bedömas ha mogen kroppsdel med
sannolikheten 0 och en person som är strax över 18 år kommer att bedömas ha mogen
kroppsdel med sannolikheten 1. I praktiken finns dock alltid variationer i mognadsgrad
mellan individer givet att de befinner sig inom några år från 18-årsgränsen.
referens

bättre

perfekt

Sannolikheten att kroppsdelen bedöms mogen

1.0

0.5

0.0
18

18 − δ

18 + δ

Ålder

Figur 8. Visualiserar tre hypotetiska metoder där alla är centrerade kring 18 år men med
ökande lutningskoefficient (b1 ) i den logistiska funktionen.
Integreras den logistiska funktionen (6) över en likformig åldersfördelning från åldern a
till b år, där a < b, erhålls andelen som befinner sig under kurvan (klassas med mogen
kroppsdel):
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P (mogen kroppsdel | a Æ X Æ b) =

⁄ b3
a

S

=U

1

1 + e≠(b0 +b1 x)
1

43

loge 1 + e(b0 +b1 x)
b1 (b ≠ a)

4

1
dx
b≠a

2 Tb

(7)

V

a

Komplementsannolikheten att klassas med omogen kroppsdel i samma åldersintervall, ges
då av:
P (omogen kroppsdel | a Æ X Æ b) = 1 ≠ P (mogen | a Æ X Æ b)

(8)

Eftersom ekvation (7) visar att det finns en analytisk lösning av integralen för en logistisk
funktion över en likformig fördelning, är det det likformiga populationsantagandet mellan
15-18 år respektive 18-21 år som gjordes i avsnitt 3.1 är beräkningsmässigt praktiskt.
Andelen korrekt klassificerade barn (specificitet) eller andelen korrekt klassificerade vuxna
(sensitivitet) går då att räkna ut analytiskt. Notera också att specicitet och sensitivitet
blir oberoende av prevalensen.9

3.6

RMV:s kombinationsmetod

Som tidigare nämnts beskriver Rättsmedicinalverket (2017) att de kombinerar åldersbedömingen från visdomstand och knäled tillsammans för att ge utlåtande om den ensamkommandes ålder i förhållande till 18-årsgränsen. Två oberoende tandläkare bedömer
mognadsgraden av visdomständer och två oberoende röntgenläkare bedömer mognadsgraden av knäled. Båda de oberoende experterna måste göra bedömningen att kroppsdelen är
mogen för att den ska anses mogen. Däremot räcker det (för pojkar/män) med att antingen visdomstanden eller knäleden bedöms mogen för att personen slutligen ska bedömas
som vuxen.
För att avgöra hur väl RMV:s kombinationsmetod klassificerar barn respektive vuxna i
förhållande till faktisk ålder så behövs en del antaganden och teori behandlas gällande
samstämmighet och mognadsberoendet mellan visdomstand och knäled.
3.6.1

Samstämmighet *

Som tidigare nämnts så brukar Cohens kappa (Ÿ) (Cohen, 1960) redovisas som ett mått
på samstämmighet. Om Ÿ Æ 0 betyder det avsaknad av samstämmigheten och att samstämmigheten är helt slumpmässig. Om Ÿ = 1 betyder det att samstämmigheten är helt
perfekt. Enligt Altman (1991) anses Ÿ Ø 0.81 vara en väldigt bra samstämmighet.
Här visas hur beräkningen av Ÿ görs utifrån RMV:s resultat.

För att räkna ut Ÿ i fallet för hur RMV gör bedömningen med två oberoende bedömningar
så kan resultatet redovisas enligt nedanstående tabell:
mogen
a

olika
b

omogen
c

9
Om prevalensen är 0 så finns det inga vuxna och sensitivitet går då inte att beräkna. Om prevalensen
är 1 finns det inga barn och då går inte specificiteten att beräkna.
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a är antalet där båda bedömningarna kommer fram till att kroppsdelen är mogen, b antalet
där bedömningarna är olika och c antalet där båda bedömningarna kommer fram till att
kroppsdelen är omogen. Eftersom det inte rör sig om att mäta samstämmigheten mellan
två enskilda bedömare, utan istället två olika bedömningar är sannolikheten lika stor att
bedömas ha mogen kroppsdel i båda bedömningarna. Det leder till att för de fall där
bedömningarna är olika bedömdes b/2 antal med mogen kroppsdel och b/2 med omogen
kroppsdel.
Cohens kappa beräknas enligt:
Ÿ=

po ≠ pe
1 ≠ po
=1≠
.
1 ≠ pe
1 ≠ pe

(9)

po anger sannolikheten att båda bedömningarna blir lika och pe anger sannolikheten att
båda bedömningarna blir lika givet antagandet att bedömningarna är helt oberoende oavsett vilken individ som bedöms, vilket innebär att bedömningarna blir lika av ren slump.
Skattningen av sannolikheten att båda bedömer lika (den observerade samstämmigheten)
är:
po =

a+c
.
a+b+c

po är ett mått på samstämmigheten, men tar inte hänsyn till hur stor sannolikheten är
att bedömningarna blir lika av slumpen. Om exempelvis åldersbedömning utförs på äldre
personer som har kroppsdelar som är uppenbart mogna eller yngre personer som har
uppenbart omogna kroppsdelar så kommer po att bli högt, men det garanterar inte att Ÿ
blir högt, se också avsnitt 2 där några exempel ges.
För att beräkna pe , som är skattningen av sannolikheten att två oberoende bedömningarna
blir lika av slumpen, kan sannolikheten för en mogen respektive omogen bedömning av
kroppsdelen först räknas ut. Låt p vara beteckningen för sannolikheten att bedömas med
mogen kroppsdel i en av bedömningarna, då blir komplementsannolikheten att bedömas
med omogen kroppsdel 1 ≠ p. Skattningen av sannolikheterna ges av:
a + b/2
,
a+b+c
c + b/2
(1 ≠ p) =
.
a+b+c
p=

Skattningen av sannolikheten att båda bedömningarna blir lika av slumpen blir då:
pe = p2 + (1 ≠ p)2 .
I avsnitt 2.1 ges RMV:s statistik i Tabell 1. För knäled är antalet mogna a = 7 726,
omogna c = 1 032 och olika b = 834. Den observerade samstämmigheten blir då:
po =

a+c
7 726 + 1 032
=
¥ 0.913
a+b+c
7 726 + 834 + 1 032

Andel som bedömts som mogna:
p=

a + b/2
7 726 + 834/2
=
¥ 0.849,
a+b+c
7 726 + 834 + 1 032
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Sannolikheten att båda bedömarna bedömer lika av ren slump är då:
pe = p2 + (1 ≠ p)2 ¥ 0.744.
Slutligen ges kappa av:
Ÿ=

po ≠ pe
¥ 0.661
1 ≠ pe

För visdomstand är a = 5 014, b = 934 och c = 2 247. Vilket med samma resonemang ger
po ¥ 0.886, p ¥ 0.669, pe ¥ 0.557 och slutligen Ÿ ¥ 0.743.
3.6.2

Sannolikheten att i båda bedömningarna bedömas med mogen kroppsdel *

Förfarandet med att två oberoende experter båda måste anse att kroppsdelen är mogen
för att anses mogen, leder till att sannolikheten för att bedöma barn som vuxna minskar
och att sannolikheten för att bedöma vuxna som barn ökar, givet att den observerade
samstämmigheten mellan bedömningar är mindre än 100%.
Sannolikheten att båda bedömningarna blir lika (po ) kan lösas ut från ekvation (9) och
sättas upp som en funktion av sannolikheten för att bedömas med mogen kroppsdel i en
bedömning (p) tillsammans med Ÿ:
po (p, Ÿ) = 1 ≠ (1 ≠ Ÿ)(1 ≠ pe ) = 1 ≠ (1 ≠ Ÿ)p2 ≠ (1 ≠ Ÿ)(1 ≠ p)2 .

(10)

Ekvationen för po (p, Ÿ) visualiseras i Figur 9 då 0 Æ p Æ 1 och för några olika värden på
Ÿ. Ju närmare p = 0.5 desto mindre sannolikhet att bedömningarna blir lika (po ), för att
gå mot 1 i de fall då sannolikheten för mogen kroppsdel närmar sig antingen 0 eller 1,
oavsett värde på Ÿ.
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Sannolikheten att båda bedömningarna blir lika, po(p, κ)
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Sannolikheten att kroppsdelen bedöms mogen i en bedömning, p

Figur 9. Visar sannolikheten att två bedömare gör samma bedömning givet hur stor
andel i respektive ålder som har mogen kroppsdel, för några olika värden på Ÿ.
Den observerade samstämmigheten (po ) är som lägst då andelen mogna givet
ålder är 0.5, för att sedan bli högre för de åldrar där färre eller fler har mogna
kroppsdelar.
För RMV:s metod är det intressant att få fram sannolikheten att båda de oberoende
bedömarna kommer fram till att kroppsdelen är mogen. Om man skriver om ekvation (10)
så går det att separera de enskilda sannolikhetera att i båda bedömningarna bedömas
mogna respektive omogna:
po (p, Ÿ) = Ÿ(1 ≠ p2 ≠ (1 ≠ p)2 ) + p2 + (1 ≠ p)2
= Ÿ ≠ Ÿp2 ≠ Ÿ(1 ≠ p)2 + p2 + (1 ≠ p)2

= Ÿp + Ÿ(1 ≠ p) ≠ Ÿp2 ≠ Ÿ(1 ≠ p)2 + p2 + (1 ≠ p)2
= Ÿp ≠ Ÿp2 + p2 + Ÿ(1 ≠ p) ≠ Ÿ(1 ≠ p)2 + (1 ≠ p)2
=

I

Ÿp + (1 ≠ Ÿ)p2 +
Ÿ(1 ≠ p) + (1 ≠ Ÿ)(1 ≠ p)2
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(11)

Där sannolikheten att båda bedömarna bedömer mogen kroppsdel syns i röd färg och omogen kroppsdel i grön färg. Funktionen för sannolikheten att av båda bedömarna bedömas
med mogen kroppsdel kan då skrivas som:
s(p, Ÿ) = Ÿp + (1 ≠ Ÿ)p2

(12)

Figur 10 visualiserar den ovanstående funktionen för 0 Æ p Æ 1 då Ÿ = 0, 0.1, . . . 1.
Sannolikheterna då Ÿ = 0 (slumpmässig, avsaknad av samstämmighet) och Ÿ = 1 (perfekt
samstämmighet) är då som förväntat:
s(p, Ÿ = 0) = Ÿp + (1 ≠ Ÿ)p2 = p2 ,
s(p, Ÿ = 1) = Ÿp + (1 ≠ Ÿ)p2 = p.
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Sannolikheten att kroppsdelen bedöms mogen i båda bedömningarna, s(p, κ)
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Figur 10. Visar sannolikheten att bedömas ha mogen kroppsdel av två bedömare (s(p, Ÿ))
mot sannolikheten att bedömas ha mogen kroppsdel av en bedömare (p). När
Ÿ = 0 (röd) saknas samstämmighet mellan bedömare och sannolikheten att
bedömas med mogen kroppsdel av två bedömare är p2 , vilket innebär att den
är helt slumpmässig. När Ÿ = 1 (turkos) är samstämmigheten mellan bedömare
perfekt och sannolikheten är lika att bedömas med mogen kroppsdel av en
eller två bedömare, det vill säga p och är då helt ekvivalent med om endast
en bedömning görs. Ÿ = 0.1, 0.2, . . . , 0.9 visas som svarta kurvor mellan dessa
ytterligheter.
Eftersom den logistiska funktionen, li (x) (6) för metod i, ger sannolikheten att kroppsdelen
bedöms mogen i en bedömning (p) givet ålder (x), kan p ersättas med li (x) och s(p, Ÿ)
kan skrivas om en funktion av ålder (x). Sannolikheten att bedömningarna kommer fram
till att kroppsdelen är mogen blir då:
si (x) = Ÿi li (x) + (1 ≠ Ÿi )li (x)2 .

(13)

Ovanstående resultat används för att skatta sannolikheten att båda bedömningarna kommer fram till att kroppsdelen är mogen för respektive metod i (visdomstand och knäled)
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givet åldern x år. Enligt resultat som är beräknade från RMV:s data har det tidigare visats
(se avsnitt 3.6.1) att ŸTand = 0.743 för visdomstand och ŸKnä = 0.661 för knäled.
3.6.3

Kombinationen av visdomstand och knäled *

Här resoneras kring konsekvenserna då bedömningarna för visdomstand och knäled kombineras. Om minst en av metoderna gällande pojkar/män visar på mogen kroppsdel blir
utlåtandet: talar för att den undersökte är 18 år eller äldre. Med hjälp av ekvation (13) kan
sannolikheterna att bedömas med mogen visdomstand (Tand) eller mogen knäled (Knä)
givet att individen har åldern x år, ställas upp som:
sTand (x) ﬁ sKnä (x) = sTand (x) + sKnä (x) ≠ sTand (x) ﬂ sKnä (x).
Sannolikheten att bedömas som mogen på minst en av kroppsdelarna är alltid minst lika
stor som att bedömas som mogen på en av kroppsdelarna. Resultatetet blir att felklassificeringen att bedöma vuxna som barn minskar och felklassificeringen att bedöma barn
som vuxna ökar i jämförelse med om endast ett av testen används för åldersbedömning.
Händelserna att visdomstanden eller knäleden är mogen givet faktisk ålder kan vara oberoende eller ha ett positivt eller negativt samband. Med positivt samband menas att både
visdomstanden och knäleden mognar samtidigt. Med negativt samband menas att kroppsdelarna mognar sekvensiellt. För sannolikheten att båda kroppsdelarna bedöms mogna
givet dessa omständigheter gäller då:
sTand (x) ﬂ sKnä (x) = sTand (x)sKnä (x) oberoende

sTand (x) ﬂ sKnä (x) > sTand (x)sKnä (x) positivt samband

sTand (x) ﬂ sKnä (x) < sTand (x)sKnä (x) negativt samband
Resultatet vid ett positivt samband blir att en större andel vuxna felklassificeras som barn
och en mindre andel barn felklassificeras som vuxna jämfört med om mognaden mellan
visdomstand och knäled vore oberoende.
Resultatet vid ett negativt samband blir att en större andel barn felklassificeras som vuxna
och en mindre andel vuxna felklassificeras som barn jämfört med om mognaden mellan
visdomstand och knäled vore oberoende.
Det mest rimliga antagandet är antagligen att kroppsdelarna mognar oberoende för en
individ (som har åldern x år) eller har ett positivt samband. Oberoende innebär då att
om en person exempelvis är 19 år och har en kroppsdel som är mogen, ger det ingen
förhöjd sannolikhet för att andra kroppsdelar är mogna mer än vad den faktiska åldern
(x) ger. Positivt samband i samma exempel innebär att givet att minst en kroppsdel är
mogen ökar sannolikheten för att andra kroppsdelar också är mogna utöver informationen
om den faktiska åldern (x).
Då de enskilda metoderna för visdomstand och knäled kombineras enligt RMV:s metod,
resulterar det i att sannolikheten att bedömas som vuxen är större vid antagandet om
oberoende jämfört med ett positivt samband. Det leder i sin tur till att barn i större utsträckning riskerar att felklassificeras vilket anses sämre jämfört med en felklassificerad
vuxen. Antagandet om oberoende samband ger alltså inte några uppenbara fördelar för
RMV:s metod i beslutsanalysen, undantaget kan vara vid höga prevalenser (ﬁ). Fortsättningsvis antas oberoende mognad mellan kroppsdelar givet den faktiska åldern.
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Under antagandet om oberoende mognad mellan visdomstand och knäled givet ålder (x),
kan RMV:s metod ställas upp som en funktion av ålder, där sannolikheten att bedömas
mogen är:
pM
RMV (x) = sTand (x) + sKnä (x) ≠ sTand (x)sKnä (x),

(14)

där funktionen si (x) ges av ekvation (13) för respektive visdomstand och knäled.

3.7

Sannolikhetsfunktioner för de olika metoderna

För att notationen för metodernas sannolikhetsfunktioner ska bli lika, införs här beteckningen pM
i (x), som ger sannolikheten för metod i givet åldern x år att bedömas ha mogen
kroppsdel eller som i RMV:s fall att minst en av kroppsdelarna anses mogen givet åldern
x år. (Vilket här är samma sak som sannolikheten att klassificeras/bedömas vuxen givet
åldern x år.)
pM
i (x)

=

I

li (x) för de enskilda metoderna, se ekvation (6)
pM
RMV (x) för RMV:s kombinationsmetod, se ekvation (14)

I övre delen av Figur 11 visualiseras sannolikheten att ha mogen visdomstand, knäled
respektive handled givet åldern x år. Sannolikhetsfunktionerna för de enskilda metoderna
skattas utifrån forskningsstudiernas resultat (visas som punkter i figurerna) med hjälp av
logistisk regression. För knäled slås resultaten från Krämer m. fl. (2014) och Saint-Martin
m. fl. (2015) samman för att fortsättningsvis representera metoden för knäled.
Se gärna bilaga F där förstorade versioner av Figur 11 visas.
Notera att resultatet från Krämer m. fl. (2014) i Figur 8 påminner om det perfekta testet.
I fallet med metoden för handled har gränsen för mogen handled satts då den justerade
benåldern är 17.828, 18.432 respektive 18.873 vilket resulterar i att respektive sannolikhetsfunktioner blir centrade kring 18, 19 respektive 20 år.
I nedre delen av Figur 11 visar de blåfärgade kurvorna sannolikheten att RMV ger utlåtandet talar för att den undersöka är 18 år eller äldre mot åldern x år. Om samstämmigheten
är helt perfekt, vilket inträffar då Ÿ = 1 för både visdomstand och knäled, så är resultatet för två oberoende bedömare helt ekvivalent med resultatet från en bedömare. Vid
Ÿ = 1 infinner sig också den teoretiskt lägsta centrerade åldern, vilket är 18.0 år. Om
samstämmigheten är helt slumpmässig, vilket inträffar då Ÿ = 0 för både visdomstand
och knäled så inträffar den teoretiskt högsta centrerade åldern, vilket är 18.9 år. Fortsättningsvis används skattningarna som beräknades från RMV:s statistik, där ŸTand = 0.743
och ŸKnä = 0.661, då bedöms 50% som mogna vid 18.3 år (den centrerade åldern).
RMV:s sätt att kombinera de två olika metoderna tillsammans med två olika bedömare
ger en sannolikhetsfunktion som inte är antisymmetrisk. RMV:s kombinationsmetod (blå)
ser ut att vara jämförbar med visdomstand (röd) när det gäller att korrekt klassificera
barn, men är däremot bättre på att korrekt klassificera vuxna jämfört med metoderna för
visdomstand och knäled. Metoden för knäled (grön) är dock bäst på att korrekt klassificera
barn, men är sämre på att korrekt klassificera vuxna jämfört med både visdomstand och
RMV:s metod.
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Figur 11. Sannolikhetsfunktionerna för de enskilda metoderna skattas utifrån studieresultaten (visas som punkter i figurerna) med hjälp av logistisk regression. På
raden längst ner visas RMV:s kombinationsmetod av visdomstand och knäled samt de enskilda metoderna var för sig med två oberoende bedömare. I
samtliga fall rör det sig om två oberoende bedömare, men där Ÿ varieras.
Resultatet av att utföra logistisk regression på mätdata för de enskilda metoderna sammanfattas i Tabell 2, där visas de logistiska regressionskoefficienterna och den centrerade
åldern, det vill säga vid vilken ålder 50% bedöms med mogen kroppsdel (bedömas som
vuxna). RMV:s sätt att kombinera åldersbedömning för visdomstand och knäled resulterar
inte i en antisymetrisk sannolikhetsfunktion och därför saknas regressionskoefficienter.
De metoder för medicinsk åldersbedömning som inkluderas för jämförelse kallas fortsättningsvis endast för: Tand, Knä, Hand-18, -19, -20 samt RMV.
Figur 12 sammanfattar sannolikhetskurvorna för de olika metoderna i åldersintervallet 15
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Tabell 2. Sammanfattning av testmetodernas egenskaper från de olika studierna. De gråmarkerade metoderna med respektive namn kommer fortsättningsvis att användas för jämförelser. Notera de extrema regressionskoefficienterna från Krämer
m. fl. (2014).
Studie
Simonsson
Krämer
Saint-Martin
Krämer & Saint-Martin
Thodberg-17.8
Thodberg-18.4
Thodberg-18.9
Simonsson & Krämer &
Saint-Martin

Namn
Tand
Knä
Knä
Knä
Hand-18
Hand-19
Hand-20
RMV

Intercept

Lutning

-19.90
-291.39
-21.70
-26.71
-25.41
-21.33
-19.37

1.09
15.37
1.09
1.37
1.41
1.12
0.97

Centrerad ålder
18.30
18.96
19.86
19.49
18.00
19.00
20.00
18.29

till 21 år. Här syns att Knä är bäst på att klassificera barn, följt av Hand-20. Bäst på
att klassificera vuxna är Hand-18 följt av RMV. Strax innan 21 år och efter är faktiskt
RMV:s metod bättre på att korrekt klassificera vuxna jämfört med Hand-18, se bilaga G
för åldersintervallet 21 till 25 år.
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Figur 12. Sammanfattning av de olika alternativen för åldersbedömning för åldrarna 15
till 21 år. Här syns att Knä-testet är bäst på att klassificera barn, följt av
Hand-20. Bäst på att klassificera vuxna är Hand-18 följt av RMV.

3.8

Resultatberäkningar

De individuella utfallen av nytta för alternativ/metod i givet åldersfördelningen (1) visualiseras i Figur 13 för respektive nyttomodell.
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Figur 13. Sannolikhetsträd som visualiserar de båda nyttomodellernas (se avsnitt 3.4)
individuella nyttoutfall för alternativ/metod i. Åldersfördelningen som ges av
fﬁ (x) ger andel vuxna (ﬁ) respektive andel barn (1 ≠ ﬁ). Sannolikheten att
bedömas som vuxen är pM
i (x) och komplementsannolikheten att bedömas som
barn är 1 ≠ pM
(x).
Korrekta
klassificeringar antas för de båda nyttomodellarna
i
att ha nyttan 1. Vid en felklassificering ser det annorlunda ut mellan den
diskreta nyttomodellen och den kontinuerliga linjära nyttomodellen.

Andelen korrekt klassificerade barn (specificitet) och andelen korrekt klassificerade vuxna
(sensitivitet) för metod i beräknas genom:

specificiteti = 1 ≠

sensitiviteti =

⁄ 21
18

⁄ 18
15

fﬁ (x)pM
i (x) dx

⁄ 18
15

fﬁ (x) dx

fﬁ (x)pM
i (x) dx

⁄ 21
18

fﬁ (x) dx

=1≠

⁄ 18
15

fﬁ=0 (x)pM
i (x)
(15)

=

⁄ 21
18

fﬁ=1 (x)pM
i (x) dx

Där täthetsfunktionen fﬁ (x) ges av ekvation (1) och pM
i (x) ges av ekvation (6) för de
enskilda metoderna och av ekvation (14) för RMV:s kombinationsmetod.
Andelen korrekt klassificerade (accuracy) för metod i blir då beroende av specificitet,
sensitivitet och prevalens (ﬁ):
accuracyi = (1 ≠ ﬁ) specificiteti + ﬁ sensitiviteti .
Man kan notera att värdet på accuracy sammanfaller med värdet på den förväntade nyttan
i den diskreta nyttomodellen (se ekvation (3)) då värderingen uV O = 0. Andelen som klassificeras som vuxna, både korrekt och felaktigt för metod i, ges av specificitet, sensitivitet
och prevalens:
klassificerade som vuxnai = (1 ≠ ﬁ) (1 ≠ specificiteti ) + ﬁ sensitiviteti .
Den förväntade nyttan för den specifika metoden är generellt beroende av prevalensen
(ﬁ), värderingen av en felklassificerad vuxen (uV O/21O ) samt ifall den diskreta eller linjära
nyttomodellen används.
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ﬁ varieras mellan 0 och 1 i intervaller om 0.01. uV O för den diskreta nyttomodellen respektive u21O för den linjära nyttomodellen varieras mellan 0 och 1 i intervaller om 0.01. Dock
utesluts kombinationen då ﬁ = 1 samtidigt som uV O/21O = 1, eftersom den förväntade
nyttan då blir 1 för alla alternativ. Totalt ger det 10 200 olika kombinationer av ﬁ och
uV O/21O där den förväntade nyttan beräknas för respektive nyttomodell.
Den förväntade nyttan för varje kombination av ﬁ och uV O/21O för metod/alternativ i beräknas genom att integrera över de likformiga och kontinuerliga åldersfördelningar mellan
15-18 år respektive 18-21 år. Åldersfördelningen idealiseras till ett kontinuerligt utfallsrum
med oändligt många infinitesimala utfall mellan 15 och 21 år. Den förväntade nyttan blir
summan av alla nyttovärden viktade med deras sannolikheter.
Den förväntade nyttan för den diskreta nyttomodellen, se ekvation (3), beräknas genom
att integrera:
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Den förväntade nyttan för den kontinuerliga linjära nyttomodellen, se ekvation (4), beräknas genom att integrera:
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Observera att pM
i (x) anger sannolikheten vid åldern x år att bedömas ha mogen kroppsdel
(eller minst en kroppsdel mogen i fallet med RMV:s kombinationsmetod). Komplementsannolikheten 1 ≠ pM
i (x) anger sannolikheten att bedömas ha omogen kroppsdel (eller
båda kroppsdelarna omogna i fallet med RMV:s kombinationsmetod) vid åldern x år. Eftersom nyttan är 1 för båda nyttomodellerna vid en korrekt klassificering ersätts respektive
nyttofunktionerna från ekvationerna (16) och (17) med 1. Rent praktiskt beräknas vissa
integraler numeriskt enligt QUADPACK-rutinerna dqags och dwagi (Piessens, Kapenga,
Uberhuber & Kahaner, 1983) i programspråket R med funktionen integrate() (R Core
Team, 2018).
Förutom metoderna för medicinsk åldersbedömning utvärderas ytterligare referensalternativ, där faktiskt ålder (x) på de ensamkommande inte har betydelse. Alternativen listas
nedan:
Barn Att i tveksamma fall lita på den ensamkommandes egna åldersuppgifter istället för
att de genomgår en medicinsk åldersbedömning, vilket då leder till att alla bedöms
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som barn. Detta alternativet kallas för Barn och sannolikheten att bedömas som
vuxen är då pM
Barn (x) = 0. Detta alternativ representerar motståndarnas alternativ
till medicinsk åldersbedömning.
Singla slant Slumpen får avgöra vem som bedöms vara barn respektive vuxen. Detta alternativ kallas för Singla slant och sannolikheten att bedömas som vuxen är
då pM
Singla slant (x) = 0.5. Singla slant är ett absurt referensalternativ som kan
representera en mycket usel metod för åldersbedömning.
Vuxen Att i tveksamma fall bedöma den ensamkommande som vuxen istället för att de
genomgår en medicinsk åldersbedömning. Detta alternativet kallas för Vuxen och
sannolikheten att bedömas som vuxen är då pM
Vuxen (x) = 1.

3.9

Sammanfattning

Nedan sammanfattas de antaganden som gjorts för att utvärdera metodernas/alternativens
specificitet, sensitivitet, accuracy samt förväntade nytta.
• Om kroppsdelen bedöms mogen antas personen bli bedömd/klassificerad som vuxen.10
• Åldersfördelningen har antagits bestå av två likformig åldersfördelningar i intervallen
15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna) där andelen vuxna (prevalensen) varieras.
• Studieresultat har anpassats till en logistisk regression som fått representera hur bra
de enskilda metoderna är på att göra korrekta klassificeringar givet faktiskt ålder i
förhållande till 18-årsgränsen.
• Från studieresultaten har åldern redovisats diskret och det har antagits att med
ålder x år menas egentligen x + 0.5 år. Undantaget är Thodberg m. fl. (2017) där
jag antagit att åldern redovisas exakt.
• För RMV:s metod har det givet ålder antagits att mognaden mellan visdomstand
och knäled är oberoende. Från RMV:s resultat har Cohens kappa (Ÿ) skattats och
använts för att få fram sannolikhet att två oberoende bedömare kommer fram till
att kroppsdelen är mogen givet personens ålder. Det innebär antagandet om att Ÿ
är konstant oavsett värde på p.
• Två nyttomodeller studeras. En diskret nyttomodell som endast tar hänsyn till om
individen är under eller 18 år och över. Den linjära nyttomodellen tar vid en felklassificering hänsyn till ålderskillnaden från 18-årsgränsen.
• Ingen skillnad görs mellan korrekta klassificeringar, de får alltid nyttan 1 oavsett
nyttomodell eller ålder.
• Ett barn som blir felklassificerat som vuxen får i den diskreta nyttomodellen nyttan
0. I den linjära nyttomodellen är nyttan 0 om barnet är 15 år och ökar linjärt till 18
år då nyttan blir 1.
• En vuxen som blir felklassificerad som barn får i den diskreta nyttomodellen nyttan
uV O . I den linjära nyttomodellen är nyttan 1 om den vuxne är 18 år och avtar linjärt
till u21O då den vuxna är 21 år.
10
I praktiken är den medicinska åldersbedömningen från RMV är ett underlag till den faktiska åldersbedömningen. Det är oklart hur RMV:s medicinska åldersbedömningar samvarierar med den faktiska
åldersbedömningen som görs av Migrationsverket.
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4
4.1

Resultat
Specificitet, sensitivitet och accuracy

Tabell 3 visar andel korrekt klassificerade barn (specificitet) i åldersintervallet 15-18 år
och andel korrekt klassificerade vuxna (sensitivitet) i åldersintervallet 18-21 år för de olika
alternativen.
Tabell 3. Andel korrekt klassificerade barn (specificitet) i åldersintervallet 15-18 år och
andel korrekt klassificerade vuxna (sensitivitet) i åldersintervallet 18-21 år.

Hand-18
Hand-19
Hand-20
Knä
RMV
Tand
Singla slant
Barn
Vuxen

Barn (Specificitet)

Vuxna (Sensitivitet)

0.840
0.920
0.956
0.971
0.857
0.841
0.500
1.000
0.000

0.840
0.613
0.398
0.503
0.794
0.750
0.500
0.000
1.000

Figur 14 visualiserar andelen korrekt klassificerade (accuracy) för de olika metoderna/alternativen mot prevalensen. Värdet på accuracy sammanfaller med värdet på den
förväntade nyttan i den diskreta nyttomodellen då värderingen uV O = 0, vilket innebär
att en felklassificering av ett barn är likvärdig med en felklassificering av en vuxen. Vid
låg prevalens ger alternativet Barn (alla bedöms som barn) högst accuracy för att när
prevalensen ökar ersättas av Knä, sedan av Hand-18 och slutligen av Vuxen (alla bedöms
som vuxna). Singla slant har bättre accuracy jämfört med Barn (alla bedöms som barn)
då prevalensen är över 0.5. Singla slant har också bättre accuracy jämfört med Hand-20
vid höga prevalenser, eftersom Hand-20 är sämre på att klassificera vuxna i ett likformigt
åldersintervall mellan 18 och 21 år korrekt jämfört med att singla slant.
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Figur 14. Accuracy visualiseras för de olika alternativen mot prevalensen.
Från RMV:s egen statistik ges att 84% av de åldersbedömda av manligt kön fått utlåtandet
talar för att den undersökta är 18 år eller äldre, se avsnitt 2.1. Figur 15 visar andelen
som klassificeras som vuxna (både korrekt och felaktigt) för respektive alternativ mot
prevalensen. Av de metoder för medicinsk åldersbedömning är det endast Hand-18 som
kommer upp till RMV:s faktiska resultat på att 84% klassificeras som vuxna och endast då
prevalensen är 1. Om den faktiska prevalensen är 84% blir resultatet att 69% klassificeras
som vuxna med RMV:s metod. Om den faktiska prevalensen är 100% blir resultatet att
79% klassificeras som vuxna med RMV:s metod. Eftersom RMV hittills bedömt 84% som
vuxna tyder resultaten på en kombination av någon, några eller samtliga av nedanstående
förklaringar:
• barn felklassificeras som vuxna i större utsträckning än vad som framkommer i studierna och/eller,
• att vuxna klassificeras korrekt i större utsträckning än vad som framkommer i studierna och/eller,
• att den faktiska populationen av de som åldersbedöms inte stämmer med populationsantagandet i avsnitt 3.1 och i större utsträckning består av individer som
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befinner sig några år över 18-årsgränsen jämfört med populationsantagandet om
likformigt åldersintervall mellan 18-21 år.
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Figur 15. Andelen som klassificeras som vuxna (både korrekt och felaktigt) för de olika
alternativen beroende på prevalensen. Av de metoder för medicinsk åldersbedömning är det endast Hand-18 som kommer upp till RMV:s faktiska resultat
på att 84% klassificeras som vuxna och endast då prevalensen är lika med 1.

4.2

Alternativens förväntade nytta

Information om metodernas/alternativens specificitet, sensitivitet och accuracy är intressant, men tar inte hänsyn till hur de olika utfallen värderas. Vilken metod/alternativ som
ger den högsta förväntade nyttan beror dels metodens/alternativets egenskaper men också
på:
• Hur stor andel vuxna det är i populationen (prevalens, ﬁ). ﬁ varieras från 0 till 1 i
steg om 0.01.
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• Hur nyttan av en felklassificerad vuxen person värderas (betecknas uV O i den diskreta nyttomodellen och u21O i den linjära nyttomodellen). uV O/21O varieras från 0
till 1 i steg om 0.01. När uV O = 0 anses att de båda felklassificeringarna är likvärdiga. När u21O = 0 anses de båda felklassificeringarna är likvärdiga, givet att de har
samma avstånd från 18-årsgränsen. När uV O/21O = 1 anses att en felklassificerad
vuxen har likvärdig nytta med en korrekt klassificering och den förväntade nyttan
givet att ﬁ < 1, blir då alltid högre när ingen åldersbedömning genomförs jämfört
med övriga alternativ.
Vilket alternativ som har den högsta förväntade nyttan för de olika nyttomodellerna, givet
kombinationer av ﬁ och uV O/21O visas i Figur 16. I extremfallet när ﬁ = 1 (populationen
består enbart av vuxna personer) och när uV O/21O = 1 är den förväntande nyttan alltid
1, oavsett alternativ, därför är den observationen borttagen. Som framgår av Figur 16 ger
det likt fallet för accuracy att vid låg prevalens ger alternativet Barn (alla bedöms som
barn) högst förväntad nytta för att när prevalensen ökar ersättas av Knä, sedan av Hand18 och slutligen av Vuxen (alla bedöms som vuxna). Resultatet gäller för samtliga värden
på uV O/21O förutom när uV O/21O = 1 då alternativet Barn (alla bedöms som barn) alltid
ger högst förväntad nytta oavsett prevalens, vilket är förväntat då nyttan 1 motsvarar
nyttan vid en korrekt klassificering. Däremot skiljer brytgränsen för prevalensen mellan
vilket alternativ som ger den högsta förväntade nyttan beroende på hur nyttan av en
felklassificerad vuxen värderas i de olika nyttomodellerna (uV O/21O ).
I Tabell 4 visas prevalensintervallen för de två nyttomodellerna då det specifika alternativet
ger den högsta förväntade nyttan under förutsättning att uV O/21O = 0, 0.33, 0.67, 0.9 och
0.99.
I Figur 17 visas den förväntade nyttan för de olika alternativen mot prevalensen givet
samma värden på uV O/21O som tidigare.
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Figur 16. Alternativ som ger den högsta förväntade nyttan för 0 Æ ﬁ Æ 1 och och
0 Æ uV O/21O Æ 1. Procentsiffrorna anger hur stor andel av de 10 200 kombinationerna där respektive alternativ ger den högsta förväntade nyttan.
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Tabell 4. Minsta och högsta värdet för prevalensintervallen där respektive alternativ ger
den högsta förväntade nyttan för både den diskreta och linjära nyttomodellen
givet nyttan av en felklassificerad vuxen (uV O/21O ).
diskret
ﬁ≠min ﬁ≠max

uV O/21O
0

0.33

0.67

0.9

0.99

linjär
ﬁ≠min ﬁ≠max

Barn
Knä
Hand-18
Vuxen

0.00
0.06
0.29
0.84

0.05
0.28
0.83
1.00

0.00
0.03
0.21
0.92

0.02
0.20
0.91
1.00

Barn
Knä
Hand-18
Vuxen

0.00
0.08
0.37
0.89

0.07
0.36
0.88
1.00

0.00
0.04
0.28
0.95

0.03
0.27
0.94
1.00

Barn
Knä
Hand-18
Vuxen

0.00
0.15
0.55
0.95

0.14
0.54
0.94
1.00

0.00
0.07
0.44
0.98

0.06
0.43
0.97
1.00

Barn
Knä
Hand-18
Vuxen

0.00
0.37
0.80
0.99

0.36
0.79
0.98
1.00

0.00
0.18
0.73
1.00

0.17
0.72
0.99
1.00

Barn
Knä
Hand-18
Vuxen

0.00
0.86
0.98
1.00

0.85
0.97
0.99
1.00

0.00
0.68
0.97
1.00

0.67
0.96
0.99
1.00
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Om man tar bort Hand-18, Hand-19 och Hand-20 ur analysen, visas vilket alternativ som
ger högst förväntad nytta av Figur 18. Figuren visar att RMV:s sätt att kombinera ihop
visdomstand (Tand) och knäled (Knä) ger under vissa omständigheter högre förväntad
nytta jämfört med de enskilda metoderna (Tand, Knä) var för sig. Resultatet var förväntat,
se avsnitt 3.7.
Figur 19 visualiserar för vilka värden på ﬁ och uV O/21O där respektive alternativ ger
högre förväntad nytta jämfört med Barn (alla bedöms som barn), samt hur stor andel av
de 10 200 kombinationerna som detta motsvarar. Alternativen Singla slant och Vuxna (alla
bedöms som vuxna) ger under samma omständigheter högre förväntad nytta jämfört med
Barn (alla bedöms som barn), vilket sammanfaller då prevalensen är hög (ﬁ > 0.50). Knä
är det alternativ som resulterar i den största andelen av kombinationer där den förväntade
nyttan är högre jämfört med Barn (alla bedöms som barn), 82% för den diskreta och 91%
för den linjära nyttomodellen.
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Figur 17. EU (förväntad nytta) för de olika alternativen för den diskreta respektive linjära nyttomodellen mot ﬁ givet uV O/21O = 0, 0.33, 0.67, 0.9 och 0.99.
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Figur 18. Om man tar bort Hand-18, Hand-19 och Hand-20 ur analysen, visualiserar
här vilket alternativ som ger den högsta förväntade nyttan för 0 Æ ﬁ Æ 1
och och 0 Æ uV O/21O Æ 1. RMV:s sätt att kombinera ihop visdomstand och
knäled ger under vissa omständigheter högre förväntad nytta jämfört med de
enskilda metoderna var för sig. Procentsiffrorna anger hur stor andel av de
10 200 kombinationerna där respektive alternativ ger den högsta förväntade
nyttan.
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Figur 19. För 0 Æ ﬁ Æ 1 och 0 Æ uV O/21O Æ 1 när respektive metod/alternativ ger högre
förväntad nytta jämfört alternativet Barn (alla klassificeras då som barn). Procentsiffrorna anger hur stor andel av de 10 200 kombinationerna där respektive
alternativ ger högre förväntad nytta jämfört med alternativet Barn.
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5

Slutsats och diskussion

Den här uppsatsen beskriver ett ramverk för hur det går att resonera kring åldersbedömningar inom asylprocessen tillsammans med vilka antaganden och värderingar som
kan behöva göras. De genomförda analyserna demonstrerar hur ramverket kan användas
i praktiken.
I den analys som utförts har det antagits att ifall en kroppsdel, eller som i fallet med
RMV:s metod att minst en av kroppsdelarna, bedöms mogen blir personen bedömd som
vuxen. I praktiken är RMV:s medicinska åldersbedömning ett underlag till den faktiska åldersbedömningen som utförs av Migrationsverket. Samstämmigheten mellan RMV:s
medicinska bedömning och Migrationsverkets slutliga bedöming har inte undersökts.
Nyttomodellerna som använts är avsedda som möjliga exempel på hur man kan resonera
kring nyttan och då framförallt kring en felklassificering. Exempelvis har samma högsta
nyttovärde tilldelats vid en korrekt klassificering, både när det gäller barn eller vuxna.
Dels går det att resonera att nyttan för en korrekt klassificering av ett barn borde vara
högre jämfört med en korrekt klassificering av en vuxen. Vidare kan man resonera att det
antagligen är rimligt att en korrekt klassificering av ett yngre barn borde ge högre nytta
jämfört med en korrekt klassificering ett barn som snart ska fylla år 18. Motsvarande
resonemang borde då även gälla för korrekta klassificeringar av vuxna. En äldre vuxen
som bedöms korrekt borde ge högre nytta jämfört med när en vuxen som nyligen fyllt 18
år bedöms som vuxen. En nyttomodell som ger olika nyttoutfall givet ålder vid korrekta
klassificeringarna är mer komplicerad och har fallit utanför ramen för den här uppsatsen.
Åldersfördelning på populationen av de som genomgår en ålderbedömning har visats ha
stor betydelse för vilket alternativ som ger den högsta förväntade nyttan. Därför vore en
mer realistisk skattning av åldersfördelningen önskvärd att använda i analysen av problemet. Mostad och Tamsen (2018) presenterar en metod för att skatta åldersfördelningen
utifrån RMV:s faktiska resultat, vilket kan vara ett sätt att få en bättre skattning av
populationens åldersfördelning.
Enligt resultaten från de forskningsstudier som undersöktes här så borde knäleden i genomsnitt uppnå det mogna stadiet efter visdomstanden, alltså tvärt emot vad RMV:s
resultat visar. Av RMV:s resultat ges att där båda kroppsdelarna kunnat bedömas och
minst en bedömts mogen har 66% bedömts ha båda kroppsdelarna mogna, 6% bedömts
med mogen visdomstand och omogen knäled och 28% bedömts med omogen visdomstand
och mogen knäled. Att RMV:s resultat skiljer från studieresultaten har uppmärksammats
av exempelvis Mostad och Tamsen (2018) och är något som borde undersökas vidare.
En av slutsatserna (givet åldersfördelningarna och de nyttomodeller som använts) som
ges av resultaten är att alternativet som ger den högsta förväntade nyttan förändras om
prevalensen förändras, detta oavsett kvantifieringen av nyttan för en felklassificerad vuxen.
När prevalensen är nära noll ger alternativet Barn (alla bedöms som barn) den högsta
förväntade nyttan, när prevalensen ökar ersättas av Knä, sedan Hand-18 och slutligen när
prevalensen är nära 1 ersättas av alternativet Vuxen (alla bedöms som vuxna). Ingen av
metoderna för medicinsk åldersbedömning som jämfördes hade en centerad ålder under 18
år, det vill säga vid vilken ålder 50% bedöms med mogen kroppsdel. En metod med lägre
centrerad ålder än 18 år kommer att i större utsträckning korrekt klassificera vuxna på
bekostnad av att fler barn bedöms felaktigt och kan därmed potentiellt få högst förväntad
nytta mellan de prevalensnivåer som ger upphov till högst förväntad nytta för alternativen
Hand-18 och Vuxen.
Referensalternativet Barn innebär att i tveksamma fall lita på den ensamkommandes
uppgifter angående ålder istället för att som i dagsläget erbjuda dessa individer medicinsk
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åldersbedömning och leder då till att samtliga bedöms som barn. Alternativet kan också
representera alternativet som vissa motståndare till medicinska åldersbedömningar har.
Förutom att alternativet Barn ger högst förväntad nytta då prevalensen är nära 0 kan
detta alternativ ge högst förväntad nytta oberoende av prevalens om beslutsfattaren anser
att migrationspolitiken i Sverige är alltför restriktiv. Värderingen kan då medföra att det
är högre nytta om vuxna felaktigt bedöms som barn jämfört med att korrekt bedömas
som vuxna, så länge det medför att den vuxne får uppehållstillstånd som den annars inte
skulle ha fått. Enligt lagen (UtlL, 2005, 5 kap §6)) ska det finnas en skillnad mellan barn
och vuxna i asylprocessen. Om man följer lagen bör det ge högre nytta med en korrekt
klassificering jämfört med en felaktig. I beslutsanalysen har korrekta klassificeringar alltid
antagits ge den högsta nyttan.
Det absurda alternativet att Singla slant har i beslutsanalysen fått representera en usel
metod för att avgöra vem som är barn eller vuxen. Resultaten av beslutsanalysen (givet
åldersfördelningarna och de nyttomodeller som använts) visar att alternativet att singla
slant under vissa betingelser ger högre förväntad nytta jämfört med att bedöma alla som
barn (Barn). Brytgränsen inträffar när populationen består av mer än 50% vuxna i kombination med hur man värderar en felklassificerad vuxen i förhållande till ett felklassificerat
barn. Om prevalensen är 84% (beräknat från RMV:s statistik), så får nyttan för en felklassificerad vuxen vara högst 0.8 för att alternativet singla slant ska ge högre förväntad nytta
jämfört med att bedöma alla som barn (Barn). Resultatet gäller för både för den diskreta
och linjära nyttomodellen. Det är ett resultat som borde ge upphov till eftertanke, då det
är helt absurt att singla slant för att bedöma om individen är barn eller vuxen. Men att
det under dessa omständigheter ändå är att föredra framför att bedöma alla som barn.
De enskilda metoderna skattades med logistisk regression och resulterade i en sannolikhetsfunktion som är antisymmetrisk. Sannolikhetsfunktionen för RMV:s sätt att kombinera
visdomstand och knäled med vardera två oberoende bedömare blev däremot inte antisymmetrisk. Resultatet för RMV:s kombinationsmetod är intressant, då det under vissa
förutsättningar i beslutsanalysen ger högre förväntad nytta jämfört med de enskilda metoderna för visdomstand och knäled var för sig. Åldersbedömningar som består av en
kombination av flera olika metoder är därför intressant att undersöka vidare.
Eftersom åldersbedömning av handled resulterar i ett numeriskt värde för benålder, går
det att justera gränsen för vad som menas med mogen benålder optimalt för att uppnå
den högsta förväntade nyttan som metoden för handled kan uppbringa givet prevalensen
och nyttomodell. I resultaten har endast tre olika nivåer för vad som menas med mogen
benålder beaktats.
Enskilda resultat från forskningsstudier har i stor utsträckning fått representera hur bra
de olika metoderna är på att bedöma individens ålder i förhållande till 18-årsgränsen.
Resultaten från studierna baseras på ett urval vilket gör att de är behäftade med en osäkerhet. Dessutom är det inte säkert att kroppsdelarnas mognadsgrad för de individerna
som ingått i studierna är överrensstämmande med populationen av ensamkommande som
åldersbedöms, exempelvis på grund av olika uppväxtförhållanden. Det vore önskvärt med
en sammanvägning av fler studier för att få ett bättre underlag till beslutsanalysen. Ett
problem är att inte alla studier är transparenta med resultaten, exempelvis uteslöts studien av Ottow m. fl. (2017) på grund av att de inte varit transparenta med resultaten.
Socialstyrelsen (2018) publicerade nyligen en studie där bland annat åldersbedömning av
knäled undersöktes i förhållande till 18-årsgränsen, vilket borde utgöra ett komplement
till de studier (Krämer m. fl., 2014; Saint-Martin m. fl., 2015) som representerade metoden
för knäled i den här uppsatsen.
Det har visats hur nyttan för de olika utfallen kan kvantifieras genom en helhetsbedömning, med särskilt fokus på utfallet att en vuxen felklassificeras som ett barn. Ett sätt att
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förfina analysen vore att betrakta värdeproblemet som ett multikriterieproblem, där delbedömningar till olika aspekter görs och aggregeras till en totalbedömning representerad av
total nytta. Exempel på aspekter skulle då kunna vara bedömningskostnad, samhällskostnad eller nytta vid olika utfall, strålningsdos, alternativets grad av integritetskränkning
och så vidare. Se exempelvis Clemen och Reilly (2013) för hur en multikriterieanalys kan
genomföras. Om hänsyn tas till exempelvis strålningsdos i kombination med nyttan för
de olika utfallen, så leder det till att det sämsta utfallet är då ett barn bedöms som vuxen med en metod som dessutom ger den högsta strålningsdosen. Att barnet bedöms som
vuxen med en metod som ger lägre strålningsdos har då något högre nytta. Liknande resonemang gäller då också för utfallen då en vuxen bedöms som barn och även för korrekta
bedömningar.
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A

Bilaga: Begrepp, förkortningar och notationer
Tabell A.1. Beskrivning av förekommande begrepp, förkortningar och notationer.
Begrepp

Beskrivning

Barn
Vuxen
Ensamkommande

Person som är yngre än 18 år.
Person som är 18 år eller äldre.
Person som söker asyl och uppger att de är under 18 år och
där det inte följer med en vuxen person som har ansvar för
dem.
Barnets kroppsdel bedöms som mogen och klassificeras felaktigt som vuxen.
Barnets kroppsdel bedöms som omogen och klassificeras
korrekt som barn.
Den vuxnes kroppsdel bedöms som mogen och klassificeras
korrekt som vuxen.
Den vuxnes kroppsdel bedöms som omogen och klassificeras
felaktigt som barn.
Nyttan av att ett barn blir korrekt klassificerat, antas alltid
vara 1.
Nyttan av att ett barn blir felaktigt klassificerat, antas vara
0 i den diskreta nyttomodellen.
Nyttan av att en 15 åring eller yngre felaktigt klassificeras
som vuxen, antas vara 0 i den linjära nyttomodellen.
Nyttan av att en vuxen blir felaktigt klassificerad, den här
nyttan behöver kvantifieras subjektivt.
Nyttan av att en person 21 år eller äldre blir felaktigt klassificerad som barn, den här nyttan behöver kvantifieras subjektivt.
Nyttan av att en vuxen blir korrekt klassificerad, antas alltid vara 1.
Sannolikheten att kroppsdelen är omogen givet att personen är barn. Anger hur stor andel av barnen som är korrekt
klassificerade.
Sannolikheten att kroppsdelen är mogen givet att personen
är vuxen. Anger hur stor andel av de vuxna som är korrekt
klassificerade.
Andel totalt som är korrekt klassificerade.
Hur stor andel av populationen som är 18 år eller över,
betecknas med ﬁ.
Förtkortning för Rättsmedicinalverket.
Logistisk funktion för de enskilda metoderna i, ger sannolikheten att bedömas med mogen kroppsdel givet åldern x
år.
Sannolikheten för metod/alternativ i att bedömas med mogen kroppsdel givet åldern x år. För RMV:s kombinationsmetod ges sannolikheten att minst en kroppsdel bedöms
som mogen givet åldern x år. För de enskilda metoderna är
pM
i (x) = li (x).
Sannolikheten att två oberoende bedömare båda bedömer
att kroppsdelen är mogen för metod i (visdomstand eller
knäled) givet åldern x år.

BM
BO
VM
VO
uBO
uBM
u15M
uVO
u21O
uVM
Specificitet
Sensitivitet
Accuracy
Prevalens
RMV
li (x)
pM
i (x)

si (x)

I

B

Bilaga: Statistik från Eurostat

Tabell B.1. Statistik från Eurostat. Visar antalet ensamkommande till EU och Sverige,
hur stor andel som sökte sig till Sverige respektive vilken faktor av överrepresentation som sökte sig till Sverige i förhållande till folkmängd inom
Sverige jämfört med folkmängden inom EU. Sveriges folkmängd inom EU
har under åren 2008 till 2017 ökat från 1.8% till 2.0%. Observera att antalet
ensamkommande till Sverige från Eurostat skiljer sig något från de antal som
Migrationsverket redovisar.
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

EU
11
12
10
11
12
12
23
95
63
31

695
190
610
690
540
725
150
205
245
750

Sverige

Andel

Faktor

1
2
2
2
3
3
7
34
2
1

12.9%
18.5%
22.6%
22.7%
28.5%
30.3%
30.4%
36.0%
3.4%
4.9%

7.2
10.3
11.9
12.0
15.0
15.9
16.0
19.0
1.8
2.5

510
250
395
655
575
850
045
295
160
565

II

C

Bilaga: RMV:s resultat för kvinnligt kön

Tabell C.1. Detaljerad statistik från RMV gällande ensamkommande av kvinnligt kön. I
tabellen anger mogen att båda bedömningarna kom fram till att kroppsdelen
var mogen, olika anger att bedömningarna var olika, omogna anger att båda
bedömningarna kom fram till att kroppsdelen var omogen. I vissa fall gick
kroppsdelen inte att bedöma, vilket då betecknas med ej bedömd. I de fall
utlåtandet från RMV blir talar för att den undersökte är 18 år eller äldre är
cellerna markerade med rött. I de fall utlåtande från RMV blir talar möjligen
för att den undersökta är 18 år eller äldre är cellerna markerade med orange.
I de fall utlåtandet från RMV blir talar möjligtvis för att den undersökte är
under 18 år är cellerna markerade med grönt. I de 3 fall där ingen kroppsdel
blivit bedömt blir uttalandet Någon bedömning av den undersöktas ålder har
inte varit möjlig att göra är cellen markerad med gult.

mogen
Visdomstand
mogen
olika
omogen
ej bedömd
summa

Knäled
olika omogen

ej bedömd

summa

234
28
73
51

0
2
2
2

1
2
10
0

8
2
2
3

243
34
87
56

386

6

13

15

420

III

D

Bilaga: Lotterimetoden

Kvantifieringen av uV O kan bestämmas genom att värdera kvoter av nyttodifferenser som
visades i avsnitt 3.3. Det finns dock många möjliga metoder som går att använda för att
kvantifiera uV O , se exempelvis Clemen och Reilly (2013). Här redovisas för hur man kan
använda lotterimetoden, som beskrivs i Clemen och Reilly (2013, sid. 734).
Lotterimetoden, går ut på att ange ett värde på p så att följande två alternativ anses
likvärdiga:
• En vuxen bedöms ha en omogen kroppsdel och därmed klassificeras som barn (V O)
helt säkert, eller
• ett barn bedöms ha omogen kroppsdel och klassificeras som barn (BO) med sannolikheten p och bedöms ha mogen kroppsdel och klassificeras som vuxen (BM ) med
sannolikheten 1 ≠ p.
Eftersom nyttan för ett barns utfall är känt, behöver p bestämmas så att de båda ovanstående alternativen uppfattas som likvärdiga, vilket inträffar när de förväntade nyttorna för
de båda alternativen är lika. Nyttan för att en vuxen bedöms som barn blir då:
uV O = uBO p + uBM (1 ≠ p)
= 1 p + 0 (1 ≠ p)

(D.1)

=p

Alltså, givet att uBO = 1 och att uBM = 0, antar uV O samma värde som sannolikheten
för att ett barn ska klassificeras som ett barn. Ju högre värde på uV O , desto värre anser
man det vara att felklassificera ett barn jämfört med en vuxen. Figur D.1 illustrerar
tolkningen av uV O och p med frekvenser om tio, då samtliga vuxna felklassificeras och
uV O = 0, 0.1, 0.3, 0.7, 0.9 och 1. Om man anser att uV O = 0, innebär det att man anser
det likvärdigt (lika dåligt) oavsett om felklassificeringen rör ett barn eller en vuxen. Om
man anser att uV O = 0.9, innebär det att man anser det likvärdigt när 10% av barnen
felklassificeras som när 100% vuxna felklassificeras. Om man anser att uV O = 1 är 100%
felklassificerade vuxna likvärdigt med att inga barn alls felklassificeras. Vilket betyder att
man inte anser det är något problem med en felklassificering av en vuxen vilket i sin tur
leder till att man aldrig kan acceptera att ett endaste barn felklassificeras, oavsett hur
många vuxna som felklassificeras som barn. I praktiken borde uV O aldrig kunna anses
vara 1.

IV

Figur D.1. Värderingen som ges av lotterimetoden då uV O = 0, 0.1, 0.3, 0.7, 0.9 och 1.
Här visualiserad i frekvenser om tio då samtliga vuxna felklassificeras. Figuren
visar, givet olika värden på uV O , två utfall som, då tio individer klassificeras,
båda anses likvärdiga.

V

E

Bilaga: Felkostnad och förhållandet till nytta

Thodberg m. fl. (2017, sid. 779) resonerar att om man anser det tre gånger så kostsamt
att felklassificera ett barn, jämfört med en vuxen så bör mognadsgränsen sättas då den
justerade benåldern är 18.5 år.
Ett alternativ till nytta kan vara att resonera i termer av felkostnad, där man använder
principen om att välja det alternativ som ger upphov till den lägsta förväntade felkostnaden. De korrekta klassificeringarna BO och V M antas då inte ha någon felkostnad.
Antag att kostnaden för utfallet V O är k, där k > 0, då kan kostnaden för utfallet BM
antas vara wk, där w Ø 1. w anger hur mycket mer kostsamt det är med en felklassificing
av ett barn jämfört med en felklassificering av en vuxen. Om w = 1 är kostnaden för
båda felklassificeringarna lika, om exempelvis w = 10 är kostnaden för ett felklassificerat
barn 10 gånger större jämfört med en felklassificerad vuxen. Den förväntade felkostnaden
reduceras då till (jämför med ekvation (2))
E(Felkostnad) = wkP (M |B)P (B) + kP (O|V )P (V ).
Eftersom det tidigare antagits att nyttan för det bästa utfallet är 1 och sämsta 0, kan
felkostnad transfomeras till nytta genom att den högsta kostnaden wk får nyttan 0 och de
utfall utan felkostnad får nyttan 1. Nyttan för en felklassificerad vuxen blir då:
uV O =

wk ≠ k
w≠1
=
wk
w

(E.1)

Figur E.1 visar uV O i förhållande till w. Observera att uV O går mot 1 då w går mot
oändligheten.
Notera att kostnaden k här inte togs fram, utan ställs enbart i relation till hur mycket
mer kostsamt w det är att felklassificera ett barn jämfört med en vuxen. Det går också att
resonera i faktiska felkostnader, exempelvis om kostnaden för en felklassificerad vuxen är
kV och kostnaden för ett felklassificerat barn är kB , då ges w = kB /kV . För att beslutsfattaren ska kunna kvantifiera faktiska felkostnaderna behövs antagligen genomföras en
multikriterieanalys, se exempelvis Hammond, Keeney och Raiffa (2002) eller Clemen och
Reilly (2013).
För att återkomma till resonemanget från Thodberg m. fl. (2017, sid. 779), angående att
kostnaden är 3 gånger så hög för ett felklassificerat barn jämfört med en vuxen, leder det
till att w = 3 och:
uV O =

w≠1
2
= ¥ 0.67.
w
3
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Figur E.1. Visar nyttan med en felklassificerad vuxen (uV O ) i förhållande till hur mycket
mer kostsamt det är att felklassificera ett barn (w). Observera att uV O går
mot 1 då w går mot oändligheten.
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F

Bilaga: Förstorade figurer

Figur F.1. Visdomstand, se Figur 11.

VIII

Figur F.2. Handled, se Figur 11.

IX

Figur F.3. Knäled, Se Figur 11.

X

Figur F.4. RMV:s metod, se Figur 11.

XI

G

Bilaga: RMV mot Hand-18 i åldersintervallet 21 till 25
år

Figur G.1. RMV är bättre på att korrekt klassificera vuxna i åldersintervallet 21 till 25
år jämfört med Hand-18, se också Figur 12.
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H

Bilaga: Teknisk information

Uppsatsen genererades 2018-12-08 09:58:18 och är skriven i knitr (Xie, 2015) som stickar
ihop LATEX med programkod i R (R Core Team, 2018) version 3.5.1. Nedan listas vilka
paket som använts.
package
agedecision
base
bindrcpp
datasets
devtools
dplyr
emojifont
Formula
ggplot2
ggrepel
ggridges
graphics
grDevices
grid
gridExtra
Hmisc
hrbrthemes
irr
janitor
knitr
latex2exp
lattice
lpSolve
methods
readr
readxl
stats
stringr
survival
tidyr
utils

version
0.1.0
3.5.1
0.2.2
3.5.1
1.13.6
0.7.6
0.5.2
1.2-3
3.0.0
0.8.0
0.5.0
3.5.1
3.5.1
3.5.1
2.3
4.1-1
0.5.0
0.84
1.1.1
1.20
0.4.0
0.20-35
5.6.13
3.5.1
1.1.1
1.1.0
3.5.1
1.3.1
2.42-3
0.8.1
3.5.1

date
2018-11-26
2018-07-05
2018-03-29
2018-07-05
2018-06-27
2018-06-29
2018-06-20
2018-05-03
2018-07-03
2018-05-09
2018-04-05
2018-07-05
2018-07-05
2018-07-05
2017-09-09
2018-01-03
2018-04-24
2012-07-16
2018-07-31
2018-02-20
2015-11-30
2017-03-25
2015-09-19
2018-07-05
2017-05-16
2018-04-20
2018-07-05
2018-05-10
2018-04-16
2018-05-18
2018-07-05

source
Github (elenius/agedecision@aeea6ee)
local
CRAN (R 3.5.0)
local
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.1)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
local
local
local
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.1)
CRAN (R 3.5.0)
local
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.0)
local
CRAN (R 3.5.0)
CRAN (R 3.5.1)
CRAN (R 3.5.0)
local
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