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 I 

SAMMANFATTNING 
Är införande och nyttjande av förstainsatsperson (FIP) samhällsekonomiskt lönsamt? En FIP är, i 

normalfallet, en deltidsbrandman som inte behöver inställa sig vid brandstationen när en olycka har 

inträffat då denne har ett eget utryckningsfordon och kan på så sätt fortare komma fram till 

olycksplats. Den här uppsatsen gör en utvärdering av fyra stationsområden i Jönköpings kommun som 

för FIP-verksamhet. Tidigare studier framställer att FIP har kortare responstid än nästkommande 

räddningsenhet. Om så är fallet är följden att räddningsarbetet kan påbörjas i ett tidigare skede och 

således kan det slutliga räddade värdet i en olyckssituation vara av större omfattning än vad som 

annars vore möjligt. Enligt teorin bör det finnas ett sätt att värdera denna effekt, vilket sedan kan 

ställas i förhållande till merkostnaden av införande av FIP. Är fördelarna av FIP-verksamhet av större 

magnitud än nackdelarna är projektet samhällsekonomiskt lönsamt. Metoden använd för att utvärdera 

FIP i Jönköpings kommun är kostnadsnyttoanalys (CBA), vari analysunderlaget består av 1150 

insatser där FIP-rapport ifyllts. Resultatet visar att den årliga nyttan per FIP-enhet, det vill säga per 

stationsområde, är mellan 242,8 och 652,0 TSEK (ej extrapolerat värde). Den årliga kostnaden är cirka 

76,5 TSEK och nettonuvärdet uppgår därför till mellan 166,2 och 509,1 TSEK. Nyttokostnadskvoten 

är mellan 3,17 och 8,52. Slutsatsen är att införande och nyttjande av FIP är samhällsekonomiskt 

lönsamt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FIP-rapport, förstainsatsperson, kostnadsnyttoanalys, responstid, räddningstjänst 



 II 

ABSTRACT 
Is introduction of first responder economically beneficial to society? A first responder is, most 

commonly, a part-time firefighter who can directly head for the scene of an accident since he has his 

own emergency vehicle. This means that the first responder does not have to first go by the fire 

department, like other part-time firefighters, and thus will be able to help people, or other, in an early 

stage of the situation. This thesis evaluates four fire departments (areas) in the municipality of 

Jönköping, which have adopted the concept of first responders into their organizations. Previous 

studies have shown that first responders have, on average, a shorter response time than the next 

emergency unit called to a rescue scene. If this is a fact, the rescue work can begin at an earlier stage 

and thus the final value saved during a rescue operation will be of greater scope than otherwise would 

be possible. In theory there should be a way to evaluate this effect, which then can be compared with 

the additional cost of introducing first responders. If the benefits of first responders are of greater 

magnitude than the disadvantages, the project is economically beneficial to society. The method used 

to evaluate the project of first responders in the municipality of Jönköping is a cost-benefit analysis 

(CBA), where the analytical framework consists of 1150 emergency rescues where a first-responder 

report has been completed. The results show that the annual benefits per first-responder unit, i.e. per 

station area, is between SEK 242.8 thousand and SEK 652.0 thousand (with no extrapolation). The 

annual cost is approximately SEK 76.5 thousand. The net present value therefore is between SEK 

166.2 thousand and SEK 509.1 thousand. The cost-benefit ratio is between 3.17 and 8.52. The con-

clusion is that introduction and use of first responders in the municipality of Jönköping is economic-

ally beneficial to society.  
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ORDLISTA & FÖRKORTNINGAR 

Anspänningstid - Tidsförlopp mellan att larm inkommer till räddningstjänst och den tidpunkt som 

(första) fordon beger sig ut till olycksplats (MSB 2012.a). 

CBA – Kostnadsnyttoanalys eller Cost-benefitanalys. Samhällsekonomisk kalkylering där samtliga 

positiva konsekvenser av ett projekt ställs i jämförelse med totala kostnader av detsamma (Mattson 

2004). 

Deltidsbrandman – Även kallat räddningstjänstpersonal i beredskap eller, kort, beredskapsresurs. 

Innebär, vanligen, brandman som har sin huvudsakliga anställning på annat håll, men som i normal-

fallet skall ha en utryckningstid om högst 5 minuter (MSB 2012.b; Sund 2006; Jönköpings rtj 2012.a). 

FIP – Förstainsatsperson (se förstainsatsperson). 

Förstainsatsperson – (FIP) Person som inom räddningstjänst, eller annan jour- eller beredskaps-

organisation, är avsedd att snabbt anlända till olycksplats för att inleda insats i mån av möjlighet innan 

nästkommande enhet (övrig styrka) är framme (Sund 2006). Syftar inom uppsatsen till (deltids-) 

brandman som tjänstgör som förstainsatsperson. 

Insats – se räddningsinsats. 

Insatskategori – en bred indelning av insatstyper. Här avses Brand i byggnad, Brand ej i byggnad, 

Trafikolycka, Utsläpp av farligt ämne, Vattenskada, Stormskada, Drunkning, Djurräddning, Ras/ 

Skred, Annan kommunal räddningstjänst, Annat Uppdrag, Automatlarm ej brand/gas, Falsklarm, För-

modad brand/räddning. 

Insatsobjekt – Alternativt objekt. Innebär här en snävare indelning av insatskategorier, exempelvis 

uppdelning av brand ej i byggnad enligt följande: Produktiv skogsmark, Annan trädbevuxen mark, 

Container och Övrig brand ej i byggnad.  

Insatstid – Tidsförlopp mellan att räddningspersonal larmas och den tidpunkt då räddningsarbetet 

påbörjas (Jaldell 2004). 

IVPA – I väntan på ambulans. Innebär att räddningstjänst rycker ut på sjukvårdslarm enligt avtal 

mellan kommun och Landsting. Person som åker på IVPA-larm är avsedd att snabbt kunna ge hjälp till 

nödställd individ då det kan ta lång tid för ambulans att nå fram till händelseplats (MSB 2012.a; 

Jönköpings rtj 2012.a). 

Körtid – Tidsförlopp mellan att räddningsenhet beger sig ut till olycksplats och framkomst till 

olycksplats (Jaldell 2004). 

Nettonuvärde – Skillnaden mellan det diskonterade värdet av samtliga nyttor och totala kostnader i en 

CBA (Boardman et al. 2011). 
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Nyttokostnadskvot – Även kallat B/C-kvot. Kvoten av totala nyttan och totala kostnaden i en CBA 

(Boardman et al. 2011). 

Olyckor – ”avser plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit 

räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan människors handlande. Dit 

räknas också händelser som beror på människors handlande och underlåtenhet att handla, oberoende 

av om handlingen eller underlåtenheten var uppsåtlig eller ej. Exempel på olyckor är bränder, 

explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen” (Karnov 2012). 

Responstid - Tidsförlopp mellan att larm inkommer till räddningstjänst och den tidpunkt som (första) 

räddningsenhet är framme vid olycksplats (Sund 2006). 

Räddningsinsats – Alternativt insats. Syftar här till de tillfällen då (akut) olycka eller överhängande 

fara inträffar och vari räddningspersonal utför ett räddningsarbete (se räddningstjänst). Det kan 

exempelvis gälla brand i byggnad, utsläpp av farligt ämne eller översvämning. Inom denna uppsats 

inbegrips även situationer som i efterhand förklarats som ej nödläge, såsom automatlarm ej brand/gas 

och förmodad brand/räddning. 

Räddningstjänst – ”Avser de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid 

olyckor och överhängande fara för olyckor för att förhindra och begränsa skador på människor, 

egendom och miljö” (SFS 2003:778). 
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1. INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

När en olycka har inträffat är det viktigt att det finns en välfungerande räddningstjänst som snabbt kan 

komma till undsättning för den nödställda. Det har tidigare analyserats om en heltids- respektive 

deltidsstyrka är samhällsekonomiskt lönsam samt vilken storlek på styrkan som är mest kostnads-

effektiv (Mattson 2004). Frågan som uppstår är om det finns något ytterligare alternativ av utformning 

av räddningstjänst än de ovan nämnda? Om så är fallet, är den alternativa valmöjligheten samhälls-

ekonomiskt lönsam?  

Bestämmelserna i lagen om skydd av olyckor (SFS 2003:778) “syftar till att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” Kommunen är enligt denna lag skyldig att 

ansvara för räddningstjänst inom kommunen och skall därmed förhindra och begränsa skador vid en 

olycka eller överhängande fara.1 Hur kan då en kommun mest effektivt uppfylla detta krav? I sökandet 

på svaret av denna fråga har ett relativt nytt koncept utvecklats, införande av så kallade förstainsats-

person (FIP). En FIP är en deltidsbrandman som inte behöver inställa sig vid brandstationen när en 

olycka har inträffat då denne har ett eget utryckningsfordon, vilket innebär att FIP kan åka direkt till 

skadeplats. Tanken är att denna beredskapsresurs tidigare skall nå olycksplats och på så sätt ha möjlig-

heten att avbryta eller minska den eskalerande skadeutvecklingen i ett tidigt skede (Jönköpings rtj 

2012.b; Sund 2006). 

Vad har då en FIP för funktionssätt och i vilken vidd sträcker sig dess kapacitet? Då en FIP-enhet inte 

är fullt utrustad, i jämförelse med en ordinarie brandbil eller annan räddningsenhet, samt att denne 

agerar ensam kan dennes insatsmöjligheter vara begränsade. Emellertid är erfarenheten att FIP kan 

utföra flertalet viktiga moment i det inledande räddningsarbetet. Vanliga uppgifter som FIP utför är: 

x orientering och bedömning av olycksplats, lämna lägesrapport till SOS 

x rapportera till nästkommande enheter (vägbeskrivning överblick av skadeplats) 

x planera räddningsinsats 

x begära förstärkning eller meddela att ankommande enheter kan återvända alternativt berätta att 

läget inte är brådskande 

x meddela fordonsplacering till ankommande enheter 

x genomsöka lokaler vid automatlarm 

                                                      
1 Kommunen ansvarar inte för de särskilda tillfällen då staten är den huvudansvarige enligt SFS 2003:778 4 kap.§1-6. Vidare 
befriar inte lagen den enskilde från eget ansvarstagande och på så sätt överföra ansvar och kostnader till det allmänna. 
(Karnov 2012)  
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x varna personer i fara, säkra trafikolyckor mot omgivande trafik eller brand 

x släcka mindre bränder med handbrandsläckare 

x skapa fria luftvägar eller vidta annan nödvändig livräddande åtgärd 

x biträda med flytboj vid drunkningsolycka 

x åka på IVPA-larm med möjlighet till defibrillering (under avtal med Landsting) 

(Hermansson et al. 2008, Jönköpings rtj 2012.a)  

Möjligheterna är många och hypotesen är att de torde vara värdeinbringande ur en samhällsekonomisk 

synpunkt. 

Räddningstjänsten i Jönköping införde FIP-verksamhet på försök i Norrahammar år 2004. Försöks-

verksamheten tolkades som lyckad och FIP infördes på ytterligare tre stationer (Bankeryd, Gränna och 

Huskvarna) år 2006. I dagsläget är FIP ett permanent begrepp inom i Jönköpings kommun. Rädd-

ningstjänsten i Jönköpings kommun har även medverkat i flertalet FIP-utbildningar i övriga Sverige, 

där intresset för FIP fortfarande växer. År 2008 var det omkring 40 brandstationer i Sverige som hade 

infört FIP-verksamhet. I skrivandets stund (juni 2012) har antalet med FIP-verksamhet ökat till 

ungefär 137 stationer runt om i Sverige (Hermansson et al. 2008; Jönköpings rtj 2012.a). 

För att avgöra om införande och nyttjande av FIP är samhällsekonomiskt lönsamt krävs identifiering 

och analys av samtliga positiva såväl som negativa effekter som verksamheten innebär. Detta skall 

ställas i förhållande till om FIP-verksamheten ej initierats, vilket betyder att det är den extra nyttan och 

merkostnaden av införandet som är av betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet. Den huvudsakliga 

potentiella positiva konsekvensen är att FIP kan korta responstiden för räddningsinsatsen och på sätt 

generera ett minskat, eller räddat, skadevärde.  Kostnaderna gäller poster såsom fordon, materiel samt 

utbildning och är i allmänhet relativt låga (Sund 2006). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Är införande och nyttjande av FIP inom en räddningstjänst samhällsekonomiskt lönsamt? Tidigare 

analyser visar på att FIP har kortare responstid än nästkommande enhet. Till följd av den tidsvinst som 

FIP har genererat kan räddningsarbetet påbörjas tidigt och således kan det slutliga räddade värdet vara 

större än vad som annars vore möjligt. Om detta är fallet bör det finnas ett sätt att värdera denna effekt 

och sedan ställa resultatet i förhållande till merkostnaden av införande av FIP, där kostnaderna 

vanligen är förhållandevis låga. Är fördelarna av FIP-verksamhet av större magnitud än nackdelarna är 

projektet samhällsekonomiskt lönsamt. 
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1.3 SYFTE 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om införande och nyttjande av FIP-verksamhet för de 

fyra stationerna Bankeryd, Gränna, Huskvarna samt Norrahammar i Jönköpings kommun är samhälls-

ekonomiskt lönsamt på stationsområdesnivå. 

1.4 METOD 

Den huvudsakliga metoden för att utvärdera FIP-verksamheten i fyra stationsområden i Jönköpings 

kommun är via en kostnadsnyttoanalys, även kallat CBA.2 Detta utförs stegvis i enlighet med inrådan 

av Boardman et al. (2011), men presenteras dock i ett lite mer läsarvänligt format. Analysunderlaget 

har tillhandhållits av Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 

För att estimera nyttan analyseras 1818 FIP-rapporter med tillhörande insatsrapporter mellan år 2007 

och 2011, där tidsskillnader, andel av total insats genomförd av FIP och insatsobjekt identifierats för 

respektive observation. I de fall som gäller annan kommunal räddningstjänst har även beskrivnings-

texter i insatsrapporter analyserats. Likaså har fritext i FIP-rapport genomgåtts för att få ytterligare en 

uppfattning om räddningsinsatsen eller andra oklarheter. Utöver detta sorteras 979 FIP-insatser där 

ingen FIP-rapport skrivits ur ett omfattande material av samtliga insatser inom Jönköpings kommun 

under den period som materialet sträcker sig över (se diskussion i kapitel 3). Orsaken till det sist-

nämnda är bland annat att få en uppfattning om hur många FIP-insatser som faktiskt sker under ett 

genomsnittligt år. När kvantifieringen slutförts beräknas ett värde för varje enskild observation baserat 

på tidsvärdet per insatsobjekt enligt Jaldell (2004). Nästa steg innebär att estimera totala årliga nyttan 

av FIP, vilket beräknas som ett genomsnitt av de 5 åren (4 år för Bankeryd). Här är det viktigt att det 

framgår att det inte är en analys över tid, anledningen är att få tillräckligt många observationer samt att 

antalet insatser kan variera från år till år. Detta medför att ett genomsnitt är mer lämpligt. Kostnader 

för FIP är grundade i Räddningstjänsten i Jönköpings kommuns uppfattningar. Investeringskostnader 

beräknas till ett årligt annuitetsvärde, där diskonteringsränta baserad på SIKA (2008) används, för att 

sedan summeras med den årliga driftkostnaden. Till sist beräknas nettonuvärde och nyttokostnadskvot 

samt framställs några ytterligare mått på effektivitet. 3 Uppsatsen innehåller också två känslighets-

analyser där Monte Carlo-simulering är den huvudsakliga metoden för att påvisa tillförlitlighet i CBA-

resultatet. Utöver detta presenteras även en känslighetsanalys för andelen av insats genomförd av FIP 

då insamlat data över denna faktor är baserat på subjektiva bedömningar.  

Ej ifyllda FIP-rapporter beror enligt Räddningstjänsten i Jönköping (2012.a) på slumpmässiga faktorer 

(se avsnitt 3.2), vilket gör att vi kan se undersökningen som ett slumpmässigt urval. Detta bidrar också 

                                                      
2 Mer specifikt kallas metoden använd i denna uppsats in medias res CBA, då det gäller ett pågående projekt (se avsnitt 2.1). 
3 Ytterligare mått på effektivitet syftar till generella resultat av beståndsdelar som ingår i beräkningar i den huvudsakliga 
CBA:n. Dessa redovisas av två primära anledningar: (1) jämförbarhet med tidigare/senare studier och (2) visa på 
tillförlitligheten i det huvudsakliga CBA-resultatet. 
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till möjligheten att beräkna ett extrapolerat resultat för respektive station, då bortfallet är relativt stort, 

vilket presenteras i samband med övrigt resultat.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Den här uppsatsen begränsas till utvärdering av FIP-verksamhet i fyra stationer i Jönköpings kommun, 

vilket också överensstämmer med uppsatsens syfte. Analysen avgränsas i huvudsak till de insatser där 

FIP-rapport ifyllts eftersom att de bidrar med den information som krävs inom ramen för denna 

uppsats. Där ingen FIP-rapport skrivits fattas information om andel genomförd av FIP samt fritext 

över vad som har hänt för respektive räddningsaktion. Analysmaterialet sträcker sig inte längre till-

baka än till år 2007 (2008 för Bankeryd) och detta begränsar möjligheten att utvidga antalet obs-

ervationer. Det utförs ingen uppdatering av Jaldells (2004) estimerade tidsvärden, utöver inflations-

justering, med orsaken avsaknad av tillgängligt material samt att det gäller ett omfattande arbete som 

ligger utanför den här uppsatsens syfte och fokus. Utvärderingen tar inte heller hänsyn till eventuell 

risk som FIP-tjänstgöring kan innebära. Vidare görs ingen känslighetsanalys över kostnader, då dessa 

är relativt givna.4 Till sist skall nämnas att tidigare studier är till liten del baserad på vetenskapliga 

artiklar. Ämnet FIP är jämförelsevis outforskat på svensk mark. Utanför Sveriges gränser har begrepp-

et FIP inte riktigt samma betydelse, varför det är svårt med direkta jämförelser.5  

1.6 DISPOSITION 

Uppsatsen börjar härefter med teori i kapitel 2. I avsnitt 2.1 beskrivs teoretisk bakgrund, användnings-

områden och tillvägagångssätt i en CBA. Efterföljande avsnitt presenterar Jaldells rapport Tidsfaktorns 

betydelse vid räddningsinsatser (2004), som är en viktig beståndsdel inom uppsatsens analys. Avsnitt 

2.2 tar upp tidigare studier. Material för analysunderlag samt felkällor beskrivs i kapitel 3. Kapitel 4 

presenterar CBA av FIP-verksamheten i Jönköpings kommun. Det börjar med identifiering, kvanti-

fiering samt värdering av kostnader och nyttor (avsnitt 4.1). Avsnitt 4.2 redovisar resultatet, där också 

en känslighetsanalys utförs. I kapitel 5 diskuteras resultatet i den mån det går att jämföra med tidigare 

studier och till sist ges en slutsats i kapitel 6.  

                                                      
4 Om så den årliga kostnaden skulle öka med 100 procent så är FIP samhällsekonomiskt lönsamt för samtliga fyra stationer 
inom analysen (se kapitel 5). 
5 Avsnittet om tidigare studier tar dock upp en nederländsk studie där betydelse av insatstid diskuteras, vilket även har 
relevans för uppsatsens diskussion. 
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2. TEORI 

2.1 KOSTNADSNYTTOANALYS 

Bakgrund och användningsområden 

Kostnadsnyttoanalys, kort CBA, baseras på nationalekonomisk välfärdsteori och är, i dess bredaste 

betydelse, ett hjälpmedel för beslutsfattande. Analysverktyget är avsett att ge riktlinjer till hur den 

mest effektiva allokeringen av samhällets resurser kan uppnås. Metoden kan historiskt spåras till 

Dupuits uppsats, publicerad 1844, om hur nytta kan mätas för byggande av nya broar och vägar 

(Mattsson 2004). Grunden till modern CBA utformades i USA då översvämningskontroll lagstadgades 

via the U.S. Flood Control Act, 1936 (Britannica 2012). Landet hade under en lång period haft stora 

svårigheter med översvämningar som resulterade i omfattande kostnader för vattenskador, såsom 

förstörda hus och landområden, sjukdomar och dödsfall. Subvention av den federala staten för 

hantering och kontroll av översvämning beviljades om projektets fördelar övervägde dess nackdelar, 

vilket resulterade i ett behov av en lämplig metod för att mäta och jämföra desamma (Prest & Turvey 

1965; Congress 1936; Costa 1978). Idag används CBA till en omfattande variation av offentliga proj-

ekt, program och andra interventioner (Boardman et al. 2011). I Sverige har detta analysverktyg 

nyttjats som beslutsunderlag sedan 1960-talet. Det är vanligt att statliga verk, såsom Trafikverket, an-

vänder sig av metoden vid satsningar på infrastruktur. En annan myndighet som frekvent använder sig 

av CBA är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). CBA är också frekvent före-

kommande inom hälsovården, jämte kostnadseffektanalyser, och vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

såväl som vid miljö- och energiutredningar. Listan på användningsområden kan göras lång (Mattson 

2004). 

Analysmetoden kan delas upp i två generella kategorier: ex ante CBA samt ex post CBA. Ex ante 

CBA innebär att en utvärdering sker innan ett projekt har påbörjats och fungerar som beslutsunderlag 

för om projektet bör genomföras eller inte (eller vilket alternativ som är mest effektivt om det gäller 

val bland flertalet projekt). Ex post CBA betyder istället att utvärdering sker efter att projektet av-

slutats. Denna typ ger mer generell kunskap i ämnet då resultatet kan appliceras på andra liknande om-

råden. Utöver de två nämnda kategorierna finns även in medias res CBA, vilket innebär utvärdering av 

pågående projekt, och CBA där de tre analyskategorierna av samma projekt jämförs med varandra 

(Boardman et al. 2011). 

Vidare kan en CBA nyttjas för samhälleliga skäl såväl som av privata aktörer (exempelvis privata 

företag). Det är viktigt att skilja mellan en samhällsekonomisk kalkyl och företagsekonomisk kalkyl. I 

det förra gäller det ekonomiska förhållanden i samhället medan det i den senare endast tas hänsyn till 
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enskilda individer eller företag (Strömberg 2007). Inom ramen för den här uppsatsen syftar CBA 

endast till samhällsekonomiska kalkyler. 

Länk till Paretoeffektivitet 

I en CBA vägs de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt (program eller annat dylikt) mot 

varandra. Om de positiva effekterna är av större magnitud än de negativa är projektet samhälls-

ekonomiskt lönsamt, vilket kan tolkas som att projektet bör genomföras. För att möjliggöra jämför-

barhet av fördelar och nackdelar mäts desamma i monetära värden, där fördelar ofta skattas i form av 

maximal betalningsvillighet och nackdelar i projektets alternativkostnad(er). Skillnaden mellan de 

(diskonterade) positiva och negativa effekterna resulterar i vad som kallas för nettonuvärde (se nedan) 

och detta kan i sin tur kopplas till ekonomisk teori gällande Paretoeffektivitet. Paretoeffektivitet, eller 

Paretooptimum, definieras som ”en allokering av resurser är Paretoeffektiv om ingen alternativ allo-

kering medför att minst en person vinner på en förändring utan att någon annan person förlorar”. Att 

uppnå paretoeffektivitet är i teorin något helt annat än vad som gäller i verkligheten. I praktiken är det 

närmare omöjligt att finna denna allokering då det krävs att samtliga individers nytta kan mätas och 

jämföras. Vidare är det i normalfallet status quo (utgångsläget) som är Paretooptimalt eftersom att ett 

projekt rimligtvis medför att åtminstone en eller ett fåtal individer förlorar på införandet av detsamma. 

Det så kallade Paretokriteriet ovan kan utvidgas och därmed låta Paretoeffektivitet även inbegripa 

förändringar, där det kan finnas både vinnare och förlorare. Detta kallas för Hicks-Kaldor kriteriet och 

innebär att en förändring av en allokering av resurser ökar välfärden i ett samhälle om den leder till att 

minst en person får det bättre och att denne kan kompensera den eller de som får det sämre och ändå få 

ett resulterande överskott. Länken mellan Paretoeffektivitet och nettonuvärde, som även fungerar som 

den fundamentala grundprincipen för en CBA, gäller enligt följande: ”om ett projekt leder till ett 

positivt nettonuvärde, då är det möjligt att finna en fördelning av transfereringar som gör att minst en 

person vinner utan att göra det sämre för någon annan”. Observera att transfereringen är hypotetisk 

och att i verkligheten så kan det finnas både vinnare och förlorare (Boardman et al. 2011; Mattson 

2004).  

Tillvägagångssätt 

Enligt Boardman et al. (2011) råds en CBA att utföras stegvis, där stegen kan beskrivas enligt åtta 

punkter: (1) specificera de olika handlingsalternativen (projekten); (2) redogöra för vilka som vinner 

respektive förlorar på projektet; (3) identifiera konsekvenserna över projektets livstid, katalogisera 

dem samt bestäm hur dessa skall mätas; (4) kvantifiera och sätta monetära värden på konsekvenserna; 

(5) diskontera samtliga nyttor och kostnader till nuvärde om projektet är längre än ett år; (6) beräkna 

nettonuvärdet för respektive projekt; (7) utför en känslighetsanalys och, till sist, (8) ge en rekomm-

endation. Härefter presenteras kort respektive steg.  
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1. Specificering av handlingsalternativ 

Det första steget innebär att specificera de olika handlingsalternativ som finns tillgängliga för att 

uppfylla ett visst syfte. De möjliga alternativen kan sedan jämföras med ett redan pågående projekt, 

med flera tänkbara handlingsalternativ för att se vilket som genererar högst nettonuvärde (eller 

nyttokostnadskvot) eller med det alternativ där ingen åtgärd vidtas. 

För att exemplifiera kan vi tänkas oss att det gäller olika program för att minska antalet dödsfall 

orsakat av (utom sjukhus) inträffat hjärtstillestånd. Alternativen kan då vara: (1) låta räddningstjänst 

åka på IVPA-larm och förse beredskapsresurs med automatisk hjärtstartare, så kallad automatisk 

extern defibrillator (AED); (2) förse allmänna platser med AED; (3) förse taxibilar med AED, eller (4) 

informera allmänheten om bättre kost- och motionsvanor. Här gäller det att begränsa sig då handlings-

alternativen snabbt kan komma att bli otaligt många; Boardman et al. (2011) rekommenderar högts sex 

handlingsalternativ.  

2. Redogörelse för vinnare respektive förlorare 

Här inbegrips att redogöra för de individer som är berörda av de olika handlingsalternativen. Det kan 

till exempel vara kommun- eller regionbefolkning, Sveriges population eller individer ur ett globalt 

perspektiv. Det globala perspektivet är ofta något som tas hänsyn till vid större miljöfrågor, såsom 

åtgärder för att minska växthusgaser. Exemplet ovan, där syftet är att minska antalet dödsfall orsakat 

av (utom sjukhus) hjärtstillestånd, är rimligtvis en landstingsfråga, vilket gör att det är regionbefolk-

ningen som får stå för kostnaderna samt potentiellt vinna på programmet i fråga (Boardman et al. 

2011). 

3. Identifiering, katalogisering samt mått på konsekvenser  

Detta steg omfattar identifiering av handlingsalternativens konsekvenser, vilket innebär att finna och 

redogöra för samtliga resulterande effekter, positiva såväl som negativa. Konsekvenserna skall sedan 

katalogiseras som nyttor eller kostnader. Val av mått görs ofta i samband med identifieringen och 

innebär i sin enkelhet bestämning av enhetsbegrepp. I hjärtstoppsexemplet kan konsekvenserna vara 

räddade liv, minskade skador till följd av snabb förstahjälpeninsats och resurser som krävs för AED-

apparater och hjärt- och lungräddningsutbildning, där de två förstnämnda är nyttor och de andra två är 

kostnader över projektets livslängd (Boardman et al. 2011). 

4. Kvantifiering av och monetära värden på effekter  

Följande att fördelar och nackdelar av handlingsalternativen har bestämts enligt steg 3 skall nyttor 

respektive kostnader kvantifieras i antal under projektets livslängd, som till exempel antalet räddade 

liv och inköpta AED-apparater. Efter kvantifieringen mäts effekterna i monetära termer för att göra 

dem jämförbara med varandra. Att sätta ett monetärt värde kan i vissa fall vara relativt enkelt då 

konsekvensen har ett marknadspris som kan användas för att approximera betalningsvillighet eller 
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alternativkostnad. Finns det ingen marknad för effekten har flertalet metoder utvecklats för att möjlig-

göra monetär estimering, till exempel Contingent Valuation och Hedonisk prissättningsmetod  

(Boardman et al. 2011; SIKA 2008).6  

5. Diskontering av samtliga nyttor och kostnader  

Om projektet i fråga sträcker sig över längre än en period om ett år behöver samtliga nyttor och 

kostnader diskonteras till samma tidpunkt, vanligen nutid, med assistans av en lämplig diskonterings-

ränta (även kallat samhällsekonomisk kalkylränta).7 Det finns flertalet metoder för att beräkna den 

samhällsekonomiska diskonteringsräntan, såsom att basera den på tidspreferenser, marknadsränta 

(avkastning på privat investering) och/eller real statlig utlåningsränta.8 Rekommendation om vilken 

diskonteringsränta som bör användas och hur den skall beräknas varierar beroende på vilket 

huvudområde som projektet i fråga kan hänföras till. 

När valet av ränta är gjort beräknas nuvärdet av samtliga nyttor och kostnader under projektets 

livslängd enligt följande: 

(ܤ)ܸܲ =  ௧ܤ
(1 + ௧(ݎ



௧ୀ
 

(ܥ)ܸܲ =  ௧ܥ
(1 + ௧(ݎ



௧ୀ
 

där B är nytta, C är kostnad, r är samhällsekonomisk diskonteringsränta, t är antal år som projektet 

fortgår och PV står för nuvärde (Boardman et al. 2011). 

6. Beräkna nettonuvärdet  

Detta steg innebär att vi jämför den totala diskonterade nyttan, PV(B), med totala diskonterade 

kostnaden, PV(C), och framställer ett nettonuvärde, PV(NB): 

(ܤ)ܸܲ െ (ܥ)ܸܲ =   (ܤܰ)ܸܲ

Är nettonuvärdet positivt är projektet samhällsekonomiskt lönsamt. Är det flera handlingsalternativ 

som ställs i relation till varandra bör det alternativ med högst nettonuvärde genomföras. Även en 

nyttokostnadskvot kan framräknas, eller B/C-kvot, vilket kan tolkas som hur mycket som fås tillbaka 

på en investerad krona. Är det endast ett alternativ som skall jämföras med utgångsläget ”ingen 

                                                      
6 Contingent valuation innebär enkätanalys av betalningsvillighet eller villighet att acceptera för en icke-marknadsprissatt 
vara (Boardman et al. 2011). Hedonisk prissättningsmetod ”går ut på att härleda värden på icke-marknadsprissatta varor/ 
tjänster genom att anta att dessa varor ingår som attribut hos en marknadsvara och att de implicita värdena ingår i värderingen 
av en marknadsprissatt vara” (SIKA 2008). Metoden innebär, vanligen, regressionsanalys där den icke-marknadsprissatta 
varans marginella effekt på marknadsvarans pris används till att skatta värdet på den förstnämnda (Boardman et al. 2011). 
7 Viktigt att påpeka är att här handlar det inte om inflationsjustering då detta i normalfallet redan har utförts i tidigare steg. 
8 Tidspreferenser består vanligen av rena tidspreferenser (konsumtion ger högre nytta idag än i framtiden), real tillväxt i 
konsumtion per capita samt elasticitet för konsumtionens marginalnytta (SIKA 2008).   
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åtgärd”, är kravet att nyttokostnadskvoten skall vara större än 1 för att det skall vara samhälls-

ekonomiskt lönsamt. Om det istället gäller valet mellan flera projekt så rankas de efter storlek på 

nyttokostnadskvot, det vill säga att det handlingsalternativ som har den högsta kvoten är också det 

alternativ som bör prioriteras (Boardman et al. 2011).  

7. Känslighetsanalys 

Om det finns osäkerhet i estimerade parametrar för projektets effekter bör en känslighetsanalys av 

resultatet genomföras. Syftet med känslighetsanalys är att visa hur tillförlitligt det framräknade netto-

nuvärdet är. Flertalet metoder för detta steg finns att tillgå, som till exempel partiell känslighetsanalys, 

Worst case-/Best case-analys samt Monte Carlo-simulering (Boardman et al. 2011).9 

8. Rekommendation 

Till sist ges en rekommendation i enlighet med resultatet till beslutsfattaren.  

Det bör påpekas att CBA är ett normativt verktyg. Detta betyder att resultatet av analysen ger riktlinjer 

till vad som borde genomföras och säger inte vad som faktiskt skall genomföras (Boardman et al. 

2011).10 

2.2 TIDSFAKTORNS BETYDELSE VID RÄDDNINGSINSATSER 

Har det någon betydelse om en räddningsinsats inleds 5 eller 10 minuter senare eller tidigare? Om så 

är fallet, finns det någon metod att värdera denna faktor? Vidare kan följande fråga ställas: finns det 

något värde i de fall då FIP snabbare än övrig styrka når skadeplats och på så sätt kan påbörja 

räddningsinsatsen i ett tidigare skede? De två förstnämnda frågeställningarna utvärderas och besvaras i 

Jaldells rapport Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser (2004). Den sistnämnda frågan besvaras 

här via vidareutveckling av diskussionen från samma rapport.   

Utgångspunkten i Jaldells beräkningar och antaganden kan illustreras med figur 2.1, vilket visar 

skadevärdets beroende av tiden efter att en olycka har inträffat i relation till när räddningsinsats 

påbörjas. Kurva a representerar skadevärdets utveckling för exempelvis brand eller utsläpp av farligt 

ämne där inga åtgärder utförs. Om så räddningsinsats påbörjas och beredskapsresursen anländer till 

olycksplatsen efter 15 minuter så gäller kurva b. Är räddningsstyrkan dock försenade med 10 minuter 

så gäller istället kurva c. Ökningen av insatstiden (från 15 till 25 minuter) resulterar då i att skade-

                                                      
9 I en partiell känslighetsanalys låts en eller ett fåtal parametrar (för nytta och/eller kostnad) variera. Worst case-/Best case-
analys innebär att nettonuvärde framräknas för värsta möjliga scenario (Worst case), det vill säga där nyttan (kostnaden) sätts 
till lägsta (högsta) möjliga värde, och/eller för bästa möjliga scenario (Best case), vilket betyder att nyttan (kostnaden) sätts 
till högsta (lägsta) möjliga värde (Boardman et al. 2011). Monte Carlo-simulering presenteras i avsnitt 4.2.2. 
10 För mer om respektive steg i en CBA och dess beståndsdelar hänvisas intresserad läsare till Boardman et al. (2011). 
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värdet ökar med skillnaden mellan Sc och Sb.11 Låt oss nu istället anta att räddningsstyrkan når fram 

till händelseplatsen 10 minuter tidigare, det vill säga att de har en insatstid på 5 minuter, vilket medför 

att förloppet kan illustreras med kurva d. Förändringen i förlorat värde blir då skillnaden mellan kurva 

d och b, det vill säga skillnaden mellan Sd och Sb. Det är dessa värden (förlorat eller vunnet/räddat) 

som estimeras och kallas för tidsvärde.  

FIGUR 2.1 SKADEVÄRDETS UTVECKLING I FÖRHÅLLANDE TILL TID 

 

Då tidsvärdet skall skattas är förstås tidsfaktorn en av de viktigaste komponenterna och det är viktigt 

att förstå hur detta definieras.  

                                                      
11 Tid mellan inträffande av olycka och larm till räddningstjänst antas för enkelhetens skull här vara noll. 

 Källa: Jaldell (2004) 

 Källa: Jaldell (2004) 

FIGUR 2.2 TIDPUNKTER OCH TIDSÅTGÅNG VID RÄDDNINGSINSATSER 
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Figur 2.2 visar den totala tidsåtgången vid en räddningsinsats och hur densamma kan delas in mellan 

olika delmoment av insatsen. I Jaldells rapport, liksom i den här uppsatsen, är larmbehandlingstid av 

ringa bemärkelse, även ofta okänd, och det fokuseras istället på tid efter larm inkommit till räddnings-

tjänst. Av största intresse för att skatta värdet av en tidigare påbörjad räddningsinsats är tid mellan att 

räddningstjänst larmas och den tidpunkt då räddningsarbetet inleds, det vill säga insatstiden. På grund 

av bristande rapportering av tider används dock både kör- och insatstider av Jaldell.12  

Värdet av tidigare, alternativt senare, ankomst till skadeplats och påbörjan av räddningsarbete 

beräknas genom att summera det räddade, alternativt förlorade, monetära värdet av egendomsskador 

(egendom och miljö) samt personskador (lindrigt skadade, svårt skadade och dödsfall). 13  Jaldells 

huvudsakliga metod använd är regressionsanalys, där det undersöks hur olyckans omfattning (bero-

ende variabel) beror på insats- eller körtid (oberoende variabel).14 Separata regressionsanalyser utförs 

för olika objekt, det vill säga en finare fördelning av de annars breda insatskategorierna, och den res-

ulterande marginella effekten av snabbare eller långsammare kör- eller insatstid används till beräkning 

av 5- och/eller 10 minuters tidsvärde.15  

Linjär regression med binära beroende variabler har utförts för insatser gällande drunkning/-tillbud, 

trafikolyckor, brand i byggnad, ras/skred samt akut uppdrag. De beroende variablerna tar formen 

andel omkomna, andel svårt skadade och andel lindrigt skadade. Hypotesen här är att antalet med 

personskador minskar/ökar då räddningsinsats påbörjas tidigare/senare.16 För objekt inom insatskate-

gorin brand i byggnad adderas värdet på personskador med värdet på egendomsskador för att approx-

imera det totala värdet av en snabbare insats.17  

Brand ej i byggnad har ett tidsvärde som har skattats med hjälp av ickelinjär regression. De beroende 

variablerna för produktiv skogsmark samt annan trädbevuxen mark mäts i antalet kvadratmeter som 

brunnit upp och resultatet värderas sedan i kronor. I övrig brand ej i byggnad antas tidsfaktorn vara av 

ringa betydelse. Till samtliga objekt tas dock hänsyn till risk för spridning med i beräkningarna för det 

slutgiltiga tidsvärdet. 

Tidsvärdet för utsläpp av farligt ämne har skattats med, bland annat, ickelinjär regression, där den 

beroende variabeln är uttryckt som andelen utsläppt mängd i förhållande till ursprunglig mängd. 

Utsläpp av farligt ämne har indelats i små respektive stora olyckor. För de små utsläppen skattas 

                                                      
12 Den här uppsatsen använder responstid (se vidare kapitel 4).  
13 Jaldell använder sig av Vägverkets, numera Trafikverket, monetära värden på personskador, vilka inflationsjusteras. För 
mer om värdering av personskador hänvisas läsaren till Boardman et al. (2011) och Mattson (2004). 
14 Författaren kontrollerar även för andra väsentliga variabler. 
15 Exempel finns i tabell 4.3 (avsnitt 4.1.2), vilket innehåller relevanta insatsobjekt för den här uppsatsens analysunderlag. 
16 Det skall påpekas att snabbare respektive långsammare insatser är troligt att följa ett avtagande samband. Detta innebär att 
det är fler som räddas vid kortare insatstid än vad det är som omkommer vid längre insatstid.  
17 I svenska insatsrapporter råder avsaknad av skattade värden på egendomsskador, vilket medför att författaren använder sig 
av justerade egendomsvärden framställda av Juås (1994). Juås baserar i sin tur värden på egendomsskador på norsk statistik, 
som inbegriper skattade värden på förlorad egendom samt försäkringsvärden gällande detsamma. 
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tidsvärdet för olika åtgärdsklasser som sträcker sig från personskador och förstahjälpen till mindre 

akuta åtgärder för att lindra konsekvenserna av ett utsläpp, som till exempel tätning av brunnar, 

uppumpning och sanering. Estimerade värden adderas sedan för att få ett totalt tidsvärde vid små 

utsläpp av farliga ämnen.18 Stora olyckor inträffar relativt sällan och därmed finns ingen tillräcklig 

statistik att analysera gällande det här objektet. Till följd av detta har ett inflationsjusterat värde, 

framställt av Juås (1994), lagts till tidsvärdet om 5 minuter för små olyckor när det gäller större 

utsläpp. 

Vid vattenskador, stormskador, djurräddning, annan kommunal räddningstjänst och annat uppdrag 

har författaren använt sig av beskrivningstexter till insatser för att tolka händelserna. Tidsvärde för 

objekt inom insatskategorierna vattenskador, stormskador och djurräddning har beräknats genom att 

inflationsjustera värden beräknade av Juås. Annan kommunal räddningstjänst och annat uppdrag 

innehåller flertalet olika objektstyper.  Skillnaden mellan de två är att för annat uppdrag finns det spec-

ifika ifyllnadsfält i insatsrapporten medan annan kommunal räddningstjänst anges i fritext. Tidsvärdet 

för objekten inom dessa kategorier har framställts genom regressionsanalys, direkt använda värden 

som beräknats enligt ovan eller via en justering av det sistnämnda. 

Till sist skall nämnas att omfattningen av automatlarm ej brand/gas, falsklarm och förmodad brand/ 

räddning är osannolikt att bero på tidsfaktorn. Detta medför att tidsvärdet för dessa kategorier är satt 

till noll.   

Tidsvärdet för de olika objekten vägs samman till ett medelvärde för respektive insatskategori enligt 

tabell 2.1 där samtliga är inflationsjusterade till 2011 års penningvärde.19,20 För samtliga kategorier, 

förutom brand i byggnad och brand ej i byggnad, kan ett 5-minutersvärde direkt omräknas till ett 10-

minutersvärde och vice versa.  

Sambandet mellan tid och skadeutveckling är sannolikt att vara ickelinjärt för brand i byggnad samt 

brand ej i byggnad. Antagandet är att en brands skadeutveckling accelererar som snabbast inom de 

första minuterna för att sedan plana ut. Därför är det marginella tidsvärdet, det vill säga värdet för 1 

sekund, för perioder om 10 minuter lägre än för om 5 minuter. För brand ej i byggnad är sekundvärdet 

501 kronor och för brand ej i byggnad gäller 18 kronor. 

 

                                                      
18 Finns även en ytterligare åtgärdsklass där insatsen är av mindre sort där tidsvärdet sätts till noll. 
19 Tidsvärden för objekt relevanta inom uppsatsens ramar redovisas i tabell 4.3 (avsnitt 4.1.2). 
20 Tidsvärden i tabell 2.1 är avrundade till heltal. Skall sekundvärdet användas rekommenderas att återigen beräkna 
sekundvärdet utifrån 5-minuters tidsvärde. 
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TABELL 2.1 TIDSVÄRDE FÖR 5 MINUTER RESPEKTIVE 1 SEKUND  

 

 

2.2.1 TIDSFAKTORNS BETYDELSE VID FALLET FIP 

Grundtanken med FIP är att denne fort skall kunna nå olycksdrabbad plats. När FIP anländer snabbare 

än övrig styrka till en skadeplats kan denne påbörja räddningsarbetet i ett tidigare skede än vad som 

annars vore möjligt. En FIP kan som första man på plats kolla läget, planera inför nästkommande 

enheter, vidta lättare släckningsåtgärder, inleda livräddande insats och så vidare. Samtliga nämnda 

åtgärder kan vara avgörande för att bryta eller minska en eskalerande skadevärdeutveckling. Vid en 

första anblick kan det uppfattas som att den tidsvinst som FIP genererar i detta fall resulterar i samma 

värde som när en full räddningsstyrka anländer lika snabbt. Det skall dock påpekas att en FIP-enhet 

inte är fullt utrustad, i jämförelse med en ordinarie brandbil, samt att denne agerar ensam (men sällan 

fullföljer den totala insatsen helt allena). Dessa faktorer innebär att denne inte kan vidta lika omfatt-

ande åtgärder som den ordinarie styrkan har möjligheter till. Den kortare respons- eller insatstiden bör 

emellertid fortfarande vara fördelaktig, ändock om något lägre än om det vore den ordinarie rädd-

ningsenheten som var först på plats. Hur kan vi då värdera denna effekt? Låt oss återanvända figur 2.1 

med några få justeringar som illustration för hur en inträffad olyckas skadeutveckling beror på tiden i 

 Källa: Jaldell (2004). *tidsvärde har inflationsjusterats med KPI-index  



 14 

relation till FIP:s och övrig styrkas anländande till skadeplats. Kurva a i figur 2.3 visar hur skade-

värdet ökar med tiden om ingen åtgärd vidtas och kurva b representerar hur skadevärdet istället 

utvecklas om en ordinarie räddningsstyrka anländer vid tidpunkten T. Om FIP är först på plats 

(tidpunkt t) kan denne minska skadeutvecklingen till kurva c och om det sedan kommer en ordinarie 

räddningsenhet efter FIP (vid tidpunkt T) så gäller kurva d. Avståndet mellan kurva b och kurva d, det 

vill säga mellan Sb och Sd, är det värde en FIP genererar via tidigare ankomst till skadeplats. Med 

andra ord är detta ett ungefärligt värde av hur mycket en FIP-enhet kan rädda under en insats.21  

 

 

Notera att så fort nästa enhet har kommit till skadeplats avtar FIP-effekten och FIP tar rollen som 

”ordinär” brandman (med den befattning han annars har).   

                                                      
21 Det minskade skadevärdet till följd av tidigare anländande till olycksplats av FIP approximeras med hjälp av andelen av 
den totala insatsen som FIP-enheten genomför och som denne angiver i FIP-rapport (se avsnitt 4.1.2). 

FIGUR 2.3 SKADEVÄRDETS UTVECKLING I FÖRHÅLLANDE TILL TID OCH FIP 
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2.3 TIDIGARE STUDIER 

Då FIP-verksamhet är ett relativt nytt koncept är personliga omdömen och reflektioner inom 

räddningstjänsten, samt av andra berörda individer, en viktig aspekt.  Följande avsnitt inbegriper re-

flektioner framställda av tre tidigare studier, av vilkas kvantitativa resultat presenteras i avsnitt 2.3.2. I 

samma avsnitt presenteras även en nederländsk studie gällande förstahandsperson, vilket är ett 

liknande, men ej identiskt, koncept. 

2.3.1 RESULTAT FRÅN INTERVJU- OCH ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 

Införandet av FIP-verksamhet har resulterat i både positiva och negativa erfarenheter. Majoriteten av 

synpunkter kring FIP verkar dock vara av positiv mening. I studier från Jönköping, Gästrike och 

Växjö/Alvesta har undersökning med hjälp av intervjuer och enkäter utförts, där respondenterna till 

största delen är styrkeledare som tjänstgör som FIP (studien från Växjö/Alvesta inkluderar även del-

tidsbrandmän som ej tjänstgör som FIP). Det gemensamma gällande fördelar är att FIP har inneburit 

snabbare insatser samt mer flexibilitet för de anställda. Det framställs vara bra att som tidig man på 

plats kunna få en överblick på skadeplatsen och att nödvändiga åtgärder kan påbörjas vid ett tidigt 

skede, exempelvis när det gäller livräddning. Att inte vara bunden till att vistas nära eller behöva först 

åka till brandstationen vid larm har ökat deltidsbrandmännens flexibilitet. Fortsättningsvis är upp-

fattningarna att det är bra att FIP kan informera den övriga styrkan om, bland annat, vägbeskrivning, 

hur akut läget är, eventuellt behov av förstärkning eller om den övriga styrkan kan vända ”hem” 

tidigare. Att tjänstgöra som FIP uppfattas också i flera fall vara ekvivalent med att göra ett bättre jobb 

för kommunens invånare och därmed att de bidrar till större samhällsnytta. Införandet av FIP innebär 

också en del nackdelar. Några vanligt förekommande påpekande är att det är svårt eller krångligt med 

skiftbyten och byte eller förvaring av larmkläder. Andra brister gäller inte tillräcklig utbildning och 

information i det tidiga stadiet av införandet av FIP såväl som bristfällig utrustning. Vidare påstås det 

att sammanhållningen i vissa fall har blivit något sämre. En viktig reflektion av de som tjänstgör som 

FIP är att en del tycker att det egna ansvaret är för stort och att rädslan för att ”göra fel” är mer 

omfattande, samt att det ibland är otydligt gällande ansvarsfördelning.22  

 

 

 

                                                      
22 I appendix A sammanfattas de övergripande synpunkterna gällande fördelar och nackdelar enligt subjektiva bedömningar 
och erfarenheter som framkommit under de i texten nämnda intervju- och enkätundersökningarna. 
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2.3.2 KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT 

Utvärdering av förstainsatsperson, FIP, i Jönköpings kommun under 2006 och 2007 

Utvärdering samt beskrivning av FIP-verksamheten i Jönköpings kommun 2006 till 2007. 

Hermansson, Högberg & Melin 

Räddningstjänsten i Jönköpings kommun 

Jönköping, 2008 

Jönköpings kommun har sedan år 2006 haft FIP-verksamhet i Bankeryd, Huskvarna, Gränna och 

Norrahammar.23 På samtliga nämnda platser är det befäl i olika roller som tjänstgör som FIP, vilket 

medför att även befälsuppgiften kan påbörjas vid anländandet till händelseplatsen. Den här rapporten 

utvärderar och beskriver FIP-verksamheten under 2006 och 2007 i Jönköpings kommun. Metoden 

använd är diskussionsgrupper med styrkeledare som tjänstgör i de aktuella platserna (se avsnitt 2.3.1) 

samt analys av 651 insatsrapporter, varav rapporter från Norrahammar sträcker sig något längre bak i 

tiden (sedan år 2005-01-01) än från övriga platser. I rapporten undersöks tidsskillnad mellan FIP-enhet 

och nästkommande enhet från samma station (Jönköpings rtj 2012.a).  

Utifrån analys av 495 rapporterade insatser, där enheternas framkomst till händelseplats angivits, 

framgår att FIP anlänt tidigare än övrig styrka från samma station i närmare 87 procent av tillfällena, 

det vill säga vid 430 insatser. Det tidsmässiga medelvärdet av ankomst vid olycksplats före övrig 

styrka framställs vara 220 sekunder (3 minuter och 40 sekunder) och medianvärdet är 180 sekunder (3 

minuter och 0 sekunder).  Vidare redogörs det att vid 166 rapporterade tillfällen har FIP-enheten kunn-

at skicka hem den övriga styrkan tidigare. Resultatet för analys av andel genomförd av FIP visar att i 

28 procent av fallen har FIP klarat av hela insatsen helt själv, det vill säga 100 procent av den totala 

insatsen. I närmare 60 procent av tillfällena har bedömningen varit att FIP-enheten klarat av över 50 

procent av den totala insatsen.  

Den samhällsekonomiska vinsten av tidigare ankomst till plats för inträffad incident, samt andel av 

total insats utförd av FIP, anges ha framräknats med hjälp av kostnadsnyttoanalyser framställda av 

Karlstads Universitet. Värdet av FIP i Jönköpings kommun har bedömts utifrån två metoder varav den 

ena är baserad på ett schabloniserat beräkningssätt (oberoende av insatstyp), där medelinsatsens vinst 

uppgår till 11,6 TSEK (baserat på 341 analyserade rapporter). Det andra beräkningssättet är speci-

ficerat för typ av olycka eller annan händelse och resulterar i en vinst per insats av 10,3 TSEK i 

genomsnitt (baserat på 328 analyserade rapporter). Om det presumeras att olycksfördelningen i samt-

liga insatser är densamma uppgår den totala samhällsekonomiska vinsten till 7576,0 TSEK (schablon-

iserad beräkning) alternativt 6707,0 TSEK (insatsspecifik beräkning) för ett och ett halvt år.  Nyttan av 

                                                      
23 Norrahammar införde FIP år 2004. (Jönköpings rtj 2012.b) 
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fyra stycken FIP i Jönköpings kommun per år blir då av ett värde mellan 4472,0 TSEK och 5051,0 

TSEK. Merkostnaden av införande av fyra stycken FIP uppgår till 324,0 TSEK per år (kapitalkostnad 

samt driftkostnad). Detta resulterar i nyttokostnadskvot mellan 13,8 och 15,6, vilket framställs visa att 

införande av FIP i Jönköpings kommun är samhällsekonomiskt lönsamt.  

Utvärdering av projekt FIP – Värends räddningstjänst 2009-2011 

Almerud Österberg & Elmqvist 

Rapport i samarbete mellan Värends räddningstjänst och Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vård-vetenskap, 2011 

Författarna utvärderar här projektet FIP via enkäter och intervjuer med personer i Värends räddnings-

tjänst (FIP samt deltidsbrandmän) och är därmed av en mer kvalitativ natur. Viktiga paralleller till 

kvantitativ utvärdering av FIP-verksamhet i Jönköping förekommer dock, än om i en något mindre 

utsträckning, då rapporten innehåller viss analys av rapporterad insatsdata. Sedan våren 2009 till och 

med 2011 har 182 utryckningar utförts med FIP från två stationer i Växjö och Alvesta kommun 

(tillhörande Värends räddningstjänst). I cirka 23 procent av dessa tillfällen, det vill säga i 42 fall, 

uppges FIP klarat av att lösa hela uppgiften själv. I närmare 20 procent av insatserna har FIP varit 

mellan 1 till 60 minuter före nästkommande enhet till olycksplatsen. Vid ett tillfälle har FIP brutit 

händelseförloppet och vid två tillfällen har FIP utövat hjärt- och lungräddning. Vidare har styrkan 

kunnat återvända till stationen tidigare i 39 procent av utryckningstillfällena. Rapporten belyser inga 

värden på varken fördelar eller kostnader. 

FIP – Ett kostnadseffektivt hjälpmedel för ett likvärdigt skydd mot olyckor? 

En analys av Gästrike Räddningstjänsts satsning på FIP – första insatsperson 

Lantz  

Rapport 5368 

Lund, 2011 

Lantz grundar sin rapport på tre frågeställningar: (1) Hur mycket tid tjänas med FIP? (2) Vid vilken 

typ av insats ger FIP störst samhällsekonomisk effekt? (3) Vad anser personalen om FIP? Rapporten 

utvärderar införandet och användandet av FIP-verksamhet inom Gästrike Räddningstjänst samt tar upp 

viss lagstadga och riskbedömning gällande detsamma. Rapportens datamaterial är begränsat till ett år 

(2010). Metoden använd är analysering av befintliga tidsskillnader mellan FIP-enhet och nästa enhets 

ankomst till händelseplats eller utryckning med fordon, vari dataunderlaget (insatsrapporter) har 

tillhandahållits från SOS alarm. Vidare har även analysen baserats på intervjuer med styrkeledare som 

tjänstgör som FIP (se avsnitt 2.2.1). I denna sammanfattning fokuseras det på rapportens kvantitativa 

del, vilket utgör grund till beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet.  
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Fråga (1), det vill säga hur mycket tid som tjänas med FIP, besvaras med hjälp av analys av 

insatsrapporter där händelsen resulterat i larm till både FIP-enhet och övrig styrka (528 av totalt 945 

insatser). Tidsvinsten beräknas som tidsskillnaden mellan FIP-enhet och nästkommande enhet och 

analyseras med hjälp av angiven anspänningstid eller responstid. Tidsangivelser kvitteras av tjänst-

görande personal och därför kan vissa fel kan förekomma, såsom kvittering vid senare tillfälle eller 

helt bortfall. Detta resulterar i att 495 insatsrapporter används för skattning av skillnader i 

anspänningstid samt 340 insatsrapporter för estimering av skillnader i responstid. Via utvärdering av 

anspänningstidsskillnader framställs att FIP har i genomsnitt 2 minuter och 43 sekunder kortare 

anspänningstid än nästkommande enhet. Analysen av responstider visar att utav 340 insatser var FIP 

först till platsen vid 241 tillfällen, det vill säga i cirka 71 procent av insatserna (med en statistisk fel-

marginal på cirka 4 procent). Genomsnittstidsskillnaden uppgår i detta fall till 2 minuter och 15 sek-

under. 

Fråga (2), gällande vilken typ av insats ger FIP störst samhällsekonomisk effekt, besvaras med hjälp 

av beräkning av både tidsskillnader och andel av total insats utförd av FIP per insatskategori. Värdet 

av vunnen tid baseras på Jaldell (2004). Andel av total insats utförd av FIP baseras på tidigare studier, 

eget antagande samt intervjuer med subjektiva bedömningar och uppskattas här vara cirka 30 procent. 

Även en kostnadsnyttoanalys utförs med totala värdet av alla fördelar med FIP samt totala kostnaden 

av densamma.  

TABELL 2.2 RESULTAT CBA GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST 

 

Tabell 2.2 visar tidsvinst och resulterande samhällsekonomisk vinst för fyra typer av insatser beräknat 

av Lantz.24 Vidare summeras vinsten av de olika kategorierna och resulterar i en samhällsekonomisk 

vinst av värdet 1727,1 TSEK per år (1683,0 TSEK i 2010 års priser). Detta ställs i jämförelse med de 

totala kostnaderna, vilka estimeras till närmare 566,0 (551,6) TSEK för de första 5 åren följt av cirka 

180,0 (174,6) TSEK följande 5 år (då investeringskostnad för fordon avskrivits).25 Nyttokostnads-

kvoten för de första 5 åren är 3,05 och 9,60 för tiden därefter. Medelvärdet av vinsten per insats är 9,1 

(8,9) TSEK och detta ställs emot hur mycken en FIP kostar per år, vilket beräknas till närmare 94,0 

                                                      
24 Automatlarm ger ingen samhällsekonomisk vinst och utesluts därför i beräkningar av Lantz. Vidare är insatser av typerna 
övrig räddning, utsläpp av farligt ämne och övrigt uteslutna på grund av låg frekvens. 
25 Fordons tekniska livslängd antas vara 10 år med en avskrivningsperiod om 5 år. 

     Källa: Lantz (2011). * värdet har inflationsjusterats med KPI-index 
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(92,0) TSEK. Antalet larm som krävs för att en FIP skall vara lönsam är då 94,0/9,1=10,3 per station 

och år. Den mest lönsamma insatstypen gällande FIP är vid Brand i byggnad, där medelvärdet av en 

insats skattas till cirka 18,7 (18,2) TSEK.  

Fortsättningsvis beräknas även ett schablonmässigt värde (ej olycksspecifikt) av den samhällseko-

nomiska vinsten av FIP. Den totala vinsten av FIP skattas till ungefär 3083,3 (3004,7) TSEK och detta 

leder till en nyttokostandskvot mellan 5,5 och 17,2 (första 5 åren respektive följande 5 år när fordon är 

avskrivet). Medelvärdet per insats är 9,0 (8,8) TSEK som leder till slutsatsen att 10,4 insatser krävs per 

år och station för att FIP skall vara lönsamt.26  

Slutsatsen är att FIP-verksamhet är mycket gynnsam inom Gästrike räddningstjänst. Endast 11 larm 

per år och station krävs för att FIP ska vara lönsamt; i augusti 2011 låg genomsnittet per station på 

ungefär 158 larm per år. De största vinsterna uppstår i områden som är geografisk omfattande, då 

långa körtider ger större (positiva) tidsskillnader mellan FIP och nästkommande enhet. De kan även 

uppstå där stationen har stor andel larm utav insatskategorier som är mest värdeinbringande när det 

gäller vinst per minut, exempelvis brand i byggnad. Emellertid rekommenderas vissa förbättringar, 

såsom tillskott på lättare släckningsutrustning för att mer effektivt kunna påbörja en släckningsinsats 

innan övrig styrka anländer. Till sist utförs även en känslighetsanalys där insatsandel utförd av FIP 

tillåts variera. Känslighetsanalysen visar att FIP fortfarande är lönsamt om så insatsandelen endast 

uppgår till 5 procent. 

Användande av automatisk extern defibrillator av förstahandspersoner vid hjärtstille-

stånd utanför sjukhus: en prospektiv kontrollstudie 

van Alem, Koster, Tijssen, de Vos & Vrenken 

British Medical Journal, volym 327, december 2003 

Hypotesen i denna nederländska studie lyder att användning av Automatisk Extern Defibrillator 

(AED) av förstahandspersoner leder till att fler överlever hjärtstillestånd och utskrivs från sjukhus.27 

Utöver detta undersöks även om detta leder till fler fall av återkomst av spontan cirkulation samt hur 

det påverkar antalet intagna till sjukhus. 28  Experimentutövarna önskar undersöka patienter med 

bevittnat (ej av ambulanspersonal) inträffande av hjärtstillestånd och där försök till återupplivning 

inleds.29 Studien är designad enligt ett kliniskt kontrollförsök där fyra, utav totalt åtta, regioner (i och 

nära Amsterdam) slumpmässigt väljs ut som experimentgrupp och dess förstahandspersoner blir 

tilldelade AED (övriga fyra regioner agerar som kontrollgrupp). 243 patienter med hjärtstillestånd 

                                                      
26 Även en alternativ beräkning framställs där resultatet visar på en total nytta om cirka 4906,1 (4781,1) TSEK. 
27 Förstahandspersoner avser i denna rapport polis och brandmän som har uppgiften att nå personer i nödsituation snabbare än 
övrig styrka (ambulanspersonal), vilket ofta har en längre än rekommenderad insatstid om 5 minuter.  
28 Återkomst av spontan cirkulation innebär att patienten återfår kännbar puls (Medical dictionary, 2012). 
29 Patienterna måste vidare vara över 18 år och hjärtstilleståndet ska inte vara traumarelaterat. 
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ingår i experimentgruppen och 226 i kontrollgruppen under en period om två år (januari 2000 till 

januari 2002). 

Resultatet visar att 44 (18%) patienter i experimentgruppen och att 33 (15%) i kontrollgruppen 

överlever och blir utskrivna från sjukhus. Skillnaden i överlevnadsgrad är inte statistiskt signifikant. 

Emellertid visar resultatet att användning av AED av förstahandspersoner signifikant ökar sannolik-

heten för återkomst av spontan cirkulation samt att fler överlever det första kritiska läget och kan 

läggas in på sjukhus.  

TABELL 2.3 KONSEKVENSER AV HJÄRTSTILLESTÅND EXPERIMENT- OCH KONTROLLGRUPP 

 

Anledningen till att inte fler överlever och blir utskrivna från sjukhus i experimentgruppen kan 

förklaras av att insatstiden i detta fall inte är tillräckligt snabb. Grundtanken med experimentet var att 

en insatstid om 11 minuter skulle kunna reduceras till 6 minuter och därmed öka överlevnadsgraden 

från cirka 13 procent till ungefär 33 procent. Problem med, bland annat, kommunikation mellan larm-

central och förstahandspersoner vid inträffad incident tros dock ha lett till att mediantiden mellan 

inkommande larm och att behandling med AED inleds ej har reducerats till önskad nivå. Mediantiden 

för experimentgruppen estimeras till 668 sekunder (11 minuter och 8 sekunder), vilket kan jämföras 

med mediantiden för kontrollgruppen som är 769 sekunder (12 minuter och 49 sekunder). Rekomm-

endationen är därför att förbättra kommunikationen mellan larmcentral och förstahandspersoner för att 

minska insatstiden och på så sett göra användande av AED av förstahandspersoner mer (samhälls-

ekonomiskt) lönsamt.   

3. MATERIAL 

3.1 UNDERLAG TILL ANALYS 

När en räddningsinsats i Jönköpings kommun avslutas fylls en insatsrapport i av respektive enhet som 

deltagit i räddningsarbetet.30 I en insatsrapport uppges information om, bland annat, insatstyp och 

omfattning av olycka och det finns utrymme för beskrivningstext för övrig information. Utöver detta 

kvitteras tider in (via knappinsats monterad i fordonsenheten) till SOS Alarms ärendesystem. De 

tidpunkter detta gäller är när insats påbörjats, när fordon lämnar stationen, ankomst till skadeplats, 

                                                      
30 Blankett för insatsrapport finns på www.msb.se.  

Källa: van Alem et al. (2003) 
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när räddningsarbetet påbörjas, när insatsen har börjat resultera i skadebegränsande effekt, när 

räddningstjänst upphör och till sist när insats avslutats (då enheten i fråga helt avskrivs från ärendet). 

SOS Alarms datoriserade ärendesystem räknar sedan ut vilken enhet som varit först för respektive 

tidsbegrepp och skickar sedan tillbaka informationen till räddningstjänstens insatsrapporteringssystem. 

Tillkommande insatsrapporten skall också ett så kallat styrkebesked ifyllas, där detta fungerar som 

FIP-rapport för de som tjänstgör som FIP (se appendix D). Även här uppges olika tidpunkter under 

insatsen och det är dessa som är av relevans när tidsskillnader mellan enheter skall beräknas (i 

insatsrapporteringssystemet anges endast tidpunkt för den enhet som var först vid respektive tids-

begrepp, vilket gör att tidsskillnad ej kan beräknas). De tidpunkter som anges här är när insatsen 

påbörjats, när fordonet åker ut, när enheten är framme vid skadeplats, när styrkan är disponibel (när 

denne avslutar sin del av insatsen) och till sist när enheten är åter på stationen. FIP-rapporten har 

också plats för fritext för särskilda kommentarer och i Jönköpings kommun deklareras också 

uppskattad andel av total insats genomförd av FIP (Jönköpings rtj, 2012.a). 

I den här uppsatsen har insatsrapporter från 1818 räddningsinsatser med tillhörande FIP-rapporter från 

deltidsstationerna Bankeryd, Gränna, Huskvarna, och Norrahammar analyserats.31 Materialet sträcker 

sig över perioden 2007 till 2011 (med undantag för Bankeryd där materialet inbegriper perioden 2008 

till 2011) och omfattar endast insatser inom Jönköpings kommun.32 Det slutliga använda materialet 

över insatsrapporter, inom ramen för denna uppsats, har också restriktionen att insatsen ska ha inträffat 

inom respektive stations insatszon samt att skillnader i responstider som överstiger +/- 30 minuter 

exkluderas. Vidare tas det inte heller hänsyn till de insatser då FIP varit enda enhet på skadeplats. När 

också insatser där det fattas tidsangivelser för en eller flera räddningsenheter (som ej har angivits på-

börjat insats/utryckt vid ett senare tillfälle eller återvänt innan framkomst till skadeplats) uteslutits 

hamnar det användbara materialet på 1150 insatser (se vidare i avsnitt 3.2). Analysunderlaget består 

fortsättningsvis av kostnader för FIP-verksamheten i Jönköpings kommun. 

 3.2 FELKÄLLOR 

Det första som bör påpekas när det gäller felkällor i uppsatsens analysunderlag är, som påtalat i avsnitt 

3.1, att det vid upprepade tillfällen fattas tidsangivelser för en eller flera räddningsenheter, som då inte 

angivits återvända innan framkomst till skadeplats eller påbörjat/utryckt vid ett senare tillfälle, och vi 

kan omöjligt veta vilken enhet som faktiskt var först till skadeplats. Andra tillfällen då analys av 

tidsskillnader ej är möjligt är då FIP varit enda enhet vid skadeplats, dock är dessa tillfällen relativt få. 

Vidare har det också uppstått ett fåtal extremvärden för tidsskillnader mellan FIP och nästkommande 

                                                      
31 Samtligt datamaterial över insatsrapporter, FIP-rapporter och kostnader för FIP-verksamhet i Jönköpings kommun har 
tillhandahållits av Jönköpings räddningstjänst. 
32 Förklaringen till detta är att tidsvinster genereras, i de flesta fall, inom ett visst geografiskt område. Fortsättningsvis, om 
det sker en olycka i en närliggande kommun så är det sannolikt att det är räddningstjänsten inom denna kommun som är först 
till skadeplats. 



 22 

enhet (både negativa och positiva), vilket kan bero på fel tidsangivelser. I denna uppsats har 

tidsskillnader på större än 30 minuter exkluderats från beräkningarna.33 Bortfall är därav relativt stort 

då närmare en tredjedel av insatserna blir oanvändbara (beräknat som antal användbara insatser i 

relation till antalet insatser inträffade inom ”rätt” insatszon). Utöver de 1818 insatser nämnda ovan 

finns också 979 tillfällen då ingen FIP-rapport skrivits. Dessa har även de exkluderats ur den 

huvudsakliga analysen då det saknas variabler som annars finns angiven i FIP-rapporten.34 Utav dessa 

är 512 insatser potentiellt användbara, i den meningen som nämnts för insatser med FIP-rapport, och 

används därför till extrapolering av CBA-resultatet. Avsaknad av FIP-rapport uppges vara av slump-

mässig natur, vilket medför att vi kan anta att det gäller samma fördelning här som för de insatser med 

FIP-rapporter (Jönköpings rtj 2012.a). 35  

I övrigt är antagandet att information i insats- och FIP-rapporter är korrekt, då materialet kvalitets-

granskas av insatsrapportör samt av inre befäl och statistikhandläggare vid Jönköpings räddningstjänst 

(Jönköpings rtj 2012.a). Vidare är antagandet att det slutliga resultatet skall tolkas som ett genom-

snittsvärde, vilket innebär att avvikelser kan förekomma från år till år.  

Inom denna uppsats antas det vara ett linjärt samband mellan tidsvinst och räddat skadevärde (se 

ekvation 4.5, avsnitt 4.1.2). Det kan dock vara att förhållandet istället är avtagande och att ett linjärt 

samband upp till 30 minuter därför överskattar nyttan av FIP. Tidsvärdet kan, enligt Jaldell (2004), 

användas för tidsskillnader upp till 15 minuter. I uppsatsens analysunderlag är skillnad i responstid 

mellan FIP och nästkommande enhet som högst 15 minuter i 99 procent av fallen (här inkluderas 

endast positiv tidsskillnad då antagandet är att en negativ ger ett tidsvärde lika med noll). Detta gör att 

möjlig överskattning antas vara av ringa storlek. 

Mer till finns det två aspekter att ta hänsyn till när det gäller tillförlitligheten av kvantitativa 

undersökningar, reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att en studie skall kunna göras om av 

någon annan, förutsatt att denne har tillgång till samma resurser, och denne skall vara förmögen att 

komma fram till samma resultat. Resultatet för analyseringen av värden per insats har granskats 

flertalet gånger, varför reliabiliteten bör vara hög. Validitet betyder att vi mäter det vi faktiskt vill 

mäta. För att det ska gälla validitet måste även reliabilitet prägla vår studie likaså, dock gäller inte 

nödvändigtvis det omvända (Thurén 2007). Möjlig begränsning av validitet inom denna uppsats är att 

andelen av total insats genomförd av FIP är en subjektiv bedömning, vilket medför att en känslighets-

analys utförs för denna faktor.  

                                                      
33 Det är också troligt att tidsvärdet, som beräknats baserat på 5- eller 10 minuters tidsintervall, överskattar den marginella 
nyttan vid längre tidsintervall än 30 minuter då sambandet mellan tid och skadevärde är, rimligtvis, ickelinjärt.  
34 Här syftas det främst till att variabeln andel av total insats utförd av FIP saknas, vilket är en viktig beståndsdel i den här 
uppsatsens analys (se kapitel 4).   
35 Att FIP-rapport ej ifylles beror på anledningar så som brist av tid (på grund av, bland annat, kaotiska situationer) eller 
glömska. 
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4. KOSTNADSNYTTOANALYS - FIP I JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Vid en utvärdering av ett projekt krävs först att vi specificerar de möjliga handlingsalternativ som 

finns tillhanda. Inom denna analys är det två relativt raka alternativ som skall ställas mot varandra; 

införande och nyttjande av FIP-verksamhet och inget införande av FIP-verksamhet (status quo). För 

potentiella fördelar innebär detta att det vi vill mäta är skillnaden i skadevärden och kostnader om FIP 

införs i jämförelse med om detsamma ej initieras.  

Vilka är det då som gynnas av eller förlorar på införande av FIP? Analysen är utformad att undersöka 

samhällsekonomisk lönsamhet på stationsområdesnivå (för deltidsstationerna Bankeryd, Gränna, 

Huskvarna och Norrahammar), vilket gör att det är den lokala populationen för respektive insats-

område som är potentiella vinnare eller förlorare av projektet.  

Detta kapitel börjar med att identifiera samtliga relevanta effekter (avsnitt 4.1), där också mått och 

beräkningssätt av desamma framställs. Detta följs upp av ett resultat där konsekvenserna jämförs mot 

varandra (avsnitt 4.2). Avsnitt 4.2.1 inleds med redogörelse för analys av tidsskillnader och andel av 

FIP. Följt detta presenteras CBA-resultatet med nettonuvärde, nyttokostnadskvot samt antal larm som 

respektive station behöver åka på per genomsnittligt år för att projektet FIP skall vara samhälls-

ekonomiskt lönsamt. Även en sammanfattning och jämförelse mellan stationerna inkluderas i denna 

sektion. Avsnitt 4.2.2 innehåller två känslighetsanalyser. 

4.1 EFFEKTER AV FIP 

4.1.1 KOSTNADER FÖR FIP 

Identifiering, mått och beräkningsmetod 

De kostnader som har uppstått för införande av FIP i Jönköpings kommun redovisas i tabell 4.1, där 

kostnaderna är uttryckta per FIP-enhet, det vill säga per stationsområde (kort station).36 De totala 

investeringskostnaderna för införande av FIP uppgår till cirka 312,3 TSEK per station. Den största 

kostnadsposten är fordon med tillhörande extrautrustning, där den sammanlagda kostnaden uppgår till 

225,0 TSEK (exklusive blåljus). Här skall tilläggas att fordonet har ett andrahandsvärde om ungefär 

50,0 TSEK, vilket betyder att den totala kostnaden för fordonet uppgår till 175,0 TSEK.37 De totala 

kostnaderna för införande av FIP uppgår då till approximativt 262,3 TSEK. Driftkostnadsposter är 

uttryckta per årsbasis och har en summa av 25,5 TSEK. Det betalas inte ut någon extra ersättning till 

de som åker som FIP i Jönköpings kommun och därför inkluderas ingen sådan kostnadspost. Fort-

                                                      
36  Respektive stationsområde innehar en FIP-enhet, det vill säga en FIP-bil, med flera befäl som tjänstgör som FIP. 
37  Andrahandsvärdet, även kallat restvärde, har beräknats med hjälp av Konsumentverkets Bilkalkylen, kontrollerat för 
årsmodell, antal år i ägandeskap och milantal för samma period (Konsumentverket 2012). 
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sättningsvis uppstår inte heller någon merkostnad för löner då de som åker som FIP annars skulle 

tjänstgöra som ”ordinär” deltidsbrandman (i den befattning denne annars har) och löneformen är 

densamma för båda typer av tjänstgöring (Jönköpings rtj 2012.a). 

TABELL 4.1 KOSTNADER PER FIP-ENHET I JÖNKÖPINGS KOMMUN 

 

De totala kostnaderna skattas till en årlig summa via annuitetsvärde för varje enskild investerings-

kostnadspost (driftkostnader är förstås redan uttryckt per år). För att möjliggöra detta används så 

kallad annuitetsberäkning. En annuitet är ett konstant värde som återkommer varje period skattat uti-

från den totala perioden som den sammanlagda kostnaden hänförs till. Det totala diskonterade värdet 

av samtliga annuiteter, det vill säga den sammanlagda kostnaden, kan uttryckas enligt följande formel: 

ܸܲ =  ܣ
(1 + ௧(ݎ



௧ୀଵ
                                                                                                                                               [4.1] 

Källa: Räddningstjänsten i Jönköping 
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där PV är det totala diskonterade summan av samtliga annuiteter, A, t är år, n är totala antalet år och r 

är diskonteringsräntan. Detta kan även uttryckas som: 

ܸܲ =                                                                                                                                                               [4.2]ܽܣ

där a är annuitetsfaktorn, vilket beräknas enligt:  

ܽ = 1 െ (1 + ି(ݎ
ݎ                                                                                                                                          [4.3] 

För att bestämma A löses densamma ur ekvation 4.2:  

ܣ =  



                                                                                                                                                              [4.4] 

(Boardman et al. 2011) 

Ekvation 4.4 används sedan för att kalkylera den årliga kostnaden för respektive investeringskostnads-

post per FIP-enhet.38  

Årlig kostnad för FIP 

När vi skall estimera den årliga kostnaden enligt ekvation 4.4 behövs det information om den tekniska 

livslängden för samtliga enskilda poster, tillhörande kategorin investeringskostnader. Livslängden för 

respektive kostnadspost har estimerats av Jönköpings räddningstjänst och redovisas i tabell 4.2. Utöver 

detta krävs det också att en lämplig diskonteringsränta bestäms. SIKA (2008) rekommenderar att 

diskonteringsräntan för samhällsekonomiska- samt företagsekonomiska kalkylposter inom detsamma 

sätts till 4 procent. Inom denna CBA följs denna inrådan.  

I tabell 4.2 visas slutligt annuitetsvärde för relevanta poster. Tabellen framställer också den totala 

årliga kostnaden per FIP-enhet, vilket beräknas via summering av annuiteter och driftkostnader samt 

påslag av moms (21,17 %).39 Den årliga kostnaden är cirka 76,5 TSEK per stationsområde.  

 

 

 

 

 

                                                      
38 Notera att här antas diskonteringsräntan vara konstant. 
39 Beräkningar av det ursprungliga tidsvärdet inkluderar moms och därför måste tas hänsyn till detta även för kostnader. Vald 
momssats om 21,17 % rekommenderas av SIKA (2008). 
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TABELL 4.2 ÅRLIG KOSTNAD PER FIP-ENHET I JÖNKÖPINGS KOMMUN 

4.1.2 NYTTA AV FIP  

Identifiering, mått och beräkningsmetod 

Den positiva konsekvensen som FIP generar är att denne snabbt kan anlända till skadeplats och på så 

sätt kan bryta eller minska den eskalerande skadevärdeutvecklingen i ett tidigt skede. På detta sätt kan 

den totala, eller slutliga, skadegörelsen av en olycka minskas till en mindre omfattning (se avsnitt 2.2). 

Det är med andra ord reduceringen av det slutliga skadevärdet som står för den potentiella nyttan 

genererad av FIP. Till detta tillkommer givetvis andra positiva konsekvenser, varav några diskuteras 

kort i avsnitt 2.3.1. Det är dock de nyttor som kan värderas i kronor som är av intresse i en CBA, 
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ändock om det är viktigt att påpeka andra tänkbara faktorer som ej kan sättas i relation till monetärt 

värde.  

För att skatta det minskade skadevärdet och därmed nyttan av FIP (B) delas värdet upp i tre 

komponenter: tidsskillnad, οݐ , andel av total insats genomförd av FIP, p, och tidsvärdet för det 

gällande insatsobjektet, v. Nyttan av en insats kan därmed uttryckas som: 

οݐ כ  כ ݒ = ܤ                                                                                                                                                  [4.5] 

där index står för insats i. 

Summan av värdet av totala antalet FIP-insatser är den totala nyttan av FIP (B): 

οݐ כ  כ ݒ


ୀଵ
=  [4.6]                                                                                                                                           ܤ

Då antalet insatser skiljer sig från år till år används ett genomsnitt av antalet insatser under en 5-

årsperiod (4-årsperiod för Bankeryd station). Det är viktigt att påpeka att detta inte är en analys över 

tid när det gäller antalet insatser, varför ingen diskontering används, utan det är medelinsatsens värde 

som är av intresse av anledning redan påtalad strax ovan. 

Tidsskillnad definieras som differensen i responstid, RT, mellan FIP-enhet och nästkommande 

räddningsenhet, NE, där nästa enhet kan vara från samma deltidsstation eller annan heltids- eller 

deltidsstation. 40  Responstid är den tid mellan att räddningstjänst larmas och den tidpunkt då 

räddningsenheten är framme vid olycksplats. Tidsskillnaden beräknas enligt följande: 

ܴ ேܶா, െ ܴ ிܶூ, = οݐ                                                                                                                                      [4.7] 

där index står för insats i. 41 

Tidsskillnaden kan vara av ett positivt såväl som ett negativt värde. I de fall som tidsskillnaden är 

negativ, det vill säga att FIP ej är först till skadeplats, antas tidsskillnaden vara noll och därmed är den 

extra nyttan genererad av en sådan FIP-insats likaså. Det är orimligt att anta att en FIP-enhet försämrar 

räddningsarbetet till någon större grad då denne ej är förste man på plats, vilket också är konsekvent 

med teorin illustrerad i figur 2.2 (avsnitt 2.2).  

Andel av total insats genomförd av FIP, eller kort andel av FIP, används för att justera ned det 

tidsvärde som en tidigare insats av en ordinarie räddningsenhet inbringar. Det betyder att vi vill 

uppskatta ett rimligt värde av att FIP varit första man framme vid belägen olycka, då det fullskaliga 

                                                      
40 Det kan argumenteras att tidsskillnad skall mätas mellan FIP och nästkommande enhet från samma station Som nämnt i 
avsnitt 2.2.1 avtar dock den så kallade FIP-effekten så fort nästa räddningsenhet når skadeplatsen oavsett vart denne kommer 
ifrån.  
41 Detta kan även uttryckas som hur långt före eller efter FIP är framme vid skadeplats i relation till nästa enhet, det vill säga 
skillnaden i angivet klockslag för när respektive enhet har nått olycksplatsen. De två beräkningssätten resulterar i samma 
resultat då responstid beräknas från hur lång tid det tar att nå fram till olycksplats från den tidpunkt då larmet nått 
räddningstjänst.   
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tidsvärdet överskattar nyttan (se avsnitt 2.2). Antagandet är att andel genomförd av FIP approximerar 

hur mycket FIP är kapabel till att rädda under en insats.  

Tidsvärde baseras på Jaldell (2004), som inflationsjusteras till 2011 års penningvärde. Inom denna 

CBA har det tagits hänsyn till mer specifika händelsetyper, det vill säga insatsobjekt, än de annars 

bredare insatskategorierna (se tabell 2.1, avsnitt 2.2).  

 

 Källa: Jaldell (2004) * tidsvärde har inflationsjusterats med KPI-index 

TABELL 4.3 TIDSVÄRDE FÖR 5 MINUTER RESPEKTIVE 1 SEKUND PER INSATSOBJEKT 
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Tabell 4.3 redogör för de insatsobjekt som förekommer i uppsatsens analysunderlag samt dess 

tidsvärden för 5 minuter och för 1 sekund uttryckt i kronor.42,43 

Som påtalat i avsnitt 2.2 gäller att det marginella tidsvärdet för objekt inom insatskategorierna brand i 

byggnad och brand ej i byggnad är något lägre för 10 minuters tidsskillnad än för 5 minuters snabbare 

räddningsinsats. Undantag gäller för flerbostadshus/radhus samt kemisk industri. Här antas det 

marginella värdet av förstörd egendom ökar mer efter 10 minuter i jämförelse med efter 5 minuter. 

Värde för 10 minuter i kronor visas i tabell 4.4. 

TABELL 4.4 TIDSVÄRDE BRAND I/EJ I BYGGNAD FÖR 10 MINUTER RESPEKTIVE 1 SEKUND  

 

I analysunderlaget gällande brand i byggnad och brand ej i byggnad förekommer ett fåtal tidsskillnad-

er, totalt 9 observationer, om 10 minuter eller mer, där tidsvärden justeras enligt tabell 4.4.  

 

 

 

                                                      
42  Enligt Jaldell (2004) är tidsfaktorn vid brand i en container av liten innebörd och riskspridning är antagen att vara liten då 
en container ofta är relativt avskärmad från närliggande potentiella brandobjekt. En tanke kan vara att detsamma gäller för 
liknande föremål, såsom papperskorgar och soptunnor. Emellertid är ofta riskspridningen av större grad för dessa objekt 
eftersom att de ofta har nära avstånd till, exempelvis, bostad- och industribyggnader. 
43 Tidsvärden i tabell 4.3 är avrundade till heltal. Skall sekundvärdet användas rekommenderas att återigen beräkna 
sekundvärdet utifrån 5-minuters tidsvärde. 

 Källa: Jaldell (2004) * tidsvärde har inflationsjusterats med KPI-index 
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Kvantifierad nytta: antal FIP-insatser  

Tabell 4.5 redovisar antalet totala samt antalet användbara observationer för de fyra stationerna under 

perioden 2007 (2008) till 2011, där samtliga insatser för varje stationsområde har varit belägna inom 

respektives insatszon.  

TABELL 4.5 ANVÄNDBARA OBSERVATIONER 

Av de totalt 1694 insatser som lokaliserats till respektive insatszon har, i denna utvärdering, 544 

observationer uteslutits då det saknas tidsangivelser för en eller flera räddningsenheter.44  

Mer till finns det även 520 potentiellt användbara insatser, det vill säga där tidsangivelser rapporterats, 

där dock ingen FIP-rapport inlämnats på grund av flertalet (slumpmässiga) orsaker (se avsnitt 3.2).45  

TABELL 4.6 FIP-RAPPORTER OCH TOTALT POTENTIELLT  

ANVÄNDBARA RAPPORTER 

Generellt är det drygt 30 procent som utgör bortfall som avser ej ifyllda FIP-rapporter. Detta kan 

betyda att vi underskattar den totala nyttan av FIP. Om vi antar att fördelning av antalet insatsobjekt, 

responstider samt andel utförd av FIP är densamma för de insatser där ingen särskild FIP-rapport har 

inlämnats kan vi använda denna information till att extrapolera den framräknade nyttan (se avsnitt 

4.2). I resultatet kommer därför två nettonuvärden presenteras för respektive station; ett värde baserat 

på analyserade rapporter samt ett där nyttan har extrapoleras i den bemärkelsen som det saknas FIP-

                                                      
44 Till de 1694 insatserna kan även 53 tillfällen där FIP varit ensam till skadeplats läggas till. Sådana observationer kan 
givetvis ej bistå med tidsskillnader då det endast finns en angiven responstid, emellertid har fritext analyserats vid dessa 
händelser och i de flesta fall handlar det om mindre omfattande olyckor. Detta, tillsammans med att antalet observationer av 
denna typ är relativt få, gör att det ej tas hänsyn till de 53 nämnda incidenterna. 
45 För de fyra stationsområdena kan sammanlagt 876 observationer (av totalt 979 insatser där ingen FIP-rapport ifyllts) 
hänföras till räddningsinsatser inom respektives insatszon. 
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rapporter.46 Observera att FIP-enheter i Jönköpings kommun började åka på IVPA-larm den 1 maj 

2011, där Norrahammar har åkt på 11 larm och Bankeryd samt Huskvarna har åkt vid ett tillfälle 

vardera (Jönköpings rtj 2012.a). Det antas här att fördelningen av IVPA-larm har i genomsnitt 

motsvarande fördelning året om, vari antalet observationer har extrapolerats till ett år (se tabell 4.7). 

Detta betyder att antalet FIP-insatser i CBA-beräkningarna är totalt 1233. I sin tur påverkar inte detta 

extrapoleringen då förhållandet mellan FIP-rapporter och totala antalet insatser förblir oförändrat (då 

material där ej FIP-rapport ifyllts måste extrapoleras med hänsyn till IVPA-larm likaså).  

Antalet (användbara) insatser av respektive objekt för de fyra deltidsstationerna visas i tabell 4.7. 

TABELL 4.7 ANTALET INSATSER PER STATION 

* IVPA (i väntan på ambulans): extrapolerat antal insatser. 

                                                      
46 Extrapolering av Y baserat på antalet n, av det totala antalet observationer N, beräknas enligt följande: Y*[(N)/(n)] = 
extrapolerat värde. 

 

rtj 
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De insatsobjekt som FIP mest frekvent åker på är automatlarm ej brand/gas. Utöver detta är det stor 

andel av de totala insatserna som kan härledas till trafikolyckor, brand ej i byggnad samt brand i 

byggnad. Extrapolering av IVPA-larm medför också att annat uppdrag är en vanligt förekommande 

insatstyp. Övriga objektsantal är av en något mer sporadisk natur. Att döma av de analyserade FIP-

rapporterna är antalet FIP-insatser per (genomsnittligt) år 38 i Bankeryd, närmare 107 i Huskvarna, 

knappt 32 i Gränna och cirka 78 i Norrahammar.  

4.2 RESULTAT OCH KÄNSLIGHETSANALYS 

4.2.1 RESULTAT 

Tidsskillnad 

Hur ofta gäller det att FIP når skadeplats före annan övrig styrka? Av de 1150 analyserade insatserna 

var FIP först vid 912 tillfällen, det vill säga i närmare 80 procent av fallen. I tabell 4.8 kan det avläsas 

hur ofta FIP har anlänt som första enhet till olycksplats för respektive station.  

Fördelningen är relativt lika, men Huskvarna har en något lägre grad av detta mått. Det finns dock en 

naturlig förklaring till detta då Huskvarna är närmast belägen, i relation till de övriga stationerna, 

heltidsstationen i Jönköping. Heltidsstationen i Jönköping åker på en större andel av de totala larmen 

inom kommunen och i normalfallet har en heltidsstyrka en kortare anspänningstid (men ej nöd-

vändigtvis kör- eller responstid) än en deltidsstation, vilket påverkar sannolikheten för att FIP-enheten 

i Huskvarna skall vara förste man på plats.47 Vad som är av primärt intresse är dock inte hur ofta FIP 

är först vid skadeplats utan det är hur omfattande tidsskillnaden är mellan FIP och nästkommande 

enhet. En ringa tidsskillnad ger förstås inte någon nämnvärd effekt i de flesta fall, då det skulle kunna 

handla om endast ett fåtal sekunder. Är responstiden för FIP av mer betydande omfattning har det 

förstås större inverkan på skadevärdeutvecklingen (se avsnitt 2.2).  

                                                      
47  Målet är att anspänningstid skall i 50 procent av räddningsinsatserna understiga 90 sekunder för en heltidsstyrka i 
Jönköpings kommun. Riktlinjerna för en deltidsstyrka är att anspänningstiden skall understiga 6 minuter i 80 procent av 
insatserna (Jönköpings rtj, 2012.b). 

TABELL 4.8 ANTAL TILLFÄLLEN FIP FÖRST TILL SKADEPLATS 
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Responstider samt tidsskillnader räknas ut enligt beskrivning i avsnitt 4.1.1. Analys av sammanlagt 

1150 FIP-insatser ger följande resultat: 

TABELL 4.9 GENOMSNITTLIGA RESPONSTIDER OCH TIDSSKILLNADER 

 

Tidsvinsten är som störst i Gränna där FIP är i genomsnitt 194 sekunder (3 minuter och 14 sekunder) 

framme före nästa enhet. Lägst tidsskillnad kan spåras till Huskvarna som i medel har en 81 sekunder 

(1 minut och 21 sekunder) kortare responstid än nästkommande enhet. Den relativt låga siffran kan 

förklaras av, som nämns ovan, det mindre avståndet till Jönköpings heltidsstation.  I medel har FIP i 

Jönköpings kommun en kortare responstid än nästkommande enhet av värdet 141 sekunder (2 minuter 

och 21 sekunder). Ett vägt medelvärde ger en tidsskillnad på 129 sekunder, (2 minuter och 9 sekund-

er). Utesluts Huskvarna är den genomsnittliga tidsskillnaden 161 sekunder (2 minuter och 41 sekund-

er). 

Statistisk signifikans av den positiva tidsskillnaden mellan FIP och nästkommande enhet har 

undersökts. Observationer över samtliga stationer följer inte en normalfördelning, snarare en skev 

fördelning, och ett vanligt t-test för att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan genom-

snittliga responstider ej är lämpligt.48 Det som återstår är icke parametriska test, då dessa ej har krav 

på normalfördelning. Eftersom detta gäller parvisa observationer (skillnad i responstid för FIP och 

nästa enhet måste förstås beräknas för samma insats) kommer Wilcoxons teckenrangtest för beroende 

obs-ervationer väl till hands. (Lind et al. 2010) Nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad i 

genomsnittlig responstid mellan FIP och nästa enhet. Mothypotesen är att nästa enhet har en längre 

genomsnittlig responstid än FIP-enheten. Vi kan för samtliga stationer (samt för totalen) förkasta 

nollhypotesen och därmed påvisa att FIP faktiskt är, i genomsnitt, första man till skadeplats (se tabell 

4.9). 

 

 

                                                      
48  Grafiskt test av fördelning av tidsskillnader har utförts men redovisas dock inte här. 
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Andel genomförd av FIP 

Mer till ska det undersökas hur stor andel av den totala insatsen som en FIP kan genomföra och 

därmed vilket approximerat värde som densamma räddar. Det är rimligt att denna faktor beror på 

vilken typ av insats det gäller. Låt oss exemplifiera med insatskategorierna automatlarm ej brand/gas 

och brand i byggnad. Vid en utryckning som visar sig vara ett automatlarm som ej inbegriper brand 

eller gasläcka är räddningsinsatsen av lättare mening då det i själva verket inte är någon nödsituation. 

Det är då skäligt att anta att FIP klarar av stor del av räddningsinsatsen allena (här är dock tidsvärdet 

noll). När insatsen avser brand i byggnad är det troligt att det i många fall behövs släckbil(ar) för att 

helt få situationen under kontroll och andelen som FIP genomför blir då av mindre skala.  

Antalet tillfällen då FIP genomfört minst 30 procent utav den totala insatsen redovisas i tabell 4.10.  

TABELL 4.10 ANTAL TILLFÄLLEN FIP GENOMFÖRT MINST 30 PROCENT 

Vi ser att flest antal räddningsinsatser där FIP genomfört 30 procent eller mer kan spåras till Norra-

hammar.  

För en något djupare analys av hur stor andel av total insats som FIP genomför, har olika medelvärden 

tagits fram per insatskategori (se tabell 4.11).49 Utvärderingen visar att FIP i Jönköpings kommun 

genomför i genomsnitt (vägt) 44,4 procent. Om vi bortser från automatlarm ej brand/gas och falsklarm 

är andelen av FIP 34,7 procent.50,51  

 

                                                      
49  Här används insatskategori som indelning. Finare analys av objektsindelning ger dock liknande resultat.  
50  Även andel genomförd av FIP har beräknats via att också exkludera förmodad brand/räddning. Syftet är att få en 
uppfattning av räddat värde under en genomsnittlig insats där tidsfaktorn har betydelse.  
51  Om det önskas beräkna schabloniserat (generell) nytta av FIP i Jönköpings kommun enligt indelning av Jaldell (2004) 
(tabell 2.1, avsnitt 2.2) är medelvärdet (vägt) där annat uppdrag utesluts 44.1 %. När annat uppdrag, falsklarm, förmodad 
brand/räddning och automatlarm ej brand/gas exkluderas uppgår andelen av FIP till 34.0 % 
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Tabell 4.12 framställer genomsnitt för andel genomförd av FIP per deltidsstation. FIP i Norrahammar 

har rapporterat de högsta siffrorna för genomsnittlig andel de har genomfört av en insats.  Detta kan 

bero på flertalet anledningar: (1) Norrahammar införde FIP-verksamhet redan 2004, av vilket erfaren-

het kan spela en roll; (2) skillnad i fördelning av insatsobjekt, då desamma har olika tidsvärden; och 

(3) andel av total insats genomförd av FIP är en subjektiv uppskattning. Det är troligt att samtliga 

orsaker påverkar resultatet. Emellertid är uppfattningen om andel av FIP högst i Norrahammar oavsett 

vilken beräkningsmetod vi använder, varav det inte nödvändigtvis beror på just insatsobjekten 

automatlarm ej brand gas, falsklarm eller förmodad brand/räddning. Då det är osäkert vad det är som 

är den bakomliggande orsaken rekommenderas att kommunens genomsnittliga andel (i tabell 4.11) får 

representera approximativt hur mycket en FIP-enhet i Jönköping genomför av en insats och därmed 

räddat värde av densamma (i relation till hur mycket tidigare FIP är före nästkommande enhet).52 

                                                      
52  Den här siffran är inte använd i den huvudsakliga CBA:n, där istället respektive angiven andel av FIP per observation 
används. Syftet med att presentera detta värde här är av två orsaker: (1) ge läsaren en uppfattning om hur mycket 

TABELL 4.11 GENOMSNITTLIG ANDEL GENOMFÖRD AV FIP 

TABELL 4.12 GENOMSNITTLIG ANDEL GENOMFÖRD AV FIP PER STATION 
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Total nytta, nettonuvärde och nyttokostnadskvot 

Nyttan genererad av FIP beräknas enligt ekvation 4.5 (avsnitt 4.1.1) per insatsobjekt. Nedan redovisas 

summan av den totala årliga nyttan samt nyttan för 5 (4) år per insatskategori för respektive station, 

som dock har beräknats per insatsobjekt. Även ett värde per genomsnittlig insats estimeras. För varje 

enskild station presenteras också nettonuvärde, nyttokostnadskvot och antalet larm som stationen 

måste åka på per år för att FIP skall vara samhällsekonomiskt lönsamt. 

Bankeryd 

TABELL 4.13 NYTTA, NETTONUVÄRDE OCH VÄRDE PER FIP-INSATS I BANKERYD 

 

Nyttan för ett år av FIP-verksamhet i Bankeryd är närmare 242,8 TSEK. Nettonuvärdet är därför 242,8 

– 76,5 § 166,2 TSEK och nyttokostnadskvoten är 242,8/76,5 § 3,17.  

Vidare har en genomsnittlig FIP-insats i Bankeryd ett värde av 6,4 TSEK när samtliga insatsobjekt/-

kategorier inräknas. Utesluter vi automatlarm ej brand/gas blir värdet per insats 8,5 TSEK. Bortser vi 

även från förmodad brand/räddning uppgår snittvärdet till 9,3 TSEK.53  Den insatstyp som har det 

högsta genomsnittsvärdet är brand i byggnad, vilket uppgår till 19,3 TSEK. 

Från avsnitt 2.1 vet vi att om totala nyttan är större än totala kostnaden så är ett projekt samhälls-

ekonomiskt lönsamt. Då nyttan här kan uttryckas som antalet larm multiplicerat med det genom-

snittliga värdet per insats kan lägsta antalet larm som en FIP måste åka på estimeras ur följande 

formel: 

(݉ݎ݈ܽ ݈ܽݐ݊ܽ) כ (ݏݐܽݏ݊݅ ݎ݁ ݁݀ݎäݒ) =   ݀ܽ݊ݐݏ݇ ݈ܽݐݐ

                                                                                                                                                                      
räddningsarbetet kan hänföras till FIP i mer generella termer; och (2) möjliggöra jämförelser med tidigare studier såväl som 
för fortsatta studier av framtida analytiker. 
53  Mer specifikt gäller 8518 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 9337 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 
förmodad brand/räddning. 
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där antal larm löses ut enligt: 

݉ݎ݈ܽ ݈ܽݐ݊ܽ = 
௧௧ ௦௧ௗ

௩äௗ  ௦௧௦  

Minimum av antalet larm som FIP-enheten måste åka på är 76,5/6,4 §�11,98, det vill säga 12 larm 

(enligt analysunderlaget åker FIP i Bankeryd på, i snitt, 38 larm per år, se tabell 4.13).  

Om vi extrapolerar nyttan i förhållande till proportionen FIP-rapporter av totala antalet potentiella 

användbara FIP-insatser (se avsnitt 4.1.2) får vi en nytta ekvivalent med 242,8*(1/0,87) §�279,0 TSEK 

och ett nettonuvärde av storleken 279,0-76,5 § 202,5 TSEK. Nyttokostnadskvoten tar då värdet 3,65.54 

Gränna  

TABELL 4.14 NYTTA, NETTONUVÄRDE OCH VÄRDE PER FIP-INSATS I GRÄNNA 

 

FIP-insatsernas nytta uppgår 432,7 TSEK under ett år. Det resulterar i ett nettonuvärde om 432,7 – 

76,5 §�356,2 TSEK och nyttokostnadskvoten för Gränna station är 356,2/76,5 § 4,65.  

I snitt har en FIP-insats i Gränna värdet av 13,6 TSEK när samtliga insatsobjekt/-kategorier är 

medräknade. Utesluts automatlarm ej brand/gas är värdet per insats närmare 17,2 TSEK. För en 

genomsnittlig insats där även förmodad brand/räddning utesluts är värdet 18,0 TSEK.55 Värdet per 

insats gällande brand i byggnad är omfattande och tar värdet 52,3 TSEK. 

Antalet larm som krävs för att nettonuvärdet skall vara lika med noll är 76,5/13,6 §� ��62, vilket 

betyder att FIP-enhet i Gränna måste åka på minst 6 larm under ett år för att verksamheten skall vara 

                                                      
54  Om så fördelningen av olyckor och dess nytta kan antas vara densamma för samtliga FIP-insatser inom respektives 
stationsområde kan en extrapolering av totala nyttan skattas enligt detta kriterium. Beräkning och kort diskussion presenteras 
i appendix B. 
55  Mer specifikt gäller 17171 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 18030 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 
förmodad brand/räddning. 
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samhällsekonomiskt lönsam (i genomsnitt åker FIP i Gränna på nästan 32 larm under ett år enligt 

analysunderlaget, se tabell 4.14).  

Extrapolering av nyttan ger ett värde av 432,7*(1/0,53) §� 816,4 TSEK och ett nettonuvärde av 

storleken 816,4-76,5 §�739,9 TSEK. Nyttokostnadskvoten är här 9,67.  

Huskvarna 

TABELL 4.15 NYTTA, NETTONUVÄRDE OCH VÄRDE PER FIP-INSATS I HUSKVARNA 

 

FIP-verksamhet i Huskvarna har en årlig nytta av FIP-verksamhet på cirka 509,1 TSEK. Nettonu-

värdet är därför 509,1 – 76,5 §�����5 TSEK och nyttokostnadskvoten är 509,1/76,5 § 6,65.  

En genomsnittlig FIP-insats i Huskvarna har ett värde av 4,8 TSEK när samtliga insatsobjekt/-

kategorier inkluderas. Exkluderas automatlarm ej brand/gas blir värdet per insats 5,4 TSEK och om vi 

utesluter förmodad brand/räddning likaså uppgår värdet till 6,2 TSEK.56 Högst medelvärde per insats 

kan hänföras till brand i byggnad och uppgår till 12,6 TSEK.  

Antalet larm som FIP-enheten i Huskvarna minst måste åka på är 76,5/4,8 §�16,04, det vill säga 17 

larm (FIP i Huskvarna på närmare 107 larm i genomsnitt under ett år enligt analysunderlaget, se tabell 

4.15).  

En extrapolering av fördelarna ger en nytta lika med 509,1*(1/0,76) §� 674,2 TSEK och ett 

nettonuvärde av storleken 674,2-76,5 §�597,7 TSEK. Nyttokostnadskvoten blir i detta fall 8,81. 

 

 

                                                      
56  Mer specifikt gäller 5421 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 6170 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 
förmodad brand/räddning. 
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Norrahammar 

TABELL 4.16 NYTTA, NETTONUVÄRDE OCH VÄRDE PER FIP-INSATS I NORRAHAMMAR 

 

I Norrahammar uppgår nyttan för FIP-verksamhet till 652,0 TSEK per genomsnittligt år. Nettonu-

värdet för stationen är 652,0 – 76,5 §�575,5 TSEK. Nyttokostnadskvoten är 652,0/76,5 § 8,52.  

Det genererade värdet av en FIP-insats i Norrahammar är 8,4 TSEK då samtliga insatsobjekt/-

kategorier tas hänsyn till. Värdet per insats närmare 14,9 TSEK när automatlarm ej brand/gas samt 

falsklarm exkluderas. 57 För en genomsnittlig insats där även förmodad brand/räddning utesluts är 

värdet 16,0 TSEK.58 

Nettonuvärdet är lika med noll vid 76,5/8,4 §� 9,12 antal larm. Detta innebär att FIP-enhet i 

Norrahammar måste åka på ett minimum om 10 larm under ett år för samhällsekonomiskt lönsamhet 

(jämför med att FIP i Norrahammar åker på närmare 78 larm under ett år enligt analysunderlaget). 

När vi extrapolerar nyttan får vi att FIP genererar 652,0*(1/0,65) §�1005,3 TSEK under ett genom-

snittligt år i Norrahammar. Nettonuvärde blir då 1005,3 – 76,5 §�928,8 TSEK. Nyttokostnadskvoten 

vid extrapolering är 13,14. 

 

 

 

                                                      
57  Av 1150 analyserade insatserna gällde endast en observation falsklarm. 
58 Mer specifikt gäller 14852 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 16020 kronor för ej automatlarm ej brand/gas och 
förmodad brand/räddning. 
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Sammanfattning: FIP inom Jönköpings kommun är samhällsekonomisk lönsamt  

Att döma av resultatet är att FIP-verksamhet inom Jönköpings kommun samhällsekonomiskt lönsamt 

för samtliga FIP-stationer. I tabell 4.17 presenteras de mått som är relevanta inom en CBA för station-

erna i Bankeryd, Huskvarna, Gränna samt Norrahammar. 

TABELL 4.17 SAMMANFATTNING: NYTTA AV FIP INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN 

 

Norrahammar har det högsta nettonuvärdet av de fyra stationerna och Bankeryd har det lägsta. Antalet 

larm som är kravet för samhällsekonomisk lönsamhet är som lägst i Gränna och som högst i Hus-

kvarna. Summeras årlig nytta per station blir den totala nyttan för Jönköpings kommun 1836,5 TSEK 

med en nyttokostnadskvot lika med 6,00.59 Extrapolering ger en total nytta om cirka 1836,5 *(1/0,69) 

§� 2665,5 TSEK och nyttokostnadskvoten 8,71.60 

Resultatskillnader mellan deltidsstationerna kan förklaras av fyra orsaker (som nämnts tidigare i 

texten): (1) antalet FIP-insatser; (2) fördelning av insatsobjekt (3) tidsskillnad mellan FIP och nästa 

enhet; och (4) andel genomförd av FIP. Norrahammars höga nettonuvärde i relation till övriga 

stationer kan dels spåras till att stationen har mer än det dubbla antalet FIP-insatser per år i jämförelse 

med Bankeryd och Gränna. Vidare är också andelen genomförd av FIP i genomsnitt högre än de 

övrigas, liksom Norrahammars genomsnittliga tidsskillnad mellan FIP och nästkommande räddnings-

enhet (förutom i jämförelse med Gränna). Huskvarna har flest antal observationer, dock är både tids-

skillnad och andel FIP lägre än för Norrahammar. Att Bankeryd har svagast nettonuvärde beror delvis 

på att observationer per år är förhållandevis få samt att flertalet insatser gäller brand ej i byggnad, 

vilket har ett relativt litet tidsvärde. Det sistnämnda angående brand ej i byggnad gäller även för 

Huskvarnas resultat. 

Värdet av en genomsnittlig räddningsinsats av FIP i Gränna är av mest omfattande magnitud, vilket 

medför att FIP-enhetens minimumkrav på antalet larm som denne måste utrycka på är lägst av de fyra 

stationerna. Förklaringen ligger i den tidsskillnad som FIP-enheten i Gränna genererar. Procentandelen 

insatstillfällen tillhörande insatskategorierna brand i byggnad och trafikolycka, vars tidsvärden är 

relativt höga (se tabell 2.1, avsnitt 2.2, och 4.3, avsnitt 4.1.2), är ytterligare en orsak. Andelen genom-

förd av FIP i Gränna är förhållandevis liten och bidrar snarare till ett lägre genomsnittsvärde än att det 

                                                      
59  Totala kostnaden för FIP i Jönköpings kommun är 76,5*4 §�������76(.�SHU�nU� 
60  En schabloniserad beräkningsmetod för (summan av) FIP i Jönköpings kommun redovisas i appendix C. 
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är förklaringen till att de har det högsta värdet. I Huskvarna är lägsta antalet larm för samhälls-

ekonomisk lönsamhet 17, vilket är det är mer än övrigas minimumkrav, där förklaringen ligger i låg 

tidsskillnad och fördelning av insatsobjekt. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att införande och nyttjande av FIP-verksamhet är samhälls-

ekonomiskt lönsamt för samtliga deltidsstationer som har infört detsamma i Jönköpings kommun. 

4.2.2 KÄNSLIGHETSANALYS  

Då det kan finnas en viss osäkerhet i de antaganden som görs inom ramen av en CBA är inrådan att 

utföra en känslighetsanalys av resultatet. Syftet är att undersöka hur känsligt nettonuvärdet är för 

förändringar i antaganden om projektets effekter. I den här uppsatsen är valet av känslighetsanalys 

Monte Carlo-simulering, vilket tillåter oss att ta hänsyn till förändringar (eller osäkerhet) i flertalet 

parametrar samtidigt samt ger en uppfattning om fördelningen av nettonuvärdet. Vidare utförs även en 

känslighetsanalys av andelen av insats genomförd av FIP. 

Känslighetsanalys: Monte Carlo-simulering 

Stegen i en Monte Carlo-simulering är, i dess korthet: (1) identifiera sannolikhetsfördelning för 

samtliga effekter med betydande osäkerhet. Finns det ingen bakomliggande teoretisk eller empirisk 

grund till vilken sannolikhetsfördelning som gäller används ofta en likformig fördelning, vilket betyd-

er att alla värden inom nedre och övre gränsen har samma sannolikhet att inträffa; (2) utföra en 

simulering av nettonuvärdet via ett slumpmässigt urval ur respektive parameters fördelning; (3) upp-

repa steg 2 ett stort antal gånger. Genomsnittsvärdet av samtliga simuleringar representerar ett för-

väntat nettonuvärde (Boardman et al. 2011).  

Nettonuvärdet för stationerna Bankeryd, Huskvarna, Gränna och Norrahammar har i Monte Carlo-

simuleringen analyserats individuellt. De parametrar som har en betydande osäkerhet är genomsnitts-

värdet per insats, q, och hur frekvent insatser sker under ett år, n. Kostnader har låg osäkerhet och 

inkluderas därför inte. Valda parametrar att variera har här indelats per insatskategori. 61 Få antal 

observationer, bristande teoretisk bakgrund samt att det presumeras att det är lika stor sannolikhet att 

medelvärdet per insats under ett år är under det totala genomsnittet såväl som över gör att likformig 

fördelning antas för samtliga parametrar i simuleringen. För de flesta insatskategorier finns ett 

minimumvärde samt ett maximumvärde för både antal tillfällen och värde per insats, vilket gör att 

vidden av antagna möjliga värden ligger inom detta intervall. Notera att det rimligtvis är en symmet-

risk fördelning och det övre (nedre) gränsvärdet justeras därför nedåt (uppåt) om det ligger längre ifrån 

medelvärdet i jämförelse med den nedre (övre) gränsen. Med andra ord:  

                                                      
61  Vissa insatsobjekt innehåller få observationer, vilket gör att möjlig variation är mycket liten. Med detta till grund har det 
istället valts att göra indelningen per insatskategori. 
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Öݎ݃ ݁ݎݒä݊ݏ = തܺ + minൣ൫݉ܽݔ൫ݔҧ൯ െ തܺ൯; ൫ തܺ െ ݉݅݊൫ݔҧ൯൯൧                                                                      [4.8]                                                       

ݏä݊ݎ݃ ݁ݎ݀݁ܰ = തܺ െ minൣ൫݉ܽݔ൫ݔ൯ െ തܺ൯; ൫ തܺ െ ݉݅݊൫ݔҧ൯൯൧                                                                   [4.9] 

där തܺ representerar medelvärdet för samtliga år (antal insatser eller värde per insats) och  ݔҧ står för 

genomsnittet under år j, j=1,2,3,4,5 (jBankeryd=1,2,3,4). 

Vi tar härefter fram slumpmässiga värden för respektive (osäker) parametern och beräknar 

nettonuvärdet, NB, enligt följande: 

൭݊ כ ݍ
ூ

ୀଵ
൱ െ ܥ =  [4.10]                                                                                                                                  ܤܰ

där C står för totala kostnader och indexet står för insatskategori i.  

Denna procedur upprepas 5000 gånger för samtliga stationer. Det resulterande nettonuvärdet samt 

standardavvikelse (SD), minimum- och maximumvärde redovisas i tabell 4.18: 

TABELL 4.18 RESULTAT AV MONTE CARLO-SIMULERING 

 

Det estimerade nettonuvärdet är näst intill lika som tidigare framräknat för samtliga stationer. Enligt 

resultatet hamnar nettonuvärdet alltid på den positiva sidan, då samtliga minimumvärden är större än 

noll. Projektet FIP-verksamhet för samtliga stationer är fortfarande samhällsekonomiskt lönsamt, 

enligt det skattade nettonuvärdet, vid en 100 procents ökning av den årliga kostnaden. Resultatet om 

samhällsekonomisk lönsamhet (avsnitt 4.2.1) styrks därmed. 

I figur 4.1 visas simulerade nettonuvärden per station, där vi också kan se att nettonuvärdet följer en 

skev sannolikhetsfördelning. Detta beror på att det finns skillnader i medelvärden och variation de 

olika insatskategoriernas parametrar.   



 43 

Känslighetsanalys: andel genomförd av FIP 

Hur stor andel av insats genomförd av FIP är behövs för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet? När 

en schabloniserad beräkningsmetod (ej indelat per insatskategori) används skattas det årliga nettonu-

värdet, NB, enligt följande: 

ܤܰ = ത݊ כ οݐതതത כ ҧ כ ҧݒ െ ) ܥ 0)                                                                                                                     [4.11] 

där n är antalet insatser, οݐ  är tidsskillnaden i sekunder, p är andel genomförd av FIP och v är 

tidsvärdet för en sekund, samtliga uttryckta i genomsnittsvärden, och C är den årliga kostnaden. 

För att beräkna hur stor andel genomförd av FIP som är kravet för att nettonuvärdet skall vara större 

en noll löses p ut: 

ҧ = )/ܥ ത݊ כ οݐതതത כ  ҧ  )                                                                                                                                        [4.12]ݒ

Ekvation 4.12 används sedan för att skatta vilken andel genomförd av FIP som krävs för samhälls-

ekonomisk lönsamhet i de fyra stationsområdena Bankeryd, Gränna, Huskvarna och Norrahammar. 

I Bankeryd är den genomsnittliga tidsvinsten 132 sekunder och antalet insatser per år är skattat till 38 

(enligt analysunderlaget). Andelen genomförd av FIP behöver därför endast uppgå till ҧ  = 76.5/ 

(38*132*0,109) §������.62 

För Gränna gäller en tidsvinst om 194 sekunder och antalet insatser är 32. Andelen genomförd av FIP 

behöver därför endast uppgå till ҧ = 76.5/(32*194*0,109) §�0,113. 

                                                      
62 Tidsvärdet per sekund, från tabell 4.3, är här uttryckt i TSEK. 

FIGUR 4.1 MONTE CARLO-SIMULERING: FÖRDELNING AV NETTONUVÄRDE 
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FIP i Huskvarna har genererat en tidsvinst om 81 sekunder och åker på närmare 107 larm per år. 

Gränsen för andelen genomförd av FIP är ҧ = 76.5/(107*81*0,109) §������. 

I Norrahammar är antalet insatser per år nästan 78 och tidsskillnaden är i genomsnitt 158 sekunder. 

Kravet på andelen genomförd av FIP för samhällsekonomisk lönsamhet är därför ҧ  = 76.5/ 

(78*158*0,109) §������. 

Att döma av detta är att FIP i Jönköpings kommun fortfarande resulterar i samhällsekonomisk 

lönsamhet om så andelen genomförd av FIP är 14 procent, allt annat lika (5,7 procent för Norra-

hammar). Här skall det dock påpekas att den behövda andelen genomförd av FIP (troligtvis) är lägre 

eftersom att det faktiska antalet insatser är fler än vad som ingår i det huvudsakliga analysunderlaget.  

5. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE STUDIER 

Resultatet i denna uppsats visar att införande och nyttjande av FIP-verksamhet är samhällsekonomiskt 

lönsamt. En deltidsstation i Jönköpings kommun har ett nettonuvärde mellan 166,2 och 575,5 TSEK 

under ett år. Sammanlagt har Jönköpings kommun ett nettonuvärde om 1530,4 TSEK. Nyttokostnads-

kvoten tar ett värde mellan 3,17 och 8,52.  

Resultatet i avsnitt 4.2.1 kan ej direkt jämföras med de tidigare studierna från Jönköpings kommun 

och Växjö/Alvesta, då analysmetoderna skiljer sig i flertalet aspekter. I rapporten av Hermansson et al. 

(2008) beräknas tidsskillnad mellan FIP-enhet och nästkommande enhet från samma station. I upp-

satsens CBA har istället beräknats tidsskillnad mellan FIP och nästa enhet oavsett vart nästkommande 

enhet kommer ifrån, då antagandet är att effekten av FIP avtar så fort en annan enhet har nått 

skadeplatsen. Detta medför att studiernas resultat ej kan sättas i relation till varandra. Emellertid kan 

det nämnas att även rapporten från Jönköping indikerar att FIP-verksamhet är samhällsekonomiskt 

lönsamt. Almerud Östberg och Elmqvist (2011) framställer i deras rapport att FIP är mellan 1 och 60 

minuter före nästa räddningsenhet till skadeplats i 23 procent av tillfällena. Inom denna uppsats tas det 

inte hänsyn till tidsskillnader över 30 minuter (se kapitel 3) och därför är inte direkt jämförelse mellan 

resultat möjlig även i detta fall.  

Lantz (2011) har använt sig av en liknande analysmetod, dock inkluderar denne ej indelningen insats-

objekt, utan använder insatskategoriindelning, samt gör författaren ett eget antagande gällande andel 

genomförd av FIP (då analysunderlaget ej tillät att beräkna detta på egen hand). Vidare har kostnader 

beräknats på ett annat sätt än vad metoden använd i denna uppsats, vilket gör att vi inte kan jämföra, 

exempelvis, nettonuvärde. Författaren påstår också att det kan finnas dubbelbokningar i hennes 

dataunderlag och att responstider därför ej bör jämföras med annan statistik. Det skall dock påpekas att 

Lantz finner att FIP-verksamhet är samhällsekonomiskt lönsamt, där nyttan av FIP under ett år uppgår 

till mellan ungefär 1727 och 4800 TSEK per år beroende på beräkningsmetod.  
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Diskussionen av van Alem et al. (2003) lyder att samhällsekonomisk lönsamhet gällande förstahands-

personer kan uppnås då insatstid reduceras till en förhållandevis låg nivå. Denna slutsats är i enlighet 

med funna resultat i denna uppsats. Gränna har i analysunderlaget få observationer men ett relativt 

högt nettonuvärde, vilket delvis kan förklaras av den största genomsnittliga tidsskillnaden mellan FIP 

och nästkommande räddningsenhet. För Huskvarna är antalet insatser många men värdet per insats är 

lågt, vars primära orsak till detta är den lägre tidsskillnaden.   

 6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om införande och nyttjande av FIP-verksamheten för 

de fyra stationerna Bankeryd, Gränna, Huskvarna samt Norrahammar i Jönköpings kommun är 

samhällsekonomiskt lönsamt på stationsområdesnivå. Enligt teorin är antagandet att en FIP genererar 

en nytta via en snabbare responstid nå skadeplats för att kunna bryta eller minska den eskalerande 

skadevärdeutvecklingen i ett tidigt skede och på så sätt kan reducera det slutliga skadevärdet för en 

olycka. Via en CBA har fyra deltidsstationer i Jönköpings kommun där FIP-verksamhet har införts 

utvärderats. Analys av tidsskillnader visar att FIP är i genomsnitt mellan 81 och 194 sekunder före 

nästkommande enhet. Test av skillnader i medelvärden stödjer också att FIP har kortare responstid än 

nästa enhet. Andelen genomförd av FIP i Jönköpings kommun är ungefär 34,7 procent (exklusive 

automatlarm ej brand/gas och falsklarm). CBA-resultatet framställer att den årliga nyttan av FIP-

verksamhet är mellan 242,8 och 652,0 TSEK (ej extrapolerat värde). Kostnaden per FIP-enhet under 

ett år är ungefär 76,5 TSEK, vilket medför att nettonuvärdet hamnar mellan 166,2 och 575,5 TSEK. 

Nytto-kostnadskvoten tar ett värde mellan 3,17 och 8,52. Fortsättningsvis behöver FIP i Jönköpings 

kommun endast åka på mellan 6 och 17 larm per år för att nettonuvärdet skall vara större än noll. 

Slutsatsen är att införande och nyttjande av FIP-verksamhet är samhällsekonomiskt lönsamt för 

samtliga utvärderade stationsområden. 

Även om de framtagna värdena i denna uppsats ej kan direkt användas för att dra slutsatser om FIP-

verksamhet på andra platser i Sverige, så framställer ändå resultatet, tillsammans med känslighets-

analys, viktiga paralleller som kan eller bör beaktas. Då kostnader för införande och nyttjande av FIP-

verksamhet är förhållandevis låga krävs det få insatser per år för att nettonuvärdet skall vara positivt. 

Andelen av insats genomförd av FIP behöver inte heller vara hög (när schabloniserad beräknings-

metod används) för det förutnämnda (redan vid 5,7 till 14,0 procent uppfylls detta i Jönköpings 

kommun, utan extrapolering). Det som uppfattas ha mest omfattande betydelse för samhällsekonomisk 

lönsamhet är den tidsvinst som genereras, vilket också är den primära tanken med FIP. Rekommend-

ationen till Jönköpings kommun är att fortgå med FIP-projektet. Med denna diskussion i åtanke är det 

tänkbart att FIP-verksamhet är samhällsekonomiskt lönsamt även inom andra kommuners räddnings-

tjänster.  
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APPENDIX A 
TABELL A.1 SYNPUNKTER OM FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED FIP 

Källa: Elmqvist & Almerud Österberg (2011), Hermansson et al. (2008) och Lantz (2011). 
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APPENDIX B 

Extrapolering av årlig nytta genererad av FIP 

  

Om så fördelningen av olyckor och nyttan genererad av FIP kan antas vara lika för samtliga FIP-

insatser inom respektives stationsområde kan en extrapolering av totala nyttan skattas enligt detta 

kriterium.  

Nyttan av FIP-verksamhet i Bankeryd uppgår till 242,8 TSEK under ett år. Extrapolering av resultatet 

ger en total årlig nytta av värdet 242,8*(1/0,55) § 440,9 TSEK med nyttokostnadskvoten 5,76. 

I Gränna är den årliga nyttan av FIP 432,7 TSEK. Extrapolering ger en nytta per år om 432,7*(1/0,28) 

§��������76(.��1\WWRNRVWQDGVNYRW § 20,52. 

FIP i Huskvarna inbringar en årlig nytta om 509,1 TSEK. Här uppgår extrapolerad nytta till 509,1* 

(1/0,53) § 964,1 TSEK per år med nyttokostnadskvoten 12,60. 

Årlig nytta av FIP-verksamhet i Norrahammar resulterar i en nytta av värdet 652,0 TSEK. Extra-

polering av detta ger en nytta per år om 652,0*(1/0,43) § 1525,9 TSEK. Nyttokostnadskvot § 19,94. 

Sammanlagt blir det extrapolerade nyttan per år i Jönköpings kommun 1836,5*(1/0,44) § 4172,8 med 

nyttokostnadskvoten 13,63. 

Här ser vi att antalet insatser per år har en signifikant roll för magnituden på nytta och nettonuvärde av 

FIP-verksamhet. I de fyra stationsområdena är differensen för extrapolerad och icke extrapolerad nytta 

som störst för Gränna. I avsnitt 4.2.1 redovisas en nyttokostnadskvot lika med 4,65 och här hamnar 

densamma på 20,52. Slutsatsen här är att på grund av bortfallets omfattande storlek är det troligt att vi 

underskattar nyttan av FIP i den här uppsatsen, vilket rekommenderas att ha i åtanke.    

TABELL B.1 ANTAL ANVÄNDBARA FIP-RAPPORTER OCH TOTALT ANTAL 

FIP-INSATSER INOM RESPEKTIVE STATIONSOMRÅDE 
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APPENDIX C 

Schabloniserad beräkningsmetod  

Vi kan använda oss av en schabloniserad beräkningsmetod, det vill säga att vi inte indelar insatserna i 

typ av kategori, för att skatta nettonuvärdet i Jönköpings kommun. Vi använder oss då av medelvärde i 

tidsskillnad samt andel genomförd av FIP (se ovan). Nyttan per år i Jönköpings kommun (JKG) 

skattas via följande: 

തீܤ = ݊ כ οݐതതത כ ҧ כ   ҧݒ

där n är antalet insatser under ett år, οݐതതത är genomsnittlig (ej vägt eller vägt) tidsskillnad mellan FIP och 

nästkommande enhet, ҧ  är medelvärde (vägt) av andel av FIP och ݒҧ  är ett vägt genomsnitt för 

tidsvärde. 

Under ett år inträffar i snitt ungefärligen 254 FIP-insatser (enligt användbara FIP-rapporter) varav 

153,5 ej är automatlarm ej brand/gas, falsklarm, förmodad brand/räddning eller annat uppdrag.63 Tids-

värdet per sekund är 109 kronor när samtliga insatskategorier ingår i beräkningarna och 220 kronor då 

vi utesluter automatlarm ej brand/gas, falsklarm, förmodad brand/räddning eller annat uppdrag. Nyttan 

under ett år i Jönköpings kommun är som följer: 

Samtliga kategorier utöver automatlarm ej brand/gas, falsklarm, förmodad brand/räddning eller annat 

uppdrag: 153,5 * 141(129) * 0,340 * 220 § 1617,3 (1479,7) TSEK  

Samtliga kategorier: 254,2 * 141(129) * 0,444 * 109 § 1740,5 (1592,3) TSEK    

Nyttokostnadskvoten hamnar mellan 5,28 (4,83) och 5,69 (5,20). Antas det att olycksfördelningen är 

densamma i de fall där ingen FIP-rapport ifyllts (se tabell 4.6, avsnitt 4.1.2) kan vi extrapolera result-

aten ovan. Nytta per år är då mellan 2347,4 (2147,6) och 2526,1 (2311,1) TSEK. Detta ger en nytto-

kostnadskvot mellan 7,67 (7,02) och 8,25 (7,55).64 

                                                      
63 Denna typ av indelningen används här för att vi ska kunna använda oss av Jaldells (2004) genomsnittliga tidsvärden (se 
avsnitt 2.2). 
64 Extrapoleras resultatet i enlighet med appendix B blir nyttan per år mellan 3675,7 (3363,0) och 3955,7 (3621,1) TSEK med 
en nyttokostnadskvot mellan 12,01 (10,99) och 12,92 (11,82). 
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