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Sammanfattning  
Samhället är mer eller mindre konstant utsatt för risker. De flesta av dem är så små, och har 
kanske till och med så pass obetydande effekter för individen om de realiseras, att vi 
negligerar dem i våra dagliga beslut. Vid vissa tillfällen står vid dock inför beslut som är 
betydligt svårare, t.ex. i vilken mån vi ska handla kostsamma försäkringar för stora olyckor 
som högst osannolikt inträffar men skulle få katastrofala konsekvenser. Liknande situationer 
uppstår för centrala beslutsfattare där man fattar beslut att genomföra riskreducerande 
åtgärder i samband med potentiella katastrofer. Sådana åtgärder finansieras genom 
skattemedel och kanske kan man då kräva att myndigheter åtminstone försöker redovisa de 
förväntade kostnaderna och fördelarna som följs av besluten. För detta ändamål kan man 
använda kostnads-nyttoanalys, vilket vanligtvis rekommenderas för riskhantering inom t.ex. 
vägtrafik, eller i viss mån den mindre avancerade kostnads-effektanalysen. Riskanalysens 
utformning är bl.a. beroende av om man hanterar risk (man kan tilldela utfallen sannolikheter) 
eller osäkerhet (man känner till utfallen men kan inte tilldela dem sannolikheter) och 
begränsas vanligtvis av en mängd ovissheter, såsom värden för olika ingående parametrar 
(t.ex. värdet på ett statistiskt liv).     
 
Detta arbete tar upp teori angående värdering ex ante av kostnader i samband med potentiella 
katastrofer och hur dessa värden kan användas under risk eller osäkerhet i en kvantitativ 
riskanalys. Med hjälp av det försöker jag beskriva i stora drag hur man skulle kunna värdera 
den ekonomiska nyttan av riskreducerande åtgärder i samband med den s.k. fågelinfluensan. 
Mina slutsatser är att en probabilistisk ansats och en kvantitativ riskanalys försvåras av bl.a. 
ett knapphändigt material för sannolikhetstolkningar, förekomsten av kollektiv risk och 
svårigheter i att värdera t.ex. statistiska liv. Socialstyrelsen är nationell samordnare av arbetet 
med förebyggande åtgärder i samband med potentiella pandemier men varken använder eller 
rekommenderar andra myndigheter att använda nyttobaserade beslutskriterier som en del av 
beslutsunderlaget i samband med den s.k. fågelinfluensan (i detta fall). Kanske borde det 
tillhöra deras uppgifter att se över möjligheterna att använda samhällsekonomiska utredningar 
vid sådana situationer. Istället använder de vad som liknar en försiktighetsprincip, vilket 
också kan försvaras under förutsättningen att riskerna är påtagliga. För stora och långsiktiga 
beslut borde man istället införa en snävare anti-katastrof-princip innefattande en 
prioriteringsordning för när man, baserat på om det är möjligt och utredningsekonomiskt 
motiverat, ska genomföra kostnads-nyttoanalyser och när man istället ska genomföra 
kostnads-effektanalyser. De kan sedan vara en del av ett större beslutsunderlag.  
 
Nyckelord: osäkerhet, risk, riskhantering, kostnads-nyttoanalys, kostnads-effektanalys, 
katastrof, fågelinfluensa. 
 
 
 
 



Abstract 
Our society is constantly exposed to risks. Most of them are so small, and maybe even have so 
little effect if they occur, that we disregard them in our daily decisions. Quite often, however, 
we face decisions that are harder for us to make, as whether or not to buy expensive insurance 
to cover for accidents that have only a small probability to occur but also catastrophic 
consequences. Similar situations appear for central decision makers when they decide whether 
or not to reduce a certain catastrophic risk for the society as a whole. Those actions are 
financed through taxes and therefore it might be fair to say that the authorities should at least 
try to account for the possible benefits and costs associated with a risk reducing programme. 
For this you may use Cost-Benefit Analysis (CBA), which is usually recommended for use in, 
for example, risk management for traffic risks, or the less advanced Cost-Effectiveness 
Analysis (CEA). The shape and form of the risk analysis is to a great deal dependent of 
whether you are dealing with risk (it’s possible to assign the predicted states probabilities) or 
uncertainty (it’s not possible to assign the predicted states probabilities) and is also usually 
limited by a number of other uncertainties, say in value parameters (e.g. the value of a 
statistical life, VSL).  
 
This paper deals with theories regarding how to value (ex ante) the costs of potential 
catastrophes and how these values could be used in dealing with risk or uncertainty in a 
quantitative risk analysis. From there I try to describe how, possibly, you could value the 
benefits from programmes reducing risks of an avian influenza. My conclusions are that a 
probabilistic approach in a quantitative analysis is complicated by, among other things, the 
short amount of data necessary to compute objective probabilities, the existence of collective 
risks and for example difficulties in measuring VSL. The Swedish National Board of Health 
and Welfare (Socialstyrelsen) is the national coordinator for all work regarding risk reducing 
actions for potential pandemics, but the board neither uses nor recommends other authorities 
to use utility-based criteria as a part of their decision material when dealing with, in this case, 
the bird flue. Quite possibly it should be a part of their work to look into the possibilities of 
using economic evaluations in these situations. Instead they use what resembles a 
Precautionary Principle, which also can be used on justified grounds as long as the risks are 
highly present. What should be done for large and long term decision making, though, is to 
define a narrower Anti-Catastrophe Principle containing orders of priorities for when, based 
on if its possible and financially motivated, to use CBA and when to use CEA. Those analyses 
could then be used along with any other decision material. 
 
Key words: Uncertainty, Risk, Risk Management, Cost-Benefit Analysis, Cost-Effectiveness 
Analysis, Catastrophe, Bird flue.
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bl.a. uppsatsens syfte och avgränsningar. Kapitlet inleds med en 
kort bakgrund och avslutas med bl.a. en disposition av arbetet. 
 

1.1 Bakgrund  
Få har väl missat den allmänna diskussionen kring den s.k. fågelinfluensan. När kommer den? 
Finns det vaccin så det räcker? Vilka åldersgrupper kommer att drabbas hårdast? Etc. Men få 
har samtidigt kanske begrundat vad det får kosta att reducera riskerna med den s.k. 
fågelinfluensan. När myndigheter i Sverige fattar stora beslut för att reducera risker, såsom 
vid en potentiell pandemi, är det nog mer undantag än regel att besluten har föregåtts av en 
samhällsekonomisk utredning. I många fall är det kanske rimligt, då man arbetar under 
tidspress eller det är mer eller mindre uppenbart att konsekvenserna av åtgärderna är 
lönsamma. I ett större perspektiv kan man dock kanske anse att myndigheterna åtminstone 
borde försöka beskriva de ekonomiska fördelarna och nackdelarna av deras beslut. Vid sådana 
situationer då detta inte kan göras före åtgärderna införs borde man kanske försöka vid ett 
senare tillfälle. Så länge myndigheterna inte har någon samhällsekonomisk förankring i sina 
(större) beslut vet man inte om resurserna används på ett sådant vis att det ger ekonomisk 
effektivitet. Fler saker än ekonomisk effektivitet styr våra beslut och så bör det nog vara, men 
när det handlar om offentliga beslut är det säkerligen en av många saker vi bör prioritera. 
Framförallt eftersom myndigheternas verksamheter är skattefinansierade och de statliga 
utgifterna ytterst bärs av skattebetalarna.  
 
När det gäller offentliga beslut för att reducera risker i samhället kan man säga att åtgärderna 
producerar nyttigheten ”säkerhet”. Många av oss känner kanske intuitivt att samhällets 
säkerhet måste få kosta, men när vi begränsar en given risk tar vi, direkt eller indirekt, 
resurser från andra riskreducerande områden såväl som andra nyttoskapande projekt inom 
t.ex. skola och omsorg. Eftersom samhällets resurser är begränsade så måste vi prioritera 
mellan dessa områden. För att utvärdera effektiviteten av olika projekt bör beslutsfattare i den 
mån det är möjligt använda nyttobaserade beslutskriterier och kanske framförallt kostnads-
nyttoanalys. Kostnads-nyttoanalysens användningsområde är samtidigt eventuellt begränsat. 
Speciellt gäller detta då man hanterar nya eller ej tidigare utforskade områden, vilka kan 
tänkas präglas av en stor ovisshet. Den s.k. fågelinfluensan skulle troligtvis skapa en 
världsomfattande epidemi, men vilka som skulle drabbas hårdast, i vilken utsträckning 
vaccinet kommer att fungera m.m. är i dagsläget oklart. Vid osäkerhet och framförallt inför 
potentiella katastrofer försvåras användningen av kostnads-nyttoanalysen, men den kan 
kanske ändå spela en betydande roll för beslutsunderlaget.   
   

1.2 Syfte 
Syftet är att redogöra för i vilken utsträckning centrala beslutsfattare kan och bör använda 
nyttobaserade beslutskriterier, framförallt kostnads-nyttoanalys, för offentliga beslut vid 
osäkerhet och inför potentiella katastrofer samt att i förhållande till det undersöka vad som 
styr och bör styra Socialstyrelsens beslut i samband med den s.k. fågelinfluensan.   
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1.3 Avgränsningar 
Eftersom detta är en uppsats i nationalekonomi ligger fokus på de ekonomiska teorier som 
finns inom området riskhantering. Närliggande, eller överskridande, teorier som behandlar 
beslutsfattande under risk och osäkerhet men som främst tillhör andra vetenskaper lämnas till 
stor del utanför arbetet. T.ex. vad gäller paternalism, rättigheter, demokrati, etik mm.  
 
I arbetet ingår en intervju med enhetschefen på Socialstyrelsens Smittskyddsenhet. 
Intervjuundersökningen kunde ha innefattat andra inblandade myndigheter, men eftersom 
flertalet av de myndigheter jag varit i kontakt med säger sig inte ha tid att svar på frågor under 
det nu inledande arbetet med den s.k. fågelinfluensan så har jag avgränsat 
intervjuundersökningen till att endast gälla Socialstyrelsen (SoS). Socialstyrelsen är nationell 
samordnare av arbetet med förebyggande åtgärder i samband med den s.k. fågelinfluensan 
och är således rimligen ett av de viktigare intervjuobjekten.  
 
Vidare har jag avgränsat arbetet till att endast gälla beslutsfattande för Sveriges räkning. Den 
potentiella pandemin som kan skapas av H5N1 (den virusstam av fågelinfluensor man mest 
fruktar i nuläget) skulle med största sannolikhet vara utbredd över hela världen och därmed 
måste man säkerligen ta hänsyn till internationella överenskommelser vid sådana beslut.   
 
Arbetet är framförallt utformat med en teoretisk förankring i riskhantering utifrån 
nyttobaserade beslutskriterier och jag har inga ambitioner att ge Socialstyrelsen eller andra 
involverade myndigheter någon större pragmatisk vägledning för riskhantering i samband 
med potentiella pandemier eftersom det är ett situationsbundet och troligtvis tvärvetenskapligt 
arbete. Däremot kan det kanske ge en viss teoretisk vägledning för myndigheter som arbetar 
med denna typ av frågor (framförallt potentiella katastrofer) och vill utforma ett ekonomiskt 
beslutsunderlag.  
 

1.4 Tillvägagångssätt 
Jag har till stor del byggt arbetet kring ekonomisk litteratur inom områdena riskhantering och 
kostnads-nyttoanalys. Litteraturen har jag hittat genom t.ex. Libris, referenser eller tips från 
min handledare. Jag har dessutom använt sökmotorerna via universitetsbibliotekets hemsida 
(t.ex. ”Academic Search Elite”, ”ScienceDirect” och ”EconLit”) för att hitta rapporter och 
vetenskapliga artiklar. Tanken är att den ekonomiska teorin ska utgöra grunden för den 
diskussion jag för angående beslut vid osäkerhet i samband med den s.k. fågelinfluensan. Jag 
har också utifrån det utformat ett antal frågor för intervju. På så vis har jag kunnat dra en del 
slutsatser angående hur Sverige utformar beredskapen inför en pandemisk influensa samt hur 
detta förhåller sig till ekonomisk beslutsteori vid osäkerhet.    
 

1.5 Disposition 
Arbetet inleds med ekonomisk teori, vilket följs av en kortare beskrivning av den s.k. 
fågelinfluensan och vilka myndigheter som gör vad i arbetet inför en potentiell pandemisk 
influensa. Därefter följer diskussion och slutsatser. Efter referenserna finns det sju bilagor 
med bl.a. frågor till Socialstyrelsens Smittskyddsenhet. Nedan följer en närmare beskrivning 
av vad de följande kapitlena, 2-7, innehåller.  
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 Kapitel 2 – Samhällsekonomisk beslutsteori vid osäkerhet – beskriver bl.a. hur man 
kan utforma en probabilistisk ansats för användning i en kostnads-nyttoanalys samt 
hur man kan värdera kostnader vid potentiella katastrofer ex ante.   

 Kapitel 3 – Fågelinfluensan – beskriver vad som skiljer den s.k. fågelinfluensan från 
den årliga influensan och bl.a. vad som i allmänhet gäller för användning av vaccin 
eller medicin.  

 Kapitel 4 – Beredskap inför en pandemisk influensa – innehåller framförallt 
Socialstyrelsens beredskapsplanering inför den s.k. fågelinfluensan med bl.a. 
rekommendationer för andra myndigheters agerande samt användning av vaccin och 
läkemedel. 

 Kapitel 5 – Diskussion – ger en diskussion kring hur en kostnads-nyttoanalys i grova 
drag skulle kunna se ut, samt hur Socialstyrelsen fattar beslut, i samband med den s.k. 
fågelinfluensan.  

 Kapitel 6 – Slutsatser. 
 Kapitel 7 – Avslutande kommentarer – innehåller kommentarer till arbetet och förslag 

till andra uppsatsämnen.
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2 Samhällsekonomisk beslutsteori vid osäkerhet 
I detta kapitel beskrivs vad som utgör en icke-deterministisk samhällsekonomisk analys och 
hur den kan användas i samband med potentiella katastrofer. Kapitlet inleds med vilken roll 
samhällsekonomiska kalkyler kan spela för offentliga beslut med en betoning på kostnads-
nyttoanalys. Den mindre avancerade kostnads-effektanalysen finns beskriven i bilaga 1. Vid 
potentiella katastrofer som är förknippade med små sannolikheter är det vanligt att man har 
knapphändig information och den s.k. försiktighetsprincipen är då vanlig med t.ex. maximin-
kriteriet som beslutskriterium. Försiktighetsprincipen förklaras närmare i bilaga 3. En del 
fokus ligger sedan på hur man ska värdera liv och hälsa. Så kallade statistiska liv är då 
vanliga parametrar, vilket förklaras utförligt i bilaga 4. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av hur man på förhand (ex ante) kan värdera katastrofer samt hur man kan genomföra en 
kvantitativ respektive kvalitativ riskanalys.         
 

2.1 Offentliga beslut  
Många beslutsfattare inom offentlig verksamhet står inför svåra beslut med konsekvenser som 
sträcker sig över lång tid och/eller innebär kraftigt förändrade situationer för individer i 
samhället. Det kan exempelvis handla om miljörelaterade beslut eller förändringar inom 
hälso- och sjukvården. Från det att ett problem uppstår tar det ofta en viss tid innan man kan 
genomföra åtgärder för att förändra situationen. Endast en del av den processen kan tänkas 
bestå av samhällsekonomiska kalkyler.   
 
 
Figur 2.1 Tidsförlopp från problemupptäckt till genomförd åtgärd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Mattsson (2004, s. 210), med viss modifikation 
 
 
De som fattar stora beslut för offentlig verksamhet är vanligtvis styrelser för myndigheter men 
också politiker som beslutar om t.ex. anslag till myndigheterna. Beslutsprocessen kan vara 
lång och komplicerad och behöver inte på något vis vara så linjär som i figur 2.1 ovan. Det 
man kan säga är dock att beslutsfattandet borde utgå från någon rationell tanke. Vad som är 
rationellt beslutsfattande är situationsbundet men kanske kan man anse att man överlag bör nå 
sina mål till minsta möjliga medelsåtgång. Enligt Mattsson (2004, s. 199ff) finns det utifrån 
det antagandet fyra övergripande former av rationellt beslutsfattande: 
 
 

Utredning tillsätts Förslag Genomförd åtgärd Beslut 

Tid 

Problemupptäckt 

Implementering  Politisk process Samhällsekonomisk 
kalkyl  
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1. Obegränsad rationalitet  
2. Optimering under restriktioner 
3. Satisfiering 
4. Tumregler 

 
Under en obegränsad rationalitet har man en obegränsad tillgång till information, tid, resurser 
och t.ex. beräkningskapacitet hos utredarna, d.v.s. det finns ingenting som hindrar att man 
genomför en så komplett analys som det går. Mer vanligt är nog dock att man tvingas 
optimera under restriktioner. Det kanske finns en budgetrestriktion eller en deadline för när 
utredningen ska vara färdig som gör att man måste avgränsa arbetet. Många beslutssituationer 
är så komplexa så att vår tankeförmåga begränsar oss eller att situationen på annat vis får oss 
att nöja oss med en satisfiering av problemet. Vi missar då kanske det optimala beslutet i 
någon mening men accepterar den lösning vi har på problemet. Eventuellt sätter vi även denna 
beslutsprocess i system och arbetar med tumregler. 
 
De ovannämnda antaganden utgår från att vi har en beslutsprocess som innefattar både 
utredning och beslut. Man skulle på goda grunder kunna skilja dessa två åt eftersom utredare 
och slutgiltiga beslutsfattare sällan är samma person. Förhållandet mellan beslutsfattare och 
utredare, eller mellan beslutsfattare på olika nivåer, skulle bl.a. kunna beskrivas genom den 
s.k. principal-agentteorin. Teorin säger att det kan uppstå problem när en grupp ska fatta 
beslut och en medlem, principalen, har makt att bestämma de regler under vilka både 
principalen och agenten fattar beslut (Mattsson 2000 s. 130). I ett större perspektiv finns det 
förhållanden av principal-agentkaraktär över hela samhället (och i överlappande riktningar), 
där t.ex. regeringen, myndigheter, företag och hushåll fattar beslut efter åtminstone delvis 
skilda mål. Inom privata företag kan man i viss mån använda styrmedel som gör att 
principalens och agentens välfärd maximeras tillsammans, t.ex. genom avkastningskrav eller 
bonussystem. Det kan på motsvarande vis dock vara svårt att motivera centrala beslutsfattare 
att se till samhällets välfärd, vilket kan tänkas vara ett allmänt mål för många myndigheter. Ett 
närliggande problem är att företagsekonomiska beslut styrs av ett uttalat och allmänt 
accepterat lönsamhetskriterium. För samhällsekonomiska beslut finns inget sådant allmänt 
accepterat beslutskriterium. Det som i figur 2.1. ovan kallas för ”samhällsekonomisk kalkyl” 
ersätts istället ofta av - eller kommer ofta i skymundan av - förhandlingsprocesser mellan 
politiska partier, förvaltningar, företag osv. Man borde enligt Mattsson (a.a., avsnitt 11.3) 
kräva beslutskriterier för åtminstone alla större beslut inom den offentliga sektorn. 
Beslutsunderlaget bör innehålla någon form av redovisning av de förväntade fördelarna och 
kostnaderna för samhället till följd av beslutet. Ett annat krav man kanske kan ställa är att 
besluten på något vis ska vara förankrade i medborgarnas preferenser. Enligt Mattsson (a.a., 
kap. 3) är det en fråga om utbud och efterfrågan. Medborgaren efterfrågar någon produkt eller 
tjänst som bör ligga till grund för de mål som myndigheter baserar sina offentliga beslut på. 
Här uppstår ofta ett matchningsproblem, dels p.g.a. byråkratiska skäl, men också bl.a. 
eftersom hushållen själva fattar parallella beslut med den offentliga sektorn.  
 

2.1.2 Beslutskriterier 
Ofta befinner sig beslutsfattaren i en situation där de olika utfallen inte går att jämföra på ett 
enkelt vis. Man kanske inte lyckats kvantifiera dem under en gemensam bas eller så har 
beslutsfattaren själv valt att inte göra en sådan jämförelse. Beslutsfattaren behöver hur som 
helst utgå från något kriterium för att fatta beslut om vilken eller vilka åtgärder som ska 
genomföras. Enligt Mattsson (2000, avsnitt 7.5) finns det tre övergripande kategorier av 
beslutskriterier. Teknologibaserade, rättighetsbaserade och nyttobaserade beslutskriterier.  
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2.1.2.1 Teknologibaserade kriterier 
Teknoligibaserade beslutskriterier innebär att använda bästa möjliga teknik, vilket sällan är ett 
bra alternativ att basera sina beslut på. Det leder troligtvis till att man inte tar hänsyn till den 
ekonomiska livslängden hos det kapital man nyttjar. Den marginella fördelen kommer då att 
vara liten i förhållande till den kostnad som är förknippad med införskaffandet av den nya 
teknologin (ibid.). 
 
 
2.1.2.2 Rättighetsbaserade kriterier 
Utifrån en rättighetsbaserad ansats vill man begränsa risken till en förutbestämd nivå. 
Exempelvis är den s.k. nollvisionen inom vägtrafiken i Sverige grundat på ett sådant 
beslutskriterium. Den s.k. nollvisionen inom vägtrafiken bygger på att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt till följd av vägtrafikolyckor, och är således en noll-riskansats. Att 
genomföra åtgärder för att begränsa antal olyckor inom vägtrafiken medför en betydande 
kostnad. Dessutom stiger vanligen marginalkostnaden för varje räddat liv eftersom det krävs 
fler och mer komplexa åtgärder med tiden. Det innebär att kostnaden per minskat döds- eller 
skadefall så småningom överstiger medborgarnas värdering av motsvarande. Det sker också i 
kombination med att de åtgärderna som krävs slutligen kommer att vara så drastiska att de 
troligtvis kommer inskränka avsevärt på restider och komfort (ibid.). Inom kommunikations- 
och industriprojekt är det inte ovanligt att man kvantifierar kriterier för acceptabla risknivåer. 
Att begränsa risken så att den inte överstiger x−10 kan liksom för föregående beslutskriterie 
leda till ett slöseri med samhällets resurser. Centrala beslutsfattare bör även ta hänsyn till den 
kostnad som offentliga projektet medför. Om säkerhet är en nyttighet så bör den också 
fördelas inom samhället med ett pris som andra varor. Det innebär att man bör fördela 
resurserna till den sektor som har lägst marginalkostnad för minskat olycksfall. Om man inte 
gör så så ”förlorar” man statistiska olycksfall (ibid.). Statistiska olycksfall behandlas mer 
utförligt i avsnitt 2.4 och bilaga 4.  
 
 
2.1.2.3 Nyttobaserade kriterier 
Nyttobaserade kriterier kan enligt Mattsson (a.a., s. 68) delas in i: 
 

 Kostnads-nyttoanalys 
 Kostnads-effektanalys 
 Multiattributiv nyttoanalys 

 
Av dessa nyttobaserade beslutskriterier är kostnads-effektanalys den enklaste. Den innebär att 
låsa en given variabel, t.ex. antal accepterade dödade i trafiken, och sedan försöka uppnå detta 
mål till en så låg kostnad som möjligt. Metoden kan dock kritiseras för just samma sak, 
nämligen dess enkelhet. Många situationer kräver att man behandlar fler än en (1) variabel i 
taget och kanske går det inte att definiera dem i samma enhet, såsom kronor. Ett annat 
problem som uppstår med denna form av analys är att beslutsfattaren inte ifrågasätter målet 
Kostnads-effektanalys förklaras mer ingående i bilaga 1. En multiattributiv nyttoanalys 
bygger på att försöka skapa en hierarki av mål och delmål. Metoden kan vara användbar för 
en beslutsfattare som ska tillgodose flertalet olika mål, men den är också ganska komplicerad, 
resurskrävande och har ofta tveksam reliabilitet1. Kostnads-nyttoanalysen har sedan 60-talet i 
Sverige använts av framförallt Vägverket och beskrivs närmare i nästa avsnitt (a.a., avsnitt 
7.5).   

                                                 
1 Hög reliabilitet innebär att man mäter på rätt sätt, d.v.s. att man får liknande resultat vid upprepade försök. Det 
kan jämföras med hög validitet som innebär att man mäter rätt sak. (Mattsson 2004, s. 81).  
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2.2 Kostnads-nyttoanalys 
Kostnads-nyttoanalys benäms ibland som ett välfärdsekonomiskt verktyg. Grundprincipen i 
analysen är att försöka mäta nyttan av ett projekt, eller flera, och sätta det i relation till 
samhällets kostnad. Med nytta avses då fördelar för samhället2 i helhet och inte endast för 
enskilda individer, företag etc, och med kostnad avses alternativkostnaden3. En kostnads-
nyttoanalys kan utföras innan projektets start (Ex ante), under projektets gång (In medias res) 
eller efter projeketets slut (Ex post) (Boardman m.fl. 2001).  
 

2.2.1 Utgångspunkter för förändring i ekonomisk välfärd 
Den välfärdsekonomiska teorin representerar i modern tappning en preferensutilitarism, d.v.s. 
att betydelsen av olika varor och tjänster bestäms genom individers preferenser. Man anser sig 
inte kunna mäta individers preferenser i en given enhet utmed en kardinal skala, utan endast i 
ordinala termer, såsom ”bättre än” eller ”sämre än”. Individerna förväntas under en 
budgetrestriktion samt utifrån gällande priser och kvalitet kunna genomföra dylika 
preferensval (Mattsson 2004, avsnitt 4.5). Enligt Mattsson (a.a., s. 26) är följande två 
grundförutsättningar idag oftast accepterade för att kunna mäta samhällets välfärd: 
 

 Välfärden måste härledas från individernas (hushållens) välfärd. 
 Varje individ vet i allmänhet bäst vad som påverkar hans eller hennes välfärd och i 

vilken utsträckning.  
 
Således bör beslutsfattare som har till mål att höja välfärden i samhället försöka finna 
individers preferenser. För att kvantifiera individers preferenser försöker man finna deras  
maximala betalningsvilligheter (”Willingness to pay”, WTP) för någon given positiv 
förändring, såsom ökad trafiksäkerhet eller minskad bullernivå. Alternativt kan man mäta 
individers minsta kompensationskrav (”Willingness to accept”, WTA) för att acceptera en 
försämring.4 WTA har visat sig ha lägre reliabilitet än WTP och därför rekommenderas WTP 
som mätvärde (a.a., avsnitt 7.4).  
 
Det finns framförallt tre sätt att avgöra ekonomiska välfärdsförändringar för samhället. Enligt 
det s.k Pareto-kriteriet anses en åtgärd i samhället vara välfärdshöjande då minst en individ i 
samhället anser sig vinna på en förändring utan att någon annan anser sig förlora. Åtgärden 
kan då anses vara Pareto-effektiv (Mattsson 1988, kap. 3). Enligt Mattsson (ibid.) är kriteriet 
dock mycket begränsat eftersom det t.ex. medför att ett projekt inte bör genomföras om det 
genererar stora mängder nytta för en stor grupp individer men försämrar levnadsnivån för en 
liten grupp.5 Av sådana anledningar använder man ofta istället Hicks/Kaldor-kriteriet6, vilket 
säger att ett projekt bör genomföras om vinnarna kan överkompensera förlorarna. Kriteriet 
förutsätter endast att det finns utrymme för en sådan kompensation och inte att den de facto 
äger rum. Man kan utöver detta också anse att det faktiskt spelar roll vilka som tilldelas 
nyttorna av ett projekt. Det tredje kriteriet, Littles kriterium, innebär att Hicks/Kaldor-kriteriet 
                                                 
2 Egentligen är det nytta för vad man har definierat som ”samhället”, d.v.s. den totala nyttan för samtliga 
ingående parter. Det behöver inte nödvändigtvis stämma överens med invånarna i en stat (Boardman m.fl. 2001, 
s. 35fff). 
3 Exempelvis kan projekt A ge en viss nytta, men om beslutsfattaren istället väljer att genomföra projekt B så har 
projektet en alternativkostnad i den avstående nyttan från projekt A. Att utgå ifrån en alternativkostnadsansats 
medför således att man försöker allokera resurser till där dess potential är som störst (Mattsson 2004, s. 131). 
4 I analogi kan man mäta WTP för att undvika en försämring eller WTA för att avstå från en förbättring 
(Boardman m.fl. 2001, s. 70). 
5 Dessutom uppfylls sällan Pareto-kriteriet och är utifrån ett pragmatiskt synsätt ganska ointressant eller 
åtminstone konservativt (Mattsson 2004, s. 47). 
6 Kriteriet kallas även för kriteriet för potentiella Paretoförbättringar (Mattsson 1988, s. 31). 
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ska vara uppfyllt samt att det finns någon form av acceptabla fördelningseffekter7. Kriteriet 
säger inte hur denna fördelning ska ske utan endast att det ska finnas möjlighet för en sådan. 
Det är sedan upp till beslutsfattaren att utforma och tillgodose sådana krav. Något av de två 
senare beslutskriterierna brukar användas i en kostnads-nyttoanalys (ibid.).  
 

2.2.2 Att mäta kostnader och nyttor 
Under förutsättningen att man lyckats kvantifiera samtliga kostnader och nyttor i samma 
enhet, vanligtvis monetärt, så är principen i kostnads-nyttoanalysen enkel. Om ett projekt 
genererar nettofördelar så bör det genomföras. Vanligtvis har dock den ansvariga 
myndigheten en budgetrestriktion och kan inte genomföra samtliga tänkbara och ömsesidigt 
uteslutande projekt. Om det finns konkurrens från alternativa projekt så får beslutsfattaren ta 
ställning till materialet enligt en alternativkostnadsprincip. Nettofördelarna (socialt överskott, 
NF)  utryckt i nuvärde för ett projekt är summan av det diskonterade värdet av samtliga 
framtida nettofördelar enligt (Boardman m.fl. 2001, s. 127):  
 

∑
= +

=
n

t
t

t
nu i

NF
NF

0 )1(
       (2.1) 

 
där i är diskonteringsräntan8.  
 
Nettofördelarna för samhället under en given tidsperiod t kan summeras enligt (a.a., kap. 4): 
 

EESUPÖKÖNF ∆+∆+∆+∆=     (2.2) 
 
Fördelarna och kostnaderna fördelas inom sammhället till konsumenterna i form av en 
förändring i konsumentöverskott (KÖ), producenterna i form av förändring i 
producentöverskott (PÖ), förändring i statliga utgifter (SU) eller i externa effekter (EE)9. 
Under perfekt konkurrens, inga externa effekter eller statliga interventioner (skatter) är det 
sociala överskottet summan av konsument- respektive producentöverskottet. Då infinner sig 
också Paretoeffektivitet, d.v.s. en förändring i marknadsförhållandet kommer att rendera i att 
minst en person får det sämre. Skatter, vilka medför marknadsmisslyckanden, kommer t.ex. 
resultera i att det uppstår en friktionskostnad (”dead weight loss”) för samhället. D.v.s. det 
finns transfereringar (kostnader) från skattebetalare som inte ger en 1-mot-1 utdelning i 
ekonomiska fördelar (nyttor) någon annanstans i samhället. Konsumentöverskott kan mätas 
genom betalningsviljor och för att finna värden på dem vänder man sig ofta till marknaden. 
WTP kan approximeras genom prisinformation så länge det inte finns något 
marknadsmisslyckande eller externa effekter. Då marknaden inte är välfungerande, t.ex. 
genom monopolprissättning, eller då det finns externa effekter måste man justera kostnaderna 
och nyttorna genom s.k. skuggpriser (a.a., kap. 4).  
 
För flertalet varor som produceras av samhället, såsom ökad trafiksäkerhet och kortare 
restider, finns inga marknader. Man kan då försöka finna avslöjade preferenser eller uppgivna 

                                                 
7 Exempelvis är det relativt vanligt att väga nyttor mellan olika inkomstgrupper. Det kan bl.a. försvaras av en 
avtagande marginalnytta för inkomst (Boardman m.fl. 2001, kap. 18).  
8 Diskonteringsräntan indikerar att en given mängd resurser i framtiden är mindre värda i jämförelse med samma 
mängd resurser nu. Detta kan tänkas bero på människans tidspreferens för konsumtion samt den ekonomiska 
tillväxten enligt r = ge + d, där r är diskonteringsräntan, g är tillväxten i konsumtion per capita, e är elasticiteten 
för avtagande marginalnytta av konsumtion och d är en ”ren” tidspreferens (Boardman m.fl. 2001, s. 254f) 
9 Externa effekter är ickekompenserade fördelar eller kostnader som inte reflekteras av marknaden (Boardman 
m.fl. 2001, s. 79ff).  
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preferenser.10 Det förstnämnda innnebär att man på olika vis försöker avslöja individers 
preferenser genom att studera deras beteende. Exempelvis kan man för att finna värde av 
buller se till skillnader i marknadspriser på hus som är utsatta för olika bullernivåer men i 
övrigt har liknande förutsättningar, s.k. hedoniska priser. Denna metod har även bl.a. använts 
för att skatta värdet av en förändrad sannolikhet för skada vid riskfyllda arbeten genom att 
använda löneskillnader mellan arbetsuppgifter med olika stora risker. Dessa metoder kan dock 
kritiseras utifrån validitets- och reliabilitetssynpunkt. Uppgivna preferenser får man genom att 
helt enkelt intervjua individer om deras preferenser. Här används framförallt den s.k. 
contingent-valuationmetoden (CVM). Metoden går ut på att finna ett representativt urval och 
beskriva ett scenario där de får uttrycka sin WTP för en förbättring eller för att undvika en 
försämring. Det kan t.ex. handla om luftföroreningar eller restider (Mattsson 2004, avsnitt 
7.4).  
 
Enligt Boardman m.fl. (2001, s. 368ff) kan CVM kritiseras utifrån validitet och reliabilitet. 
Några vanliga synpunkter är: 
 

 Hypotetisk frågeställning – Frågorna kan vara allt för hypotetiska och sakna 
förankring i individers riktiga beteende. T.ex. kan de frågade svara annorlunda 
beroende på om de tror att de kommer att behöva betala eller inte i verkligheten. De 
frågade kan på liknande vis välja att svara strategiskt för att uppnå ett bättre resultat 
än om de svarade mer sanningsenligt.  

 
 Kontextuella problem – Ger exempelvis speciella problem om området är komplext 

och det är svårt för den frågade att sätta sig in i problemet. Om frågeställning 
behandlar extrema händelser kan det leda till irrationella svar. Människan har svårt att 
fatta beslut inför sådana situationer och speciellt då de är förknippade med mycket 
små sannolikheter. Hit hör kanske även andra mer allmänna frågeställningsproblem, 
såsom hur man ska ställa frågor som inte är ledande. Även detta skapar bekymmer vid 
komplexa problem eftersom det då krävs ett större underlag för de frågade att sätta sig 
in i.  

 
 Andra snedvridningar (Bias) – Det finns flertalet källor till potentiella snedvridningar, 

t.ex. Embedding-effekter11. Det innebär att de frågade kan ha svårt att urskilja värden 
på marginalen. T.ex. har undersökningar visat endast små eller inga skillnader i WTP 
för att rädda 2000 fåglar jämfört med 20000 fåglar, eller att undvika olika stora 
oljeutsläpp. Dessutom tillkommer bl.a. vanliga statistiska snedvridningar genom t.ex. 
stickprovsval.   

 
Carson m.fl. (2001) menar att kontextuella problem inte nödvändigtvis medför stora 
bekymmer. Individer tar beslut på befintliga marknader som också kan anses vara irrationella 
och där de inte sedan tidigare vet speciellt mycket om produkten eller tjänsten. Däremot blir 
det ett problem om det rör sig om t.ex. stora summor pengar, eftersom individer kan tänkas 
begrunda sådana problem längre än den tid som ges vid intervjun. För att undvika den 
hypotetiska frågeställningen måste det bl.a. finnas en klar anknytning till att varan eller 
tjänsten kommer att nå den tillfrågade. Dessutom behövs en tydlig förklaring över hur 
betalningen kommer att ske, t.ex. genom skatt. Enligt Carson m.fl. (a.a.) är olika former av 
snedvridningar i CVM ofta ett resultat av en klumpig frågeställning och/eller presentation av 
problemet. På senare tid har bättre mallar skapats för hur upplägget för detta ska se ut, 

                                                 
10 Dessa kallas även för indirekta respektive direkta metoder (Mattsson 2004, s. 136ff).  
11 Egen översättning av ”embedding effects”. 
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beroende av typ av problem och om det handlar om kollektiva nyttigheter12 o.s.v. Flertalet 
tester har visat att undersökningar som följer sådana mallar i större utsträckning klarar 
validitets- och reliabilitetstester. Samtidigt är CVM inte enkel att utföra och det finns ofta 
anledning till att vara försiktig med resultaten, speciellt då man mäter någonting för första 
gången. Oavsett var man hämtar värden på WTP, från marknader, genom skuggpriser etc., så 
kommer de inte att vara korrekta i sådan bemärkelse att beslutsfattare blint kan lita på 
resultatet, men det kan ändå bidra till att fatta bra beslut (Carson m.fl. 2001; Boardman m.fl. 
2001, kap. 19).       
 

2.2.3 Användbarhet 
Att genomföra en kostnads-nyttoanalys kan vara svårt av många anledningar. Framförallt är 
det tids- och resurskrävande. Vanligtvis är det relativt enkelt att beräkna vilka kostnaderna är 
men betydligt svårare att värdera fördelarna. Utfallet präglas inte nödvändigtvis av den 
neutralitet som kanske i teorin önskas av ett sådant verktyg. Det finns flera orsaker till att så 
är fallet, bl.a. kommer utredarens personliga inställning och attityder till problemet att färga 
materialet. Det leder till att två oberoende analyser kan visa på motsatta effekter samtidigt 
som man kanske inte kan säga att den ena är bättre än den andra. Analysens 
användningsområde är begränsat. För ett komplext område eller ej tidigare utforskat kommer 
resurser att krävas som eventuellt inte är samhällsekonomiskt försvarbart. En anledning till att 
resurser krävs är att uppmätta värden oftast är kontextuellt beroende och inte kan överföras 
från analys till analys (Lave 1996). Kostnads-nyttoanalys är enligt Mattsson (2004, kap. 8) ett 
verktyg som ska ge indikationer på vad som ger ekonomisk effektivitet och bör framförallt 
användas som ett beslutsunderlag, från vilket beslutsfattare tillsammans med annat underlag 
och utifrån olika utgångspunkter kan fatta beslut.  
 

2.3 Osäkerhet 
I samband med offentliga projekt kan beslutsfattare och utredare stöta på en rad olika 
osäkerheter. Innan projektet initieras kan beslutsfattaren kanske tvingas välja mellan ett antal 
åtgärder vilka leder till olika utfall. Utfallen bör kunna beskrivas med någon empirisk 
variabel, t.ex. trafikdensitet på en nybyggd motorväg, och variationen i dessa utfall ger en 
utfallsosäkerhet. I beslutsanalysen ingår säkerligen även en mängd olika parametrar. Det kan 
t.ex. vara värdet av statistiska liv. Under förutsättningen att dessa parametrar inte kan 
definieras med säkerhet så råder en viss parameterosäkerhet.13 Om beslutsfattaren/utredaren 
dessutom är osäker över om den modell han/hon valt verkligen speglar verkligheten på ett 
adekvat vis så råder modellosäkerhet (Mattsson 2000, avsnitt 3.4). Parameterosäkerhet kan 
vanligtvis behandlas genom olika former av känslighetsanalyser och är en naturlig del av en 
vetenskaplig analys.14 En modellosäkerhet medför däremot en större svårighet eftersom man 
utmanar de underliggande axiom som styrker modellen. En modell är per definition falsk och 
speglar om möjligt endast den verklighet man vill utforska. Därav är det även svårt att säga att 
en modell är bättre än en annan på objektiva grunder. Ett vetenskapligt sätt att hantera detta är 
att noggrant redovisa samtliga antaganden och den modell man väljer så att den enkelt kan 

                                                 
12 En kollektiv nyttighet är en sådan att den är icke-exkluderbar, d.v.s. att det är omöjligt att utesluta någon från 
att konsumera den, och samtidigt icke-rivaliserande, d.v.s. en persons konsumtion hindrar inte en annan persons 
konsumtion fastän utbudet är konstant (Boardman m.fl. 2001, s. 82ff).  
13 De enda parametrar man vet med säkerhet är teoretiskt definierade (bevisade) konstanter, såsom pi (Morgan & 
Henrion 1990, kap. 4).  
14 Olika former av variansanalys är vanliga känslighetsanalyser vilket kan genomföras för de parametrar som 
anses vara variabla. Vissa parametrar kan istället anses vara konstanta (Morgan & Henrion 1990, kap. 3). 
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granskas av oberoende parter (Morgan & Henrion 1990, kap. 3). Hur man kan handskas med 
utfallsosäkerhet behandlas i följande avsnitt. 
 

2.3.1 Utfallsosäkerhet – ”States of the world” 
Att det finns en osäkerhet, eller ovisshet, gällande utfallen följer givetvis av att de vid en 
given punkt inte inträffat ännu. Varje prognos kommer dessutom med största säkerhet att ha 
en viss felmarginal och för att ta hänsyn till variationen bör man beskriva ett antal tänkbara 
scenarier. Man försöker således beskriva ett utfallsrum S bestående av slumpmässiga och 
ömsesidigt uteslutande utfall, eller ”States of the world”, S = { nss ,...,1 } (Eatwell m.fl. red. 
1998, s. 201). Att hantera utfallsosäkerhet kan vara mycket problematiskt, speciellt om 
studieobjektet är komplext eller ej tidigare utforskat. Enligt Mattsson (2000, s. 24) skiljer man 
traditionellt mellan beslutsfattande under:  
 

 Säkerhet – man vet vilket utfall som kommer att inträffa. 
 Risk – Man vet inte vilket utfall som kommer att inträffa men kan tilldela dem 

sannolikheter.  
 Osäkerhet – Man känner till utfallen men kan inte tilldela dem sannolikheter. 
 Genuin osäkerhet – Man vet inte ens vilka utfallen är.  

 
Således skiljer man mellan risk och osäkerhet. Jag beskriver nedan hur man kan fatta beslut 
under dessa respektive former.  
 

2.3.2 Risk – en probabilistisk ansats 
Även om definitionen av risk enligt ovan används inom ekonomisk litteratur så finns det fler 
tolkningar av ordet. Risk kan i dagligt tal t.ex. ge uttryck för en fara eller ett hot. I denna 
uppsats används risk framförallt i enlighet med ovanstående definition. Dock finns det en del 
undantag där ordet redan finns fackligt förankrat. T.ex. för begreppen ”riskhantering”, 
”riskanalys” samt ”individuell-” och ”kollektiv risk” nedan. 
  
Att handskas med risk enligt definitionen i det föregående avsnittet innebär att man antar en 
probabilistisk ansats. Det medför att man kan tilldela utfallen olika sannolikheter och på så vis 
beräkna förväntade värden för ett projekt. Då utfallen kan definieras och sannolikheten för 
varje utfall är känd så har man en objektivt beräknad sannolikhet. En objektivt beräknad 
sannolikhet kan härledas antingen från någon underliggande teoretisk sannolikhetsfördelning 
eller från frekvenstolkningar.15 I samband med skydd mot olyckor är det t.ex. i särklass 
vanligast att man hanterar frekvenstolkningar (a.a., avsnitt 6.2.5). Det finns emellertid alltid 
en viss osäkerhet förknippad med frekvenstolkningar. Det kan t.ex. vara svårt att fastställa 
lämpligt urval. Dessutom ökar svårigheten med att beskriva ett fenomen med dess 
komplexitet. Att man lyckas beskriva en sannolikhetsprocess för ett fenomen vid en given 
tidpunkt eller i ett givet rum medför inte nödvändigtvis att processen är applicerbar under 
andra förutsättningar. Processen bör samtidigt ha testats flertalet gånger innan man fastställer 
den som adekvat (Morgan & Henrion 1990, kap. 4). Om sannolikheten inte kan fastställas 
objektivt kan man istället tilldela utfallen subjektiva sannolikheter vilka grundas på 
individuella förväntningar.16 Subjektiva sannolikheter följer samma matematiska axiom som 

                                                 
15 Underliggande matematisk teori för sannolikhetsfördelning (i dess enklaste form) finns för exempelvis 
tärnings- och kortspel (Blom 2001).  
16 Eftersom den subjektiva sannolikheten för den givna händelsen grundas på individuella förväntningar finns det 
inte endast en (1) sannolikhet för inträffandet (Mattsson 2000).  
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objektiva och bör således behandlas på samma vis. Man kan även välja att använda en 
kombination av ovanstående metoder där man t.ex. inledningsvis utgår från subjektiva 
tolkningar och med tiden applicerar information från frekvenstolkningar. Sådana 
sannolikhetstolkningar, Bayesianska sannolikheter, följer också samma axiom som 
ovanstående tolkningar (Mattsson 2000, avsnitt 6.2.5).17  
 
För att mäta graden av risk definieras det ofta som ett spridningsmått, d.v.s. som variationen 
kring utfallens förväntade värden.18 För att illustrera risk grafiskt kan man t.ex. använda 
sannolikhetsfördelningar eller FN-kurvor (Frequency and Number). Den sistnämnda sätter en 
relation mellan t.ex. antal olyckor per tidsenhet (frequency) och antal olyckor med ett givet 
antal omkomna (number) (se figur 2.3 i avsnitt 2.3.3) (a.a., avsnitt 6.2.4).   
 
 
2.3.2.1 Förväntat värde 
Förväntade värden kan anses vara medelpunkten för en sannolikhetsprocess. För en diskret 
process definieras det enligt följande (Blom 2001, s. 116): 
 

∑=
k

X kkPXE )()(      (2.3) 

 
Där )(kPX är sannolikheten att den stokastiska variabeln X antar ett visst värde k.  
 
Vanligtvis illustrerar man händelser med diskreta sannolikheter genom träddiagram (se figur 
2.5 i avsnitt 2.6). Nettofördelarna för ett projekt skulle då ersättas med de förväntade 
nettofördelarna enligt följande (Boardman m.fl. 2001, s. 160): 
 

∑
=

−++−=−=
n

i
nnniii KFpKFpKFpNFE

1
111 )(.....)()()(   (2.4) 

 
Där iF  är fördelar vid utfall i och iK  är kostnader vid utfall i.  
 
Detta är framtida förväntade värden, vilka också ska diskonteras för att kunna jämföras. 
 
Det förväntade värdet av ett socialt överskott (NF) är ett korrekt mått i den bemärkelsen att 
det leder till samhällsekonomisk effektivitet enligt Hicks/Kaldor-kriteriet under 
förutsättningen att man hanterar individuell risk. Individuell risk är en sådan som är 
fullständigt diversifierad bland samtliga individer i en population. D.v.s. då populationen 
möter ett utfallsrum där händelserna och dess konsekvenser bland individerna är oberoende av 
varandra. Om man istället hanterar kollektiv risk så är händelserna och dess konsekvenser 
beroende. Det gäller t.ex. då man behandlar risker i samband med potentiella katastrofer där 
utfallen är tydligt diskret fördelade i form av katastrof eller icke-katastrof. Samtliga individer 
möter då antingen de fördelaktiga eller de icke-fördelaktiga konsekvenserna. Det förväntade 
värdet är då en dålig approximation av de sedan realiserade nettofördelarna eftersom det inte 
finns någon utfallspunkt som stämmer överens med medeltalet, vilket representeras av det 
förväntade värdet (a.a., s. 205ff).  

                                                 
17 Inom sannolikhetsteori finns det tre axiom för sannolikheter: i) För varje händelse A gäller att 0 ≤ P(A) ≤ 1.  
ii) för hela utfallsrummet Ω gäller att P(Ω) = 1. iii) Om A och B är oförenliga händelser, gäller att P(A  U B) = 
P(A) + P(B) (Blom 2001, s. 23f). 
18 Risk mäts då på samma vis som inom t.ex. finansiell ekonomi där varians eller standardavvikelse är typiska 
mått på grad av risk (Eatwell m.fl. red. 1998, s. 202f). 
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2.3.2.2 Förväntad nytta 
Under förutsättningen att beslutsfattaren använder nyttobaserade beslutskriterier bör det vara 
den förväntade nyttan istället för det förväntade värdet av projektet som styr beslutet.  Den 
förväntade nyttan kan i likhet med det förväntade värdet beskrivas enligt:  
 

)()(
1
∑
=

=
n

i
ii xupUE      (2.5) 

 
Där det finns n antal olika riskfyllda projekt som kan beskrivas i en eller flera dimensioner 
m.h.a. ett antal vektorer ix  (Schoemaker 1982, s. 530).   
 
Den förväntade nyttan skiljer sig i förhållande till det förväntade värdet med avseende på de 
inblandade parternas inställning till risk. En individ kan sägas vara riskogillare, eller hysa 
riskaversion, då hon föredrar en säker inkomst x = E(X) med nytta U(E(X)) framför en 
slumpmässig inkomst X med förväntad nytta E(U(X)) (se figur 2.2) (Eatwell m.fl. red. 1998, s. 
201f).  
 
 
Figur 2.2 Riskogillare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Eatwell m.fl. (red.) (1998, s. 202) 
 
 
För en riskgillare är förhållandet det omvända, d.v.s. individen föredrar att erhålla en 
slumpmässig inkomst X med väntevärde E(X) över en säker inkomst x = E(X). Den individ 
som är likgiltig till vilken av inkomsterna han/hon får är riskneutral, vilket medför att den står 
inför ett linjärt förhållande mellan inkomsten X och nyttan U i figur 2.2 ovan (ibid.). 
Neumann och Morgenstern (1944) (refererad från Mattsson 2000, s. 187ff) visade i sin teori 
om förväntad nytta att om fem axiom är uppfyllda så kan man skapa en nyttofunktion F(U) 
(NM-funktion) som i figur 2.2 ovan. Även om slutresultatet är en kardinal intervallskala19 

                                                 
19 Kardinal intervallskala är en linjär skala men med godtycklig noll- och slutpunkt, såsom temperaturskalor 
(Mattsson 2000, s. 184).  
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kräver deras teori endast en ordinal referensordning. Formuleringarna över vilken inställning 
en individ har till risk är i högsta grad relativa och beroende av förutsättningar såsom rådande 
inkomst och utgångspunkten.20 För varje individ, eller grupper av individer, förväntas det 
dessutom finnas ett säkert belopp, säkerhetsekvivalent (SE), som gör individen likgiltig till 
den slumpmässiga inkomsten eller det säkra beloppet. Under förutsättningen att man vill ha så 
mycket som möjligt blir förhållandet mellan förväntat värde (FV) och säkerhetsekvivalenten 
följande: 
  

1. Riskogillare ⇒  FV > SE 
2. Riskgillare ⇒  FV < SE 
3. Riskneutral ⇒  FV = SE 

 
Relationerna för punkt 1 och 2 blir de motsatta vid något man vill undvika, såsom olyckor 
(Mattsson 2004, s. 172). 
 
Den förväntade nyttan kan vara enklare att härleda då individerna väljer mellan riskfyllda 
alternativ innefattande endast skillnader i finansiella utfall, men en NM-funktion är i teorin 
lika väl applicerbar inför val innefattande olika former av varor eller tjänster. Hur en NM-
funktion skiljer sig från en vanlig nyttofunktion beskrivs i bilaga 2.  
 
En direkt konsekvens av riskneutralitet är att det förväntade värdet stämmer överens med den 
förväntade nyttan. Således kan beslutsfattare som antar riskneutralitet använda förväntat 
värde. Enligt det s.k. Arrow/Lind-teoremet fungerar skattesystemet som en effektiv 
riskspridare eftersom kostnaderna sprids över många finansiärer. Det innebär att flertalet 
individer som partiellt är riskogillare inför en given situation kan bilda riskneutralitet 
tillsammans genom att vara samfinansiärer (Mattsson 2000, s. 83ff). I övrigt kan man bl.a. 
säga att för en individ eller en grupp av individer som är riskogillare kan det vara motiverat att 
tilldela ett utfall som är förknippat med en hög kostnad större vikt (Posner 2004, kap. 3).    
 

2.3.3 Osäkerhet – en icke-probabilistisk ansats 
Många händelser kan inte beskrivas med hjälp av någon underliggande sannolikhetsprocess. I 
andra fall är det kanske känsligt att ens försöka tilldela utfallen sannolikheter. Beslutsfattandet 
inför sådana situationer är ofta mer komplext och behovet av information stort. Osäkerheten 
är kanske som värst inför situationer som är förknippade med små sannolikheter men med 
katastrofala konsekvenser. Sådana situationer kan uppstå i samband med bl.a. pandemier, 
kärnkraft eller kemiska industrier. Sannolikheten för en olycka är väldigt liten men skadorna 
som uppstår vid t.ex. en härdsmälta kan vara enorma. Eftersom sådana olyckor så sällan sker 
så har man ofta samtidigt väldigt små möjligheter att lära av misstagen. Det empiriska 
materialet är bl.a. viktigt för att skatta sannolikheter och således har beslutsfattare/utredare vid 
sådana situationer ofta få möjligheter att röra sig mot en probabilistisk ansats (Mattsson 2000, 
s. 51ff). I figur 2.3 nedan illustreras m.h.a. FN-kurvor hur olyckor med katastrofala 
konsekvenser skiljer sig från andra händelser. I kapitel 2.5 visar jag hur även andra saker än 
antalet omkomna eller skadade är med och påverkar vad som definierar en katastrof, såsom 
vår förmåga att sprida riskerna.  

                                                 
20 Kahneman & Tversky (1979) (refererad från Mattsson 2000, s. 193) visade i ”the prospect theory” att 
individer i allmänhet är riskogillare inför val som påverkar förmögenheten positivt och riskgillare inför val som 
påverkar förmögenheten negativt. Annorlunda uttryckt: När ett spel innefattar en liten sannolikhet för rikedom så 
skulle de flesta människor avstå från en säker inkomst x till förmån för spelet med en förväntad vinst E(X)< x. 
Samtidigt skulle de flesta människor föredra en säker förlust x istället för ett spel med förväntad förlust E(X)< x 
så fort spelet innefattar en liten sannolikhet för en katastrof (Sunstein 2005, s. 66).    
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Figur 2.3 Fiktiva FN-kurvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: resonemang och liknande figurer i Mattsson (2000) 
 
 
Enligt Mattsson (2000, s. 86ff) finns det flertalet beslutsregler vid osäkerhet varav fyra 
vanliga är: 
 

1. Laplace-kriteriet 
2. Maximin-kriteriet 
3. Maximax-kriteriet 
4. Hurwiczs kriterium 

 
Enligt Laplace-kriteriet utgår man ifrån att allt är lika sannolikt och tilldelar därav varje utfall 
sannolikheten 1/n där n är antal utfall. Utgår man från maximin-kriteriet innebär det att man 
jämför projekt på basis av deras respektive värsta utfall. Det projekt som har det bästa av de 
värsta utfallen (minst dålig) genomförs. Maximax-kriteriet innebär på motsvarande vis att 
man genomför det projekt som har det bästa bland de bästa av utfall. Maximin-kriteriet 
präglas således av en pessimistisk inställning till framtiden, eftersom man på förhand utgår 
från att utfallen med en negativ utveckling kommer att ske, medan maximax-kriteriet medför 
en mer positiv inställning. Hurwiczs kriterium innebär att man viktar det bästa utfallet med 
någon vikt a och det sämsta utfallet med någon vikt b, där ,0≥a 0≥b och a + b = 1.  
 
Maximin-kriteriet är flitigt använt vid just utfall som har katastrofala konsekvenser. Det gäller 
både då beslutsfattare hanterar risk och osäkerhet. Att det används som beslutskriterium även 
vid risk beror på att man vid katastrofer behandlar kollektiv risk, vilket definitivt försvårar en 
probabilistisk ansats, men inte nödvändigtvis hindrar den. Att försäkra sig om att man 
undviker katastrofala konsekvenser är också i enlighet med den s.k. försiktighetsprincipen (se 
bilaga 3). Maximin-kriteriet, eller en försiktighetsprincip, är enligt Sunstein (2005) inte ett 
rationellt beslutskriterium om t.ex. åtgärderna för att förhindra de värsta utfallen är mycket 
kostsamma. Mer om det i avsnitt 2.5.2.  
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2.4 Att värdera liv och hälsa 
Metoderna som används för att värdera liv eller hälsa bygger vanligtvis på en ansats där man 
finner värden, betalningsviljor, ex ante t.ex. för en olycka, d.v.s. för att i förebyggande syfte 
kunna beräkna nyttan av t.ex. ett räddat liv. Även dessa metoder innebär oftast att härleda 
individers preferenser, explicit eller implicit (Mattsson 2004, avsnitt 7.6). Ett projekt som 
genererar nyttor för samhället i form av ökad hälsa, eller undvikande av minskad hälsa, kan i 
teorin värderas genom kostnads-nyttoanalys.21 Ett sådant projekt kan då tänkas ge följande 
nyttor (Torrance 1985, s. 2f): 
 

1. Direkta nyttor i form av t.ex. minskade utgifter för sjukhus då människor är friskare.  
2. Indirekta nyttor i form av produktionsvinster då människor kan arbeta och inte är 

sjuka.  
3. Hälsoeffekter för individen (och t.ex. närstående) som värderas genom WTP/WTA. 

 
Värden på WTP för minskade hälsorisker eller risker i allmänhet finner man på samma vis 
som andra WTP, d.v.s. via marknader då de finns eller via intervjuer då marknader saknas. 
Man kan t.ex. finna implicita värden på WTP för olika risker genom att studera marknader där 
riskreducerande varor, t.ex. rökdetektorer, säljs (Sunstein 2005, kap. 6).22 Säkerhet för liv och 
hälsa är i denna bemärkelse en kollektiv nyttighet och således är det den aggregerade 
betalningsviljan som är intressant. Betalningsviljan är bl.a. beroende av initialrisken (den 
initiala sannolikheten att råka ut för en olycka) och att använda en betalningsviljeansats för 
fenomen som är förknippade med mycket låga sannolikheter kan få som konsekvens att värdet 
på t.ex. ett statistiskt liv blir väldigt lågt. Samtidigt är det dessutom mycket komplicerat att 
ens sätta ett värde eftersom det är svårt att uttrycka betalningsvilja för någonting betingat med 
mycket små sannolikheter (se även bilaga 4 för en närmare beskrivning av statistiska liv).  
 
Värden på s.k. statistiska liv (VSL) används exempelvis av Vägverket i Sverige för att värdera 
nyttan av en riskreducerande åtgärd som räddar liv i vägtrafiken. Man kan på liknande vis 
använda värden på statistiska hälsotillstånd, men sådana värden används inte i samma 
utsträckning. Projekt som reducerar risker, och i en bemärkelse ”räddar” t.ex. statistiska liv, 
kan samtidigt producera risker indirekt. Exempelvis kan man tänka sig att en kampanj som 
vill få bilförare att använda säkerhetsbälte kan resultera i att medelhastigheten ökar som ett 
resultat av att bilförarna känner sig säkrare. Det produceras då indirekt risker för bilföraren 
men även för andra trafikanter. Ett sådant förhållande kallas för risk-risk och medför 
åtminstone i teorin att nettofördelarna av ett projekt inte nödvändigtvis är så höga som man 
tror. Ett mer kontroversiellt risk-risk-förhållande fokuserar på själva kostnaden för ett 
riskreducerande projekt (s.k. ”health-health”-analys). Finansieringen av offentliga projekt 
medför att individer i samhället får en mindre mängd disponibel inkomst och kan således 
spendera mindre på andra riskreducerande åtgärder i t.ex. hemmet. Således finns det en punkt 
där kostnaden för ett projekt medför att åtgärderna blir kontraproduktiva och resulterar i att 
samhället generar fler statistiska dödsfall än vi reducerar (värdet på inducerad dödskostnad, 
VID). Under antagandet att det finns ett positivt förhållande mellan inkomst och hälsa finns 
det i teorin en möjlighet att beräkna marginalinkomsten som reducerar t.ex. ett statistiskt liv 
(inkomst-dödlighet). Sådana empiriska metoder kan dock kritiseras utifrån t.ex. kausalitet och 
istället använder man vanligtvis följande modell (Hjalte m.fl. 2000 i Persson 2004, s. 37ff): 
 
                                                 
21 Kanske är det inom hälsa och vård vanligare med kostnads-effektanalys (Mattsson 2004, avsnitt 7.6).  
22 Säkerhet kan t.ex. också värderas via riskfyllda arbeten där man tänker sig att den ersättning som krävs 
innehåller en viss riskpremie. Sådana undersökningar, vilket vanligtvis genomförs m.h.a. hedoniska priser, 
behöver dock inte vara representativa för andra grupper eftersom människor som arbetar inom riskfyllda arbeten 
kan tänkas vara riskgillare (Boardman m.fl. 2001, s. 336).  
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Där MS är den marginella viljan att spendera resurser på riskreducerande åtgärder utav den 
disponibla inkomsten. På detta vis har t.ex. Hjalte m.fl. (a.a.) värderat VID till 116 miljoner 
SEK när VSL varit 20,8 miljoner SEK (1999 års priser). I den kontexten skulle det innebära 
att om centrala beslutsfattare spenderar mer än 116 miljoner SEK per statistiskt liv genom 
riskreducerande åtgärder så skulle projektet vara kontraproduktivt.23   
 

2.5 Katastrofer  
Människan utsätts dagligen för risker. Flertalet av dem är vi så vana vid att vi negligerar dem. 
Sannolikheten att dö eller skadas i vägtrafiken, på arbetet eller i hemmet är kanske inte något 
vi dagligen funderar över. De allra flesta av oss har dessutom ett förhållningssätt till 
osannolika händelser som gör att vi agerar efter tumregler och gör ”trade-offs”, d.v.s. vi inser 
att mycket av det vi gör innefattar någon risk men kanske att fördelarna överstiger 
nackdelarna. Som nämns i bilaga 4 (även i bilaga 3) spelar den emotionella inställningen till 
riskkällan stor roll, vilket kan resultera i att vi t.ex. har en betydligt högre betalningsvilja för 
en reducerad sannolikhet för död inom flygtrafiken än inom vägtrafiken även om initialrisken 
skulle vara ungefär densamma (se t.ex. Carlsson m.fl. 2004). Däremot kanske vi är likgiltiga, 
åtminstone ekonomiskt, till hur många andra individer som dör eller skadas i en olycka som 
även drabbar oss själva.24 En beslutsfattare är det dock troligtvis inte. Inom vägtrafiken dör 
det i Sverige årligen 500-600 människor i mer eller mindre stora, men många, olyckor som är 
utspridda över året (Internet 1). Om det istället skulle dö 50-60 människor vardera i 10 
olyckor så skulle detta troligtvis inte uppfattas på samma vis, av t.ex. media.25 En 
beslutsfattare har således kanske högre incitament att förhindra ett fåtal extrema händelser än 
ett flertal små. Ju mer extrema, eller katastroflika, händelserna är desto högre är kanske också 
incitamenten (Mattsson 2004, kap. 7).  
 
Ska beslutsfattare behandla katastrofer/stora olyckor annorlunda än många små händelser? I 
så fall, hur definierar man en katastrof? Enligt Epstein (1996) beskriver man vanligtvis en 
katastrof som en extrem händelse som påverkar flertalet människor och med betydande 
förluster av egendom och hälsa, såsom vid en jordbävning. Ser man mer tekniskt till en 
”ekonomisk katastrof” så står graden av katastrof bl.a. i relation till möjligheten att sprida 
riskerna över populationen genom t.ex. försäkringar.26 En fullständig katastrof är då betingad 
med en risk som är perfekt korrelerad, d.v.s. en risk som då den drabbar en medlem i 
populationen även drabbar alla andra i populationen (kollektiv risk). När man hanterar sådan 
icke-diversifierbar risk som dessutom kan resultera i katastrofala konsekvenser står man 
kanske i dess rätta bemärkelse inför en potentiell katastrof. En sådan potentiell katastrof blir 
då enligt Mattsson (2004, avsnitt 7.6.3) svåranalyserad eftersom resultatet kan få betydande 

                                                 
23 Värdet på inducerad död och den marginella viljan att spendera är egna översättningar av ”Value of induced 
death cost” respektive ”Marginal propensity to spend”.  
24 Individer kan inför händelser ha betalningsvilja för att påverka konsekvenser som drabbar andra än en själv, 
s.k. altruistiska motiv, vilket också bör aggregeras med andra betalningsviljor (Boardman, 2001, kap 9). 
25 Resonemanget är taget från Mattsson (2004) men siffrorna är hämtade från SIKA:s (Statens institut för 
kommunikationsanalys) hemsida.  
26 Då hushållen eller företag frivilligt tecknar försäkring så indikerar det att de är riskaverta och föredrar således 
en säker uppoffring framför en slumpmässig uppoffring.  Försäkringar kan på så vis medföra nyttovinster för 
samhället. Försäkringsbolaget går med på att teckna en försäkring eftersom stora talens lag garanterar dem en 
förväntad vinst vid förekomsten av individuell risk. Vid kollektiv risk, men lokal, måste försäkringsbolaget i sin 
tur försäkra sig och då det råder ”total” kollektiv risk försvinner incitamenten för försäkringsbolaget. Då måste 
staten gå in och ge försäkringar (Mattsson 2000, kap. 8).  
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konsekvenser på samhällets funktionsmöjligheter. Enligt Zeckhauser (1996) bör man inte 
behandla parametervärden, såsom statistiska liv, annorlunda med avseende på hur många som 
förväntas omkomma, men att det kanske blir svårare att ta del av ett sådant beslutsunderlag 
när just samhällets förmåga att fungera hotas.  
 
Posner (2004, kap. 1) menar att även mer individuella risker kan klassas som katastrofer så 
länge de har betydande effekter. T.ex. vore det kanske fel att inte kalla AIDS-epidemin, som 
bara i Afrika dödat mer än 20 miljoner människor, eller Spanska sjukan, som dödade upp 
emot 40 miljoner människor under åren 1918-1919 (se även bilaga 5), för katastrofer. Man 
bör således inte ha en alltför strikt anknytning till att en katastrof består av en isolerad 
händelse, utan likväl kan bestå av serier av händelser.  
 

2.5.1 Samhällsekonomiska beräkningar vid potentiella katastrofer  
När man värderar potentiella katastrofer, d.v.s. ex ante, bör man enligt Zeckhauser (1996) 
skilja mellan katastrofer med avseende på dess förutsättningar. En katastrof kan kanske 
klassas som en katastrofal händelse om det innefattar att t.ex. en orkan blåser omkull ett stort 
antal hus, men husägarna kan återfå sitt kapital genom ett försäkringssystem.27 Detsamma 
borde gälla då t.ex. ett flygplan kraschlandar men de vidtagna åtgärderna på marginalen innan 
stämde överens med betalningsviljan för säkerheten. Vidare kan man enligt Sunstein (2005) 
skilja mellan katastrofer som är tydligt närvarande och förväntas uppkomma inom en snar 
framtid och katastrofer som är mer avlägsna. De förstnämnda bör man kanske inte utvärdera 
genom samhällsekonomiska beräkningar ex ante utan istället ex post. På så vis kan man även 
få värdefull information inför framtida beslut. Situationer där beslutsfattarna kan genomföra 
åtgärder för att reducera riskerna för katastrof till en relativt låg kostnad bör inte heller 
medföra några större bekymmer. Om det är uppenbart att marginalnyttan är större än 
marginalkostnaden så bör man genomföra de riskreducerande åtgärderna. De stora problemen 
uppstår i samband med potentiella och omfattande katastrofer som är betingade med extremt 
små sannolikheter. Vid sådana situationer kan man enligt Posner (2004, kap. 3) dra följande 
slutsatser: 
 

 Eftersom det handlar om extremt små sannolikheter kan det vara svårt att använda en 
betalningsviljeansats (se även bilaga 4).  

 Eftersom händelsen är ovanlig vet man troligtvis för lite om den för att använda en 
probabilistisk ansats. 

 Eftersom graden av kollektiv risk ökar med graden av katastrof, och vår förmåga att 
sprida riskerna således avtar, så bör vi även ta hänsyn till riskaversion vid stora 
katastrofer.      

 
Enligt Posner (ibid.) är möjligheterna till att använda nyttobaserade beslutskriterier i samband 
med potentiella katastrofer relativt lite utforskat, till stor del p.g.a. svårigheter med 
undersökningsmetoder, såsom CVM. Han menar ändå att kostnads-nyttoanalys är ett 
nödvändigt verktyg vid potentiella stora katastrofer. Kostnads-nyttoanalysen är viktigt i den 
bemärkelsen att man åtminstone försöker föra ett logiskt resonemang kring vad som är 
nyttogenererande för samhället. Troligtvis har man flertalet osäkerheter vid potentiella 
katastrofer, men med tiden kan denna osäkerhet reduceras och att man då försökt analysera i 
ett tidigt stadie kan ha positiva effekter inför framtida problem. Endast det faktum att 
beslutsfattare försöker härleda fördelarna (nyttorna) och nackdelarna (kostnaderna) är ett steg 
i rätt riktning, även om många av dem kanske inte kan värderas i ekonomiska termer. Då man 

                                                 
27 ”Katastrofal händelse” är en egen översättning av ”mere catastrophe”.  
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inte tänker använda explicita värden på parametrar så är det viktigt att man värderar dem 
implicit, d.v.s. centrala beslutsfattare bör resonera kring om det är rimliga summor de 
spenderar på att t.ex. minska antalet statistiska liv.28 Det är nödvändigt att de på detta vis 
skaffar sig en bild av marginalkostnaderna och marginalnyttorna. Låt oss säga att de 
förväntade kostnaderna av en katastrof är 100 miljoner kronor. Det är i teorin orimligt att 
spendera 10 miljoner kronor på en åtgärd som sänker de förväntade kostnaderna till 95 
miljoner kronor, eftersom marginalkostnaden är högre än marginalnyttan. Även om en sådan 
relation ofta kan vara svår att härleda så bör beslutsfattare åtminstone ifrågasätta kostnaderna 
för riskreducerande åtgärder enligt ett liknande resonemang (jämför även med diskussionen 
kring risk-risk i avsnitt 2.4). Posner (a.a., kap. 3) anser att kostnads-nyttoanalys kanske inte 
ska användas som ett uteslutande beslutsverktyg, men att det är ett mycket användbart eller 
t.o.m. nödvändigt beslutsunderlag.  
 
 
2.5.1.1 Värdering av kostnader för katastrofer ex ante 
De flesta katastrofer ”produceras” av både natur och människa. Naturen skapar t.ex. virus 
men människan sprider dem vidare, när Estonia sjönk var det höga vågor och stark vind men 
bogvisiret var inte starkt nog, vi bygger hus tätt intill varandra vilket medför att bränder 
lättare sprids osv. Man kan således beskriva förlusterna vid en katastrof enligt (Zeckhauser 
1996, s. 121): 
  

),( HNfL =      (2.7) 
  
Där L är förluster i t.ex. materiella skador eller liv, N är naturens påverkan och H är 
människans påverkan.  
 
Enligt Zeckhauser (a.a.) är kostnaden för förlusten (L), i termer av ekonomisk nytta, beroende 
av förmågan att sprida risken men även framtida incitament för riskreducerande åtgärder. 
Vilka val vi (inte bara centrala beslutsfattare utan även individen) gör inför potentiella 
katastrofer idag kommer att påverka vår beslutssituation och eventuellt leda till att vi är för 
försiktiga eller inte försiktiga nog inför liknande situationer i framtiden. Bägge dessa 
konsekvenser leder till att samhällets resurser missnyttjas. Kostnaden för en katastrof kan 
således beskrivas enligt: 
 

),,( ISLgC =         (2.8) 
 
Där C är kostnaden, L är förluster, S är spridningen och I är incitament att undvika katastrofer. 
Generellt gäller även följande (a.a., s. 129f): 
 

0>
∂
∂

L
C , 0<

∂
∂

S
C   

 

Samt att 0=
∂
∂

I
C  då graden av incitament är optimal, 0>

∂
∂

I
C  då incitamenten är för höga och  

0<
∂
∂

I
C  då de är för låga.   

 

                                                 
28 Antag t.ex. att en myndighet genomför ett projekt som minskar antalet statistiska liv med 4 och till en kostnad 
av 40 miljoner kronor (när övriga kostnader är härledda). Det implicita priset på ett statistiskt liv är då 
åtminstone 10 miljoner kronor (Mattsson 2000, s. 235).    
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Kostnaden kan reduceras genom att genomföra lämpliga åtgärder och kostnaden för en 
katastrof ( KC ) kan ur det perspektivet ses som: 

 
ÅK CCC +=      (2.9) 

 
Där ÅC  är kostnaderna för de riskreducerande åtgärderna och C är kostnaderna för förlusterna 
vid en katastrof enligt ekvation 2.8, som bestäms bl.a. genom en betalningsviljeansats. 
Kostnaderna som beskrivs här representerar kostnader för en katastrof ex ante och bör, som 
tidigare påpekats, inte direkt jämföras med de realiserade kostnaderna av en katastrof (a.a., s. 
121f). Enligt resonemanget tidigare kommer förmågan till spridning (S) att försvinna med 
stora katastrofer vilket medför att kostnaden C möjligtvis ska räknas 
upp för att ta hänsyn till riskaversion. Kostnaden ÅC  behöver troligtvis inte justeras då 
finansieringen sprids över många skattebetalare. Nyttan av de riskreducerande åtgärderna är 
de kostnader som reduceras, vilket utvecklas vidare i avsnitt 2.6. 
 

2.5.2 Anti-katastrof-princip 
Då beslutsfattaren handskas med osäkerhet är det, vilket nämndes ovan, vanligt att applicera 
maximin-kriteriet. Det kan gälla både då man hanterar risk och osäkerhet under 
förutsättningen att ett eller flera utfall är betingade med mycket dåliga, eller katastrofala, 
konsekvenser. Man skulle kunna anse att det ligger i linje med den s.k. försiktighetsprincipen 
(FP) (se bilaga 3). Det kan också enligt Sunstein (2005, kap. 2) under vissa omständigheter 
vara korrekt att vidta kostsamma åtgärder för att eliminera de värsta utfallen. Det finns dock 
en del problem förknippade med det synsättet. Bl.a. så kan FP i det avseendet leda till att 
minska ett rationellt beslutsfattande eftersom det ofta innebär att myndigheter använder sina 
resurser till aktiviteter som reducerar osäkerhet istället för att reducera risk, vilket man per 
definition vet mer om. Det kan således anses störa en rationell prioriteringsordning. Dessutom 
kommer osäkerhet över tiden ofta att resultera i risk, eftersom kunskap växer med tiden. 
Under vissa omständigheter är det då betydligt bättre att utforska och hämta in information än 
att reagera genom ett maximin-kriterium.29 Speciellt gäller detta då åtgärderna själva 
resulterar i ovissheter eller risker. Sunstein (a.a., kap. 5) menar att en försiktighetsprincip inte 
bör användas som standardlösning för beslut vid osäkerhet eller risk i samband med 
potentiella katastrofer. Beslutsfattare bör möjligtvis formulera en tydligare men närliggande 
”anti-katastrof-princip”, fast där man samtidigt tar hänsyn till åtgärdernas kostnader. 
Myndigheter borde givetvis när det finns en viss sannolikhet för katastrof anta en viss 
försiktighet, men att anamma försiktighetsprincipen är ofta detsamma som att vara vårdslös. 
För att definiera en ”anti-katastrof-princip” måste man enligt Sunstein (a.a.) ha en tydlig 
avgränsning för när det är lämpligt att använda maximin-kriteriet samt när man bör avstå från 
densamma. Avgränsningen bör utformas med avseende på sannolikheten för det katastrofala 
utfallet (då man hanterar risk) och kostnader för åtgärder för att reducera den katastrofala 
risken med en betoning på alternativkostnaden. Man bör alltså åtminstone göra en kostnads-
effektanalys.  
 

                                                 
29 Information kan ha ett betydande värde för en utredning eftersom det leder till nya situationer med andra 
optimala beslut. Men att på förhand kvantifiera värdet kräver att man antar en probabilistisk ansats (Boardman 
m.fl. 2001, kap 8). 
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2.6 Riskhantering 
Riskhantering innefattar att lokalisera källan till risken och sedan välja och genomföra 
åtgärder för att påverka denna risk. Valet av åtgärder bör ha föregåtts av en riskanalys. 
Modellen som presenteras här är främst avsedd för att hantera risker i samband med olyckor. 
Den kan dock troligtvis användas inom andra områden, såsom sjukdomar (Mattsson 2000, 
kap. 7).  
 

2.6.1 Riskanalys 
Riskanalysen kan vara såväl kvantitativ som kvalitativ och bör svara på dessa grundläggande 
frågor (a.a., s. 36): 
 

 vad kan gå fel? 
 hur ofta händer det? 
 om det händer, vad blir konsekvenserna? 

 
De olika förloppen kan tilldelas sannolikheter och om beslutsfattaren/utredaren valt att 
genomföra en kvantitativ analys så har man möjlighet att beräkna förväntade värden av de 
olika utfallen. Under förutsättningen att man inte kan kvantifiera vare sig utfallen eller dess 
sannolikheter så kan man genomföra en kvalitativ riskanalys. Om man t.ex. har definierat 
liten, medium och stor sannolikhet över små, stora och katastrofala konsekvenser så får man 
ett utfallsrum som i figur 2.4 nedan. En sådan riskmatris bör framförallt användas i 
”screeningsyfte”, d.v.s. för att illustrera ett problem och sedan sortera ut de studieobjekt som 
förefaller mest intressant. Även om man genomför en kvalitativ riskanalys så bör 
beslutsfattaren ta hänsyn till vad åtgärderna kostar att genomföra.  
 
 
Figur 2.4 Kvalitativ riskmatris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Hermansson (1997) i Mattsson (2000, s. 54) 
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2.6.1.1 Val av åtgärder  
Enligt Mattsson (a.a., s. 60) kan åtgärder mot olyckor delas in i: 
 

 åtgärder som påverkar sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Det kan vara t.ex. 
information till allmänheten om att hålla avstånd i trafiken.  

 åtgärder som påverkar konsekvensen av en olycka. T.ex. bilbälten eller krockkuddar.  
 åtgärder som påverkar spridningen runt det förväntade värdet av olyckan, såsom 

möjligheten att teckna en försäkring.  
 
Under förutsättningen att utredare eller beslutsfattare har valt ut ett par åtgärder som faller 
inom någon av ovanstående definition så bör man analysera vad de förväntade effekterna är 
av att implementera dessa åtgärder. Det gäller att försöka härleda förändringen i nyttan av 
utfallen, som vid riskreducerande åtgärder ofta består av en reducerad förväntad kostnad. Man 
kan illustrera utfallet genom ett beslutsträd/händelseträd. Beslutsträdet i figur 2.5 visar ett 
elementärt förlopp med en inledande problemanalys följt av ett beslut att implementera åtgärd 
A eller B. Beslutet kommer att följas av någon händelse som med en viss sannolikhet leder till 
ett givet utfall. Kan man skatta sannolikheterna så hanterar man som sagt risk annars hanterar 
man osäkerhet. Konsekvenserna måste även kvantifieras under en gemensam bas om man ska 
kunna genomföra en kvantitativ anlys. Ett mer komplext system av flera olika beslut och 
händelser försvårar situationen eller leder åtminstone till ett större beslutsträd. Ett 
händelseträd är också grafiskt mycket användbart och underlättar ofta användandet av 
känslighetsanalyser. Med hjälp av datorkraft kan man t.ex. simulera olika utfall eller 
förändringar i parametervärden och se hur det förändrar de förväntade värdena (Boardman 
m.fl. 2001, kap. 7-8).  
   
 
Figur 2.5 Beslutsträd för en kvantitativ riskanalys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Mattsson (2000, s. 62) 
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3 Fågelinfluensan 
I detta kapitel presenteras bl.a. skillnader mellan den vanliga influensan som finns i Sverige 
årligen och den s.k. fågelinfluensan. Kapitlet inleds med en beskrivning av olika virus och 
med en fokus på virusstammen H5N1, vilket är den virusstam man i nuläget mest fruktar kan 
skapa en världsomfattande pandemi. Det är vanligtvis också H5N1 t.ex. media syftar på när 
man skriver eller säger ”fågelinfluensan”, även om det finns flera olika fågelinfluensor. När 
jag i fortsättningen skriver ”fågelinfluensan” syftar jag på virusstammen H5N1. Vad som 
definierar en influensapandemi beskrivs i bilaga 5. Därefter behandlas möjligheterna till att 
använda vaccin och antivirala läkemedel under en pandemi skapad av virusstammen H5N1. I 
bilaga 6 finns det en ordlista över de medicinska termer som förekommer i detta och de 
följande kapitlena.    
 

3.1 Influensavirus 
Influensavirus är ett RNA-virus som klassificeras i tre olika typer: influensa A, B, och C. 
Influensa C diagnostiseras sällan då den oftast endast ger upphov till lindrig övre 
luftvägsinfektion. Influensa A och B orsakar dock generellt sjukdom som karakteriseras av 
hög feber, muskelvärk och luftvägssymptom (SoS 2005d). Typ B ger sporadiska utbrott med 
potentiellt svåra infektioner i luftvägarna, framförallt bland små barn som vistas i t.ex. 
skolmiljöer. Typ B och C har till största delen en mänsklig genetisk uppsättning, till skillnad 
från typ A som kan mutera mer effektivt och kombineras med andra genetiska uppsättningar, 
t.ex. med genetiskt material från fåglar (Barrera & Reyes-Terán 2005). Influensan har en kort 
inkubationstid på 1-3 (upp till 7) dagar som följs av akut insjuknande, men infektionen 
självläker vanligtvis inom 5-7 dagar. Själva sjukdomsförloppet kan variera och leder i 
sällsynta fall till dödsfall. Förloppet är beroende av många faktorer, såsom individens ålder, 
tidigare immunitet eller underliggande sjukdom. De som omkommer i samband med influensa 
är vanligtvis äldre människor eller personer med ett nedsatt allmäntillstånd. Ungefär 20 
procent av världens barn och 5 procent av världens vuxna befolkning drabbas årligen av 
symtomatisk sjukdom genom influensavirus (SoS 2005d).30 Influensaviruset är mycket 
smittsamt och sprids mellan människor främst genom aerosolbildning31 från luftvägarna men 
också genom kontaktsmitta. Det innebär att viruset sprids från människa till människa 
framförallt vid nära kontakt, men också genom droppsmitta (d.v.s. virusinfekterade 
salivdroppar) och luft. Influensasjukdomen har en tydlig säsongsvariation vilket innebär att 
man i Sverige vanligtvis får ökade antal fall i perioden december till februari. Dessa 
vinterepidemier uppkommer genom influensa A och B. Influensa A har dessutom potential till 
att åstadkomma större världsomfattande utbrott, s.k. pandemier (SoS 2005a).   
 

3.1.1 Influensa A 
Influensa A kan identifieras genom dess ytprotein, vilket består av två ”spikar” som sticker ut 
från ytan av viruset. Den ena spiken utgörs av hemagglutinin (HA) som bidrar till bindningen 
av virus och intrång i celler där viruset kan reproduceras. Den andra spiken består av 
neuraminidas (NA) vilket reglerar och tillför nyproducerade virus från infekterade celler till 
värden, t.ex. en människa (Barrera & Reyes-Terán 2005).32 Det finns 16 subtyper med 
avseende på hemagglutininet, definierade H1 t.o.m. H16, och 9 subtyper med avseende på 
                                                 
30 Ca 90 procent av alla dödsfall vid influensa inträffar hos personer över 65 år (SoS 2005d).  
31 Aerosol är en kombination av gas och partiklar (se även bilaga 6) (Nationalencyklopedin).  
32 Inträde i värdcellen sker via vidhäftning till sialinsyrereceptorer på cellytan, vilket underlättas av 
hemagglutinin. Neuraminidas klyver i egenskap av ett enzym sialinsyra och möjliggör på så [forts. nästa sida] 
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neuraminidas, definierade N1 t.o.m. N9. En virusstam identifieras genom dess uppsättning av 
HA respektive NA. Samtliga subtyper av HA och NA har påträffats bland fågelarter, men 
endast HA-subtyperna H1, H2 och H3 respektive NA-subtyperna N1 och N2 har påvisats hos 
människor (SoS 2005d).    
 
Influensavirus A har till skillnad från typerna B och C vissa karakteristika som medför en 
högre risk för allvarliga och omfattande sjukdomar. Samtliga subtyper inom typ A är 
genetiskt labila och kan effektivt övervinna immunförsvaret hos en värd. De har förmågan att 
förändras både genom antigen drift och antigent skifte. Antigen drift innebär att nya 
virusstammar uppstår genom ackumulation av punkmutationer i ytproteinerna. Dessa nya 
stammar är antigena varianter, men är samtidigt besläktade med virus från tidigare epidemier. 
Det medför bl.a. att framtagningen av vaccin konstant måste justeras för att ta hänsyn till de 
modifierade virusstammarna. Antigent skifte innebär att viruset kombinerar genetiskt material 
till nya och unika genuppsättningar, d.v.s. formar helt nya subtyper. De unika subtyperna kan 
bestå av ett nytt enskilt HA eller i kombination med ett nytt NA (a.a.). Eftersom individer 
saknar immunitet mot dessa subtyper (de är genetiskt skilda från tidigare humana virus) och 
det vid upptäckt inte finns något vaccin mot dem så resulterar dessa vanligtvis i mycket 
omfattande utbrott (omfattande epidemier eller pandemier) med potentiellt hög dödlighet. 
Antigen drift medför i jämförelse ofta att individer har begränsad immunitet men inte 
fullständigt saknar det (Ligon 2005). Andra särdrag hos influensa A som medför att den utgör 
ett stort hot för en potentiell pandemi presenteras i tabell 3.1 nedan.  
 
 
Tabell 3.1 Karakteristika hos typ-A-virus som innebär ett speciellt hot om pandemi 
 

• De muterar mycket fortare än typ-B-virus, vilket ger dem en högre grad av flexibilitet. 
• Utöver människor smittar de även grisar, hästar, fåglar och vattenlevande däggdjur. 
• Det finns flertalet subtyper, vilka samtliga finns representerade bland fågelarter, som 

ger upphov till ett kontinuerligt och omfattande urval av genetiska uppsättningar. 
• De medför upprepade och säsongsberoende epidemier bland människor med sjuklighet 

och dödlighet som konsekvens. 
• De genomgår både antigen drift och antigent skifte vilket ger dem en långsiktig 

förmåga till överlevnad.  
 
Källa: Ligon (2005) 
 
 
Den s.k. fågelinfluensan är av typen A. Olika subtyper av influensa A finns representerade i 
över 90 fågelarter och vissa arter verkar vara i det närmaste naturliga värdar för viruset, bl.a. 
vilda andfåglar och fiskmåsar. Hos sådana värdar kan viruset ha utvecklats under tusentals år 
och många av fåglarna uppvisar inga symptom på sjukdom. Många arter kan dessutom färdas 
långa sträckor och t.ex. överföra stora kvantiteter virus till sina avkommor. Sådana 
egenskaper är troligtvis viktiga för att viruset ska kunna fortleva.33 Man tror att alla fågelarter 
är mottagliga för dessa virus, men de verkar ha olika effekt på olika arter. Infekterade arter 
uppvisar ett vitt spektrum av symptom. Det kan variera mellan milda sjukdomstillstånd samt 
svårare tillstånd med hög smittsamhet och snabb dödlighet som också ofta resulterar i större 
epidemier. Dödlighetsgraden har vid tillfällen uppgått till 100 procent inom 48 timmar. Det 
                                                                                                                                                         
vis frigörelsen av nybildade viruspartiklar från den infekterade cellen och underlättar virusspridning i 
luftvägssekretet (SoS 2005d). 
33 Även spillning från fåglar tjänar som en effektiv virusspridare (SoS 2005d). 
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finns, vilket nämndes ovan, totalt 16 kända subtyper av influensavirus som smittar fåglar, 
vilket också indikerar att det finns en enorm mängd av modifierade stammar som utvecklats 
bland fåglar. Efter att ha cirkulerat under endast en kort tid bland fåglar kan lågpatogena34 
virus förvandlas till högpatogena (a.a.). De enda högpatogena virusvarianter man funnit 
hitintills har bestått av subtyperna H5 eller H7 (SoS 2005d). Utöver fåglar är också grisar 
viktiga i smittkedjan eftersom de kan infekteras med typ-A-virus från både människa och 
fågel. I regel är virus anpassade efter värden men grisinfluensavirus och fågelvirus 
(högpatogena) kan vid överföring till människan ge infektion. I Asien finns på många håll 
kontakter mellan täta populationer av människor och grisar samt tama och vilda fåglar. 
Sådana förhållanden underlättar för ett utbyte av genetiska segment från influensastammar 
från olika arter, d.v.s. genetiska skiften. På grund av den stora och täta befolkningen 
underlättas även genetisk drift genom goda förutsättningar för cirkulation av influensavirus. 
Senare utbrott av fågelinfluensa, t.ex. den högpatogena H5N1, har sitt ursprung i Asien, och 
framtida utbrott förväntas också uppstå där eftersom det utgör en ekologisk nisch för 
uppkomst av influensavirus (a.a.).  
 
 
3.1.1.1 Virusstammen H5N1 
Influensavirus från fåglar är sällsynt smittsamma för människor, men H5N1 har visat sig inte 
endast kunna smitta utan även också leda till dödlighet. Bland de 18 första rapporterade fallen 
i Kina (1997) fanns 6 dödsfall.35 H5N1 är av extra intresse eftersom det muterar mycket 
snabbt och har förmågan att använda genetiska uppsättningar från andra virus som kan smitta 
andra djurarter. Den ökade frekvensen av antal fåglar som smittas av H5N1 ger också en ökad 
exponering mot människor, vilket i sin tur medför att viruset troligtvis kan mutera med 
mänskliga gener i sitt genetiska skifte. Det innebär också att sannolikheten för att viruset ska 
kunna smitta mellan människor ökar. Även om viruset inte hittills kunnat smitta mellan 
människor så talar det epidemiologiska mönstret för att det kommer att kunna göra det. H5N1 
blir kontinuerligt blir mer patogent för människor och flertalet analyser pekar på att virusen 
över tiden blir mer antigent diversifierade (Ligon 2005). I tabell 3.2 nedan presenteras 
karakteristika för H5N1 som gör den subtypen till ett extra stort hot för en pandemi.  
 
 
Tabell 3.2 Karakteristika hos H5N1 som innebär ett speciellt hot om pandemi 
 

• Det har progressivt blivit mer patogent. 
• Det uppvisar nu en högre överlevnadsgrad än tidigare. 
• Det verkar utöka sitt spann av värdar. 
• Man har funnit högpatogena substanser bland flyttfåglar. Eventuellt kommer just 

flyttfåglar att spela en stor roll för virusets spridning. 
• Man har funnit högpatogena substanser bland änder. Änder verkar kunna sprida stora 

mängder virus utan att själva visa tecken på sjukdom. 
• Det uppkommer bland koncentrerade populationer av fjäderfän, bl.a. höns, inom 

bebodda områden. T.ex. där hushåll låter sina hönsdjur gå fria bland människor och 
andra fågelarter.  

 
Källa: Ligon (2005) 
 
 
                                                 
34 Patogen är en mikroorganism som ger upphov till sjukdom (Nationalencyklopedin). 
35 Dessa fall rapporterades 1997 av Hong Kong SAR (Special Administration Region) (Ligon 2005).  
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Sedan 1997 har flertalet människor blivit smittade av olika strängar av fågelinfluensavirus 
varav vissa har dött. Den vanligaste pneumonin36 som inträffar genom influensa A är 
sekundära bakterieinfektioner. I samband med fågelinfluensa har dock pneumoni visat sig 
kunna stå i direkt relation till viruset. Antibiotika har då inte fungerat och dödligheten är hög 
och snabb (a.a.). 
 
De utbrott som skett av fågelinfluensa bland fjäderfän där ibland människor blivit smittade 
(de flesta sådana utbrott har skett i Asien) medför, även om man i nuläget inte tror att dessa 
virus smittar mellan människor, ett signifikant socialt hot mot människan. Om H5N1 muterar 
på ett sådant vis att det smittar mellan människor så skulle det med största säkerhet resultera i 
en pandemi med hög grad av sjuklighet och dödlighet. Anledningarna till det är flera, varav 
ett par presenterades i tabell 3.1 och 3.2 ovan. Eftersom inga virus inom subtypen H5 har 
cirkulerat bland människan, åtminstone inte bland dagens världspopulation, så finns det inte 
heller en naturlig immunitet mot dessa virus. Det medför att vaccin och läkemedel kommer att 
spela en mycket betydelsefull roll vid en pandemi. H5N1 har visat sig vara resistent mot de 
antivirala läkemedel (läkemedel mot virusinfektioner) som främst används mot influensa och 
en massproduktion av vaccin kommer troligtvis inte att initieras inom kort. Exakt hur dödligt 
ett virus som sprids från människa till människa skulle vara är svårt att säga. Då viruset 
muterar, vilket troligtvis sker genom serier av oberoende kedjor med ytterst begränsad 
överföring från människa till människa, så är det också troligt att det blir mindre patogent. Det 
har åtminstone visat sig gälla för tidigare stammar av fågelinfluensor vid mutationer bland 
fågelarter. Det innebär att ett virus som smittar mellan människor troligtvis kommer att vara 
mindre patogent än de som smittar från fåglar till människor. Dock kvarstår problemet med att 
människan inte har ett naturligt skydd mot dessa virus (a.a.).  
 

3.1.2 Vaccin 
Vaccin är generellt ansett som det mest betydelsefulla medicinska ingreppet för att förebygga 
influensa samt reducera de hälsokonsekvenser som uppstår vid en epidemi eller pandemi. 
Historiskt sett har dock vaccin inte funnits tillgängligt tillräckligt tidigt i de pandemiska 
faserna eller i tillräcklig kvantitet för att ha en signifikant påverkan på sjuklighet och 
dödlighet.37 Den globala Produktionskapaciteten för vaccin inför en pandemi är fortfarande 
otillräcklig och det finns en hel del naturliga problem i samband med framställningen av 
sådant vaccin (Barrera & Reyes-Terán 2005). Vilken skyddseffekt ett vaccin har är beroende 
av flera faktorer. Av särskilt stor betydelse är (Läkemedelsverket och Referensgruppen för 
Antiviral terapi i Läkemedelsverket 2002, s. 8): 
 

 Överrensstämmelsen mellan en epidemiskapande stam och de som ingår i vaccinet. 
 Värdfaktorer, såsom ålder och olika former av nedsatt immunförsvar. 

 
 
3.1.2.1 Vaccin mot årlig influensa 
Det influensavaccinet som idag används mot den årliga influensan innehåller två A-stammar 
och en B-stam för att man ska få en så bred effekt som möjligt. De ingående subtyperna 
alterneras från år till år, där WHO årligen väljer ut lämpliga subtyper med avseende på vilka 
virus som cirkulerar. Vaccinet tas fram genom virusodling i befruktade hönsägg, varpå viruset 
inaktiveras, renas och sönderdelas så att endast ytproteiner ingår i vaccinet. Genom denna 

                                                 
36 Pneumoni är detsamma som lunginflammation (Nationalencyklopedin).  
37 Detta gäller historiskt sett för pandemier. Vad beträffar årliga epidemier eller liknande har vaccin en 
signifikant påverkan på utfallet, åtminstone i länder med en välutvecklad sjukvård, som Sverige (SoS 2005a).   
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metod framställer man två typer av vaccin, s.k. splitvaccin och subunit-vaccin, vilka har 
likvärdiga medicinska effekter (a.a.). Det finns vanligtvis en god överensstämmelse mellan 
den epidemiskapande stammen och de som ingår i vaccinet. Endast ett år av tio är 
matchningen inte optimal. Under sådana år minskar också skyddet mot influensan och 
sjukdomar ökar. Vissa människor ingår i de s.k. riskgrupper som Socialstyrelsen angivit (a.a.). 
Följande grupper anses ha stor nytta av vaccination (SoS 1997, s. 5): 
 

 Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, i synnerhet de med hjärtsvikt och 
nedsatt lungfunktion. 

 Personer över 65 års ålder. Indikationen ökar med stigande ålder och vid 
underliggande kronisk sjukdom. 

 
Patienter med andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes eller gravt nedsatt immunförsvar 
(genom sjukdom eller medicinering) kan rekommenderas vaccinering. I Sverige hör 
uppskattningsvis 1,5 miljoner människor till riskgrupperna för komplicerad influensasjukdom 
(Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi i Läkemedelsverket 2002). 
 
 
3.1.2.2 Vaccin mot högpatogena subtyper  
Vaccin mot högpatogena subtyper, H5 och H7, kan inte framställas i större kvantiteter då de 
är dödliga för kycklingembryon. Processen kräver således extremt stora mängder ägg och 
många företag saknar den flexibilitet som krävs för att snabbt ställa om till en produktion 
inför eller under en pandemi. Flertalet försök till metoder för framställning av vaccin mot 
dessa typer av influensa A har genomförts. Den troligtvis mest användbara metoden är att 
använda genmanipulerat vaccin då det sannolikt kommer att kunna medföra den snabbaste 
omställningen inför eller under en pandemi. Metoden innebär att klona den mängd HA och 
NA som krävs från den epidemiskapande stammen. Det finns dock en del komplikationer 
även med denna metod. För det första krävs det lämpliga, i dagsläget oklart vilka, celler där 
kloningen äger rum. Det andra stora problemet är av etisk eller juridisk karaktär. De 
traditionella vaccinsträngarna som framställs från hönsägg anses uppkomma på naturlig väg 
och har lyckats undvika att definieras som genmanipulerade. Skillnaden är enligt Barrera och 
Reyes-Terán (2005) framförallt semantisk, men kommer säkerligen att få stor påverkan på 
acceptansen av den nya potentiella framställningen av vaccin. Lagar och regleringar hindrar 
användandet av genmanipulerade organismer. Sådana problem måste uppenbarligen lösas 
innan man kan framställa vaccin på detta vis. Eftersom tekniken är relativt ny vet man heller 
inte vilka sidoeffekter som finns, vilket medför att företag kanske undviker denna typ av 
produktion för att undvika risken för att bli stämda. Utöver det finns det även en del problem 
med upphovsrätter för metoden och troligtvis kommer flertalet licenser att behövas för att 
producera vaccin genom genmanipulationer (a.a.). 
 

3.1.3 Antivirala Läkemedel 
Eventuella konsekvenser av att inte ha ett vaccin inför eller under en pandemi skulle delvis 
kunna underlättas av antivirala läkemedel (AV). De kan framförallt vara mycket användbara 
under en interpandemisk period innan man lyckats framställa lämpligt vaccin. I det långa 
loppet kan de dock inte ersätta vaccin men fortfarande vara ett gott komplement. 
Användningen av läkemedel under en interpandemisk (epidemi) eller pandemisk influensa 
begränsas av flertalet faktorer. Vilken skyddande effekt för ett samhälle läkemedel kan få är 
beroende av (SoS 2005d, s. 13): 
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 Antiviralt spektrum och potens hos läkemedlet 
 Dess tillgänglighet för befolkningen med avseende på produktion, distribution, 

stabilitet och potential till lagerhållning. 
 Dess farmakologiska38 egenskaper såsom lätthet att administrera, graden av 

effektivitet för terapi och profylax39 samt säkerhetsprofil. 
 Den potentiella risken för resistensutveckling samt patogenicitet och 

spridningskapacitet av resistenta virusvarianter. 
 
Läkemedel mot influensa har endast effekt på virusreplikationen vilken framförallt sker under 
de första dagarna efter symtomdebut. Således är det viktigt att sätta in antiviral terapi i ett så 
tidigt skede som möjligt (senast 48 timmar efter symtomdebut). (Läkemedelsverket och 
Referensgruppen för Antiviral terapi i Läkemedelsverket 2002). Med tanke på svårigheterna i 
att framställa ett effektivt vaccin under eller inför en pandemi uppstår också en rad olika 
strategier för användningen av antivirala läkemedel. T.ex. kan man välja mellan att använda 
läkemedel som profylax till hela befolkningen eller endast till utvalda högriskgrupper tills 
effektiva vacciner finns tillgängliga. Valet av strategi måste sättas i proportion till förväntad 
varaktighet av pandemin och t.ex. förväntad tid för framställning, produktion och distribution 
av vaccin. Följande antivirala läkemedel mot influensa är tillgängliga (SoS 2005d, s. 13ff):    
 

 Zanamivir (Godkänt i EU 1999) 
 Oseltamivir (Godkänt i EU 2002) 
 Amantadin (för närvarande avregistrerat i Sverige) 

 
Zanamivir och Oseltamivir är s.k. NA-hämmare, vilket innebär att de fungerar som selektiva 
inhibitorer av enzymet neuraminidas hos influensaviruset. Det medför också att de verkar sent 
i replikationscykeln. NA-hämmare är aktivt mot samtliga nio subtyper innehållande NA och 
har effekt på både influensa A och B inklusive fågelinfluensatyper. Amantadin är en s.k. M2-
hämmare. Den verkar tidigt i replikationscykeln genom att hämma proteiner som underlättar 
förökningen. Amantadin har delvis effekt mot influensa A inklusive flertalet 
fågelinfluensatyper, dock inte mot H5N1. Under förutsättningen att den pandemiskapande 
stammen är känsligt för medlet så kan Amantadin vara ett alternativ till NA-hämmare. Det är 
både billigare och har en längre hållbarhet. Samtidigt har NA-hämmare ett bredare 
aktivitetsspektrum, mer godartat biverkningsprofil och lägre potential till resistensutveckling, 
vilket också talar för att de ska utgöra ett förstahandsval för användning och lagring inför en 
pandemi (ibid.).  
 

                                                 
38 Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppen och dess funktioner (Nationalencyklopedin).  
39 Profylax är behandling i förebyggande syfte (ibid.). 
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4 Beredskap inför en pandemisk influensa 
Detta kapitel beskriver vilka myndigheter som är direkt involverade i planeringen inför en 
pandemisk influensa. Socialstyrelsen är nationell samordnare av arbetet med förebyggande 
åtgärder i samband med fågelinfluensan och kapitlet inleds med en kort beskrivning av 
Socialstyrelsens organisation och uppgifter. Sedan följer en presentation av Socialstyrelsens 
beredskapsplanering inför en pandemisk influensa innehållande bl.a. de uppgifter 
Socialstyrelsen rekommenderar andra involverade myndigheter och vad som är 
Socialstyrelsens roll inför en pandemi. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 
prioriteringar Socialstyrelsen fastställt, bl.a. med avseende på användning av vaccin och 
antivirala läkemedel.   
 

4.1 Kortfattat om Socialstyrelsen  
Socialstyrelsen har fyra övergripande avdelningar med verksamhetsansvar. Hälso- och 
sjukvårdsavdelningen arbetar med att utvärdera och förbättra Sveriges vård och omsorg. De 
hanterar bl.a. prioriteringar och ger ut föreskrifter om t.ex. kompetenskrav inom vården. 
Socialtjänstavdelningen hanterar samordning och tillsyn av socialtjänsten och ger ut allmänna 
råd till Sveriges länsstyrelser. Socialtjänsten innefattar t.ex. familjeomsorg. Epidemiologiskt 
centrum rapporterar om bl.a. folkhälsosjukdomar till t.ex. regering och myndigheter och följer 
den allmänna utvecklingen av t.ex. tobaksvanor. Förebyggande arbete med pandemier, 
inklusive fågelinfluensan, hanteras av Smittskyddsenheten som ligger under 
Tillsynsavdelningen. Avdelningen arbetar bl.a. med rekommendationer för vaccinering av 
befolkningen. Själva Smittskyddsenheten behandlar den nationella samordningen av 
förebyggande åtgärder mot spridningen av smittsamma sjukdomar. Uppgifterna består både 
av normgivning (allmänna råd och rekommendationer) och av tillsyn. Arbetet styrs i stor 
utsträckning av lagar, såsom smittskyddslagen (2004:168) (se även nedan) (Internet 3). 
Socialstyrelsen arbetar under Socialdepartementet som hanterar frågor rörande t.ex. 
samhällets välfärd och folkhälsa och som även ger Socialstyrelsen anslag (Internet 4).  
 

4.2 Socialstyrelsens beredskapsplanering 
Socialstyrelsen är ålagd av regeringen att ta fram en beredskapsplanering inför en pandemisk 
influensa. Arbetet med en sådan planering kommer att ske fortlöpande med eventuella 
uppdateringar av rådande dokumentationer och föreskrifter. Socialstyrelsen ansvarar också för 
den nationella samordningen av förebyggande åtgärder för smittsamma sjukdomar som kan 
drabba människor. Ett antal myndigheter berörs av arbetet inför en pandemi och i vilken 
utsträckning fler myndigheter kommer att beröras under en pandemi är enligt Socialstyrelsen 
(2005b) svårt att förutse. Många uppgifter måste lösas innan en pandemi bryter ut och 
lösningarna får sedan troligtvis anpassas efter omständigheterna under en rådande pandemi 
där olika nationella myndigheter och framförallt länsstyrelserna på det regionala planet 
kommer att få en ökad arbetsbörda. Beredskapsplanen är utfärdad med hänsyn till de 
ålägganden som vilar på länsstyrelser och kommuner enligt lagen om extraordinära händelser 
samt annan lagstiftning.40 Förutsättningarna för beredskapsplaneringen är följande (SoS 
2005b, s. 7) [punkterna är citerade från källan]:  
 

                                                 
40 Lagen om extraordinära händelser (2002:833), Smittskyddslagen (2004:168), förordningen om åtgärder för 
framtida krishantering och höjd beredskap (2002:472) samt förordningen med instruktion för Socialstyrelsen 
(1996:570).  
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 Planen gäller för en influensapandemi där faserna deklareras av 
Världshälsoorganisationen (WHO).41  

 En pandemi innebär en omfattande spridning av ett helt nytt influensavirus över 
världen. 

 En ny influensavirustyp som sprids mellan människor uppkommer någonstans i 
världen, utanför Sverige. Influensan når Sverige som ett led i en pågående pandemi 
och får snabbt en mycket stor utbredning även här i landet. 

 Tiden från att denna nya virustyp först identifierats till dess att Sverige drabbas blir 
troligen kortare än vid tidigare influensapandemier (ca 3-4 månader).  

 Under de tidiga faserna av en influensapandemi kan en vaccinbrist förutses. I dagens 
läge beräknas det ta minst 2-6 månader innan ett anpassat influensavaccin kan finnas 
tillgängligt för allmänt bruk. Tillgången kommer under alla omständigheter sannolikt 
att vara starkt begränsad, framförallt i början av en pandemi. Sverige saknar inhemsk 
influensavaccintillverkare och är helt beroende av import. Det finns ingen garanti för 
att Sverige får tillräckligt med influensavaccin för att täcka det nationella behovet.  

 Kunskapen om hur antivirala läkemedel mot influensa bäst ska användas under en 
pandemi är idag ofullständig. I takt med att kunskapen ökar kan riktlinjerna för 
antivirala läkemedel därför behöva omarbetas. De behöver dessutom – under pågående 
pandemi – anpassas efter pandemins utveckling. 

 
Vissa av de åtgärder som Socialstyrelsen rekommenderar kommer att ställa krav på 
samordning och kommunikation med en tydlig fördelning av ansvar. Socialstyrelsen har för 
att underlätta detta arbete bl.a. utsett en krisgrupp – Nationella pandemigruppen. Gruppen 
består av företrädare för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Arbetsmiljöverket, 
Läkemedelsverket, Krisberedskapsmyndigheten samt Sveriges kommuner och landsting. 
Nationella pandemigruppen kommer att ha årliga möten. Om hotet om en pandemi ökar 
kommer även en mer operationell grupp bestående av experter från de deltagande 
myndigheterna att knytas till gruppen. Nationella pandemigruppen kan behöva utvidgas under 
en rådande influensapandemi. Exempel på myndigheter med viktiga samhällsfunktioner som 
kan behöva ingå i gruppen är Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Jordbruksverket och 
Statens räddningsverk (a.a.).  
 

4.2.1 Uppgifter enligt beredskapsplaneringen 
Nedan beskrivs vilka uppgifter som har rekommenderats olika myndigheter inför en 
influensapandemi enligt Socialstyrelsens beredskapsplanering (SoS 2005b, s. 8ff).  
 
Socialstyrelsen ska före en pandemi: 
 

 Samordna den nationella influensapandemiplaneringen med berörda myndigheter och 
organisationer. 

 Följa tillgången på vaccin och antivirala läkemedel samt initiera och utvärdera 
strategier för att ge Sverige tillgång till dessa under en pandemi. 

 Bedöma behovet och användningen av vaccin, antivirala läkemedel, antibiotika och 
sjukvårdsresurser.  

 Utarbeta prioriteringsplaner för vaccination med riktlinjer för fördelning av vaccin i 
landet. 

 Utarbeta program för information och faktablad till allmänheten och massmedierna i 
samarbete med övriga berörda myndigheter. 

                                                 
41 Se bilaga 5 för en beskrivning av faserna. 
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 Utarbeta föreskrifter och rekommendationer till landsting och kommuner för att 
minska smittspridningen.  

 
Smittskyddsinstitutet ska före en pandemi: 
 

 Följa kunskapsutvecklingen om olika aspekter av influensapandemin globalt och bistå 
Socialstyrelsen med att utarbeta de kunskapsunderlag som behövs för att 
vidareutveckla beredskapsplanen.  

 Bedriva och utveckla laboratoriediagnostik inklusive typning och resistensbestämning 
av influensavirus samt upparbeta disgnostiska metoder för nya stammar. 

 Övervaka influensans utveckling i Sverige. 
 Övervaka Sveriges influensavaccinationstäckning bland de grupper som 

rekommenderas vaccination enligt SOSFS 1997:21 (Socialstyrelsens 
författningssamling). 

 
Läkemedelsverket ska före en pandemi: 
 

 Medverka till att influensapandemivaccin som uppfyller kraven godkänns i EU eller 
godkänna dessa nationellt.  

 Godkänna licensförskrivning av pandemivaccin och andra nödvändiga läkemedel vid 
behov, och efter Socialstyrelsens framställan svara för att pandemivaccinsatser 
officiellt släpps fria (s.k. batchrelease). 

 Övervaka effekten och biverkningarna av pandemivaccin och antivirala läkemedel.  
 Kontrollera lagrade läkemedel för att verifiera att uppsatta kvalitetsnormer uppfylls.  
 Informera allmänheten och sjukvården om egenskaper hos influensapandemivaccin 

och andra läkemedel. 
 
Landsting och kommuner ska före en pandemi: 
 

 Omfördela sjukvårdresurser och resurser för kommunal hemtjänst och göra en 
prioriteringslista för vad resurserna ska användas till. 

 Inventera möjliga nya vårdplatser. 
 Se till att klara personalbemanningen. 

 
Att upprätthålla samhällsviktiga funktioner är en av de punkter som enligt Socialstyrelsen 
(ibid.) bör prioriteras inför en potentiell influensapandemi. Landsting och kommuner bör 
också samarbeta för att optimera användandet av deras gemensamma resurser.   
 

4.3 Konsekvenser och prioriteringar 
Flertalet samhällssektorer kommer att belastas hårt under en pandemi, framförallt hälso- och 
sjukvården. Enligt beräkningar kommer hundratals sjukhussängar att beläggas av 
influensasjuka individer. Troligtvis kommer de flesta av primärvårdens resurser att tas i 
anspråk. En stor ovisshet finns, vilket även beskrivs i kapitel 3, vad gäller möjligheterna till 
att behandla individer med vaccin respektive läkemedel både innan och under en pandemi 
(SoS 2005b).  
 

4.3.1 Vaccin 
Användningen av vaccin kommer under en pandemi att skilja sig avsevärt från årliga 
epidemier. Den nu rådande vaccinationsrekommendationen enligt SOSFS 1997:18 kommer 
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enligt Socialstyrelsen (2005b) att behöva omprövas med avseende på tillgång till vaccin och 
epidemins förlopp. Framförallt innebär detta troligtvis en viss förskjutning från tidigare 
prioriterade grupper till personer som har viktiga samhällsfunktioner. Det kan gälla personer 
inom sjukvård, kommunal service, vatten, el, värme, sophämtning, polis, begravningar mm. 
Själva vaccinet kommer eventuellt att vara mindre effektivt om man väljer att använda en 
mindre mängd aktiv substans för att få medlet att räcka till fler personer. Samtidigt kommer 
det kanske att krävas två doser med några veckors mellanrum. Socialstyrelsen (2005b, s. 18f) 
ger följande mål för ett vaccinationsprogram under en pandemi:  
 

 Att ge skydd för dem som löper störst risk för allvarliga komplikationer och dödlighet 
till följd av en pandemisk influensa. 

 Att upprätthålla en god hälso- och sjukvård, vitala samhällsfunktioner och en effektiv 
bekämpning av pandemin.  

 Att förhindra spridning av influensan till medicinska riskgrupper.  
 Att ge skydd för de grupper i befolkningen som visat sig ha högst riks för insjuknande. 

 
Utifrån dessa mål har Socialstyrelsen fastställt en prioriteringsordning. Enligt Socialstyrelsen 
(2005b) kommer denna prioriteringsordning med största sannolikhet att behöva revideras 
beroende på pandemins epidemilogi och utveckling. Framförallt är det svårt att på förhand 
veta vilka åldersgrupper drabbas mest, hur smittsamt viruset är och hur allvarlig sjukdom det 
ger upphov till, och i vilken mån yrkesutövare kan skydda sig med andra åtgärder. Grundat på 
dagens bedömning av en framtida pandemi föreslår Socialstyrelsen (2005b, s. 19f) följande 
prioriteringsordning: 
  

1. Speciella riskgrupper utifrån pandemins epidemiologi. Det kan t.ex. vara:  
 Personer med hjärt- och lungbesvär eller annan bakomliggande sjukdom (ca 

750 000 personer). 
 Gravida kvinnor (ca 80000 kvinnor). 
 Barn 6-23 månader (ca 150 000 barn). 
 Personer över 65 år (ca 1,5 miljoner personer, varav den större delen också 

ingår i gruppen med bakomliggande sjukdom). 
 

2. Sjukvårdspersonal som kan förutsättas komma i nära kontakt med influensasjuka. 
T.ex. på akutmottagningar och infektionskliniker (ca 100 000 personer).  

3. Övrig sjukvårdspersonal och kommunal vårdpersonal (ca 210 000 personer). 
4. Personal med mycket viktiga samhällsfunktioner (ca 325 000 personer). 
5. Hushållskontakter till riskpatienter (beroende av vilka riskgrupper som definieras). 
6. Förskolebarn och skolbarn som inte ingår i någon annan riskgrupp. 
7. Friska personer mellan 18-64 år. 

 
Länsstyrelser och kommuner kommer att i samarbete med smittskyddsläkare behöva 
lokalisera vilka personer som på en regional basis tillhör någon samhällsviktig funktion enligt 
ovan. Socialstyrelsen kommer att med stöd av Krisberedskapsmyndigheten utarbeta riktlinjer 
för detta regionala arbete (SoS 2005b).  
 
Underlaget för samhällsviktiga funktioner har Socialstyrelsen erhållit från 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM). KBM har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta denna 
kartläggning. Enligt KBM (2005) finns det stora problem i att särskilja vad som egentligen 
ska klassas som samhällsviktiga funktioner. Prioriteringarna ovan har också märkt stor 
uppmärksamhet hos massmedia och allmänheten och statsmakternas ansvar för befolkningen 
kan under ett pandemiutbrott ställas inför en del politiska problem. KBM menar att underlaget 
för prioriteringar eller beslut om att köpa in större volymer antivirala läkemedel inte bör, eller 
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kan, tas av någon myndighet, utan måste bygga på en politisk bedömning. I första hand har 
det underlag som KBM gett Socialstyrelsen baserats på att upprätthålla en godtagbar 
funktionalitet i samhället under en pandemi och behandlar inte dess samhällsekonomiska 
konsekvenser (KBM 2005).  
 
 
4.3.1.1 Upphandling av vaccin 
Tillgången på vaccin kommer åtminstone under ett tidigt skede av en pandemi att vara 
begränsad. Länder utan egen försörjning av vaccin kommer således att behöva skapa 
förutsättningar för tillgång genom avtal och samarbeten. Sådana diskussioner sker för 
närvarande (november 2005) inom EU. Influensavaccin inför säsongsinfluensan upphandlas i 
Sverige regionalt av landsting, men Socialstyrelsen föreslår att upphandlingen inför en 
pandemi sker centralt. Alternativt skulle Sverige kunna producera eget vaccin och eventuellt i 
samarbete med de nordiska länderna. De produktionstekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för en sådan vaccintillverkning är under utredning (november 2005) (SoS 
2005a).   
 

4.3.2 Antivirala läkemedel 
Användningen av AV under eller inför en pandemisk influensa kommer även den att 
begränsas. Det skulle enligt Socialstyrelsen (2005b) innebära stora logistiska problem och en 
orimligt stor belastning på primärvården att ge AV till alla i förebyggande syfte 
(säsongsprofylax). Utöver liknande problem skulle det även medföra en enorm kostnad. Det 
beräknas kosta ungefär 100 miljoner kronor per dag att ge profylax till hela befolkningen i 
Sverige om man utgår från en kostnad av 10 kronor per dos. Att endast behandla samtliga som 
insjuknar beräknas medföra ett omfattande arbete. En husläkare skulle uppskattningsvis 
behöva träffa ca 600 insjuknade individer under pandemins mest aktiva vecka och kanske 
ytterligare 600 som uppvisar influensaliknande symptom men inte har sjukdomen. I och med 
den begränsade effekt som AV har måste dessutom patienten träffa läkare inom 48 timmar. 
Utöver detta skulle läkaren givetvis behöva träffa några av sina andra patienter, vilket 
indikerar delar av den komplexitet som skulle infinna sig under en pandemi. Under 
förutsättningen att man vet vilka som tillhör riskgruppen för att bli svårt sjuka så skulle man 
kunna ge profylax till dessa. Eftersom en pandemi beräknas nå Sverige i ett relativt sent skede 
så kan man i detta fall få information från andra länder där pandemin redan brutit ut. Sådan 
epidemiologisk information skulle sannolikt även innebära en betydande minskning av 
belastningen på primärvården, även om det fortfarande troligtvis krävs en viss förstärkning. 
Socialstyrelsen (2005b, s. 22) rekommenderar att använda AV under en pandemi enligt 
följande: 
 

 Riktad postexpositionsprofylax eller behandling i tidigt skede speciellt av personer 
med hög risk för komplikationer eller allvarligt förlopp. För detta rekommenderas 
Oseltamivir.   

 Långtidsprofylax fört personer med viktiga samhällsfunktioner. För detta 
rekommenderas Amantadin.  

 
För dessa ändamål har också Socialstyrelsen inhandlat AV och lagt i nationella lager. 220 000 
behandlingskurer med 10 tabletter av Oseltamivir har inhandlats för den första gruppen och 
200 000 behandlingskurer med 42 tabletter av Amantadin för den andra. Dessutom har 125 
000 behandlingskurer med 42 tabletter av Oseltamivir inhandlats för den andra gruppen om 
Amantadin av olika anledningar inte kan användas. Socialstyrelsen rekommenderar dessutom 
att sjukvårdshuvudmännen håller ett stort omsättningslager av i första hand Oseltamivir. 
Lagret bör omfatta ungefär fem års normal användning (SoS 2005b) 
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4.3.3 Antibiotika och övriga läkemedel 
På grund av sekundära komplikationer, framförallt i form av lunginflammation och andra 
infektioner, kommer även användningen av antibiotika att öka under en pandemi. 
Socialstyrelsen lagrar antibiotika vilket kan ges till sjukvårdshuvudmännens förfogande vid 
en bristsituation. Utöver detta kommer även andra mer specifika läkemedel, t.ex. för hjärt- 
och lungsjukdomar, att användas i högre utsträckning och Socialstyrelsen rekommenderar 
landstingen att se över sin beredskap för sådana ändamål. Sjukhus och apotek har idag enligt 
Socialstyrelsen (2005b) endast små lager av liknande läkemedel.  
 

4.3.4 Alternativa åtgärder 
Vissa andra åtgärder för att minska spridningen av virus är möjliga. Framförallt skulle man 
under pandemin kunna begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller 
kommunikationer. Det är dock oklart i vilken utsträckning åtgärder för att minska kontakten 
mellan människor påverkar spridningen. Troligtvis skulle det ha betydande effekt om man i 
ett tidigt skede av pandemin, t.ex. medan man inväntar vaccin, genomför sådana åtgärder. 
Effekten är dock sannolikt endast att spridningstakten minskar och inte att spridningen 
upphör. WHO avråder från användning av t.ex. munskydd eller liknande åtgärder under en 
pandemi eller en interpandemisk fas eftersom det troligtvis inte har någon effekt. Omfattande 
åtgärder av detta slag styrks dock av ordningslagen (1993:1617) under förutsättningen att 
sjukdomen är klassad som samhällsfarlig sjukdom (SoS 2005a, s. 11ff).  
 

4.4 Andra involverade myndigheter 
Utöver de som presenterats ovan har vissa andra myndigheter eller organisationer ett ansvar 
eller arbete direkt förknippat med fågelinfluensan. Det gäller t.ex. övervakning av 
influensautbredning bland fjäderfän. På senare tid har en del fokus riktats mot att tidigt kunna 
upptäcka nya virus, där en kontinuerlig influensaövervakning bland fåglar är viktig. Särskilda 
planeringsplaner kommer att utarbetas med syftet att begränsa smittspridningen från fåglar till 
människor (SoS 2005b). I tabell 4.1 nedan följer några myndigheter, utöver de som 
presenterats ovan, som har uppgifter i samband med fågelinfluensan.  
 
 
Tabell 4.1 Ansvarsområden i samband med fågelinfluensan bland några myndigheter  
 

• Jordbruksverket – Ansvarar för smittskyddet när det gäller tama fjäderfän som 
värphöns och slaktkycklingar. 
 

• Arbetsmiljöverket – Har tillsynen över att arbetsgivare ser till att ordna en säker 
arbetsmiljö, bland annat för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med vilda och 
tama fåglar. 
 

• Livsmedelsverket – Ansvarar för livsmedelsäkerheten. 
 

• Statens veterinärmedicinska anstalt – Veterinärmedicinsk expertmyndighet som bland 
annat bistår jordbruksverket med analyser och riskbedömningar när det gäller 
smittsamma djursjukdomar. 

 
Källa: Internet 5  
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5 Diskussion 
I detta kapitel för jag en diskussion kring hur en kostnads-nyttoanalys i grova drag skulle 
kunna användas i samband med fågelinfluensan samt hur Socialstyrelsen fattar beslut i den 
interpandemiska fasen. Den senare är framförallt framtaget med hjälp av svar på en enkät 
som finns i bilaga 7. Det är enhetschefen för Socialstyrelsens Smittskyddsenhet som svarat. 
Mina slutsatser presenteras inte här utan i kapitel 6.  
 

5.1 Användning av kostnads-nyttoanalys 
Som jag beskriver i tidigare avsnitt finns det en del problem med användandet av kostnads-
nyttoanalysen i samband med potentiella katastrofer. Speciellt då de är betingade med mycket 
små sannolikheter. Detta gäller kanske framförallt då man försöker anta en probabilistisk 
ansats i en kvantitativ riskanalys. Själva grundprincipen i en kostnads-nyttoanalys är att 
beslutsfattaren/utredaren ska beskriva fördelarna och nackdelarna för att sedan avgöra om de 
åtgärder beslutsfattaren tänker genomföra resulterar i ekonomisk effektivitet, d.v.s. att 
nyttorna överstiger kostnaderna i enlighet med Hicks/Kaldor-kriteriet (vanligtvis). Man kan 
kanske också tänka sig att kostnaderna av en katastrof, såsom vid en pandemi skapad av 
virusstammen H5N1, står i en sådan relation som beskrivs genom ekvation 2.8 i avsnitt 
2.5.1.1, där kostnaden är beroende av: 
 

 förluster (direkta, indirekta och t.ex. hälsoeffekter värderade genom WTP), 
 spridningen (möjligheten att t.ex. teckna försäkring) och…  
 beslutsfattarnas incitamentsstruktur.  

 
Detta arbete har framförallt fokuserat på en betalningsviljeansats för att värdera förluster ex 
ante. De direkta och indirekta kostnaderna utgör säkerligen också en betydande del av 
analysen. I vissa fall, kanske såsom för en potentiell omfattande katastrof, är de säkerligen 
mer betydande med tanke på t.ex. produktionsförluster. Möjligheterna till att sprida effekterna 
i samband med en influensapandemi lämnar jag utanför diskussionen. Kostnaden för 
beslutsfattarnas incitament existerar kanske mest i en abstrakt kontext men jag diskuterar mer 
kring det nedan.  
 
Det bör tilläggas att kostnads-nyttoanalysen framförallt är ett beslutsunderlag och kanske mest 
användbart då det handlar om långsiktiga och stora beslut. Det handlar alltså inte om att 
ifrågasätta åtgärder som sätts in för att begränsa ett hot som är påtagligt eller då t.ex. en 
pandemi redan brutit ut. Istället handlar det om hur beslutsfattarna ska hantera osannolika och 
i den bemärkelsen mer avlägsna händelser och i vilken mån de då ska lägga resurser på 
riskhantering i ett förebyggande syfte.  
 

5.1.1 Ovissheter  
Under förutsättningen att beslutsfattaren inte anser att det finns en osäkerhet över kostnads-
nyttoanalysen som modell eller andra ingående modeller i en sådan analys så tillkommer ändå 
en mängd olika ovissheter (det kanske är bättre att kalla dem för just ovissheter eftersom 
osäkerhet är kopplat till en icke-probabilistisk ansats). Ett stort problem är givetvis att man 
inte vet tillräckligt om den potentiella pandemins utbredning med avseende på t.ex. antal 
sjuka eller döda, tidsförlopp m.m. Samtliga sådana ovissheter försvårar analysen, framförallt 
en kvantitativ sådan. I det material jag tagit del av finns det egentligen bara två beskrivna 
utfall (åtminstone implicit). Det ena är att fågelinfluensan inträffar och 2-3 miljoner svenskar 
(ca 25 %) insjuknar (se bilaga 5) och det andra är att fågelinfluensan inte inträffar. Det medför 
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kanske att beslutsfattarna är på gränsen till att hantera genuin osäkerhet, eller åtminstone 
knapphändig osäkerhet. Några av de allmänna ovissheter som Socialstyrelsen beskriver är 
tillgång till vaccin och vaccinets effekt eller vilken effekt antivirala läkemedel har både vid 
profylax och postexpositionsprofylax. Kanske skulle man kunna använda variationer i sådana 
effekter i en känslighetsanalys och på så vis låta dem vara (variabla) parametervärden. 
Alternativt kan man använda dem för att beskriva olika utfall och på så vis använda 
variationen. Det blir i många fall en bedömningsfråga om någonting ska användas som 
parametervärde eller inte.    
 

5.1.2 Betalningsviljeansats 
En betalningsviljeansats kan användas på fler än ett sätt. Dels finns antagandet att samhällets 
individer tvingas välja mellan riskfyllda alternativ enligt en slags lotteriansats för att finna 
parametervärden. Så kan man t.ex. se på värdet av statistiska liv (VSL), där individen 
uttrycker sin betalningsvilja för en förändrad sannolikhet för död (se bl.a. bilaga 4). Samtidigt 
är en betalningsviljeansats ett försök till att härleda individers betalningsvilja för en 
förändring överlag. Således kan ett projekt i samband med fågelinfluensan utvärderas genom 
att försöka mäta samhällets betalningsvilja för den förändring som ges av projektet (vilket då 
blir en nytta). Det är kanske mindre lämpligt beroende på vilken typ av projekt det handlar 
om, t.ex. så får inte området vara för komplext, vilket det finns en uppenbar risk för i dessa 
sammanhang. Jag utesluter varken det ena eller det andra utan lämnar det vid att det 
åtminstone i teorin är möjligt att använda t.ex. CVM för att göra vissa värderingar. Jag har 
hittills haft en viss dragning mot att vi kanske använder för mycket resurser i arbetet med 
fågelinfluensan men det skulle lika väl kunna vara tvärtom med avseende på medborgarnas 
preferenser och i förhållande till andra kostnader. 
 
Att använda en betalningsviljeansats för att finna VSL i samband med fågelinfluensan, eller 
pandemier i allmänhet, är uppenbart svårt eftersom det handlar om så små sannolikheter, men 
det är inte nödvändigtvis omöjligt. Det finns t.ex. VSL i samband med en potentiell SARS-
pandemi i Asien (se t.ex. Hammitt m.fl. 2005). En sådan analys är inte en exakt vetenskap och 
det handlar ofta om att kunna värdera effekter i ungefärliga termer. Detsamma gäller för att 
genomföra en ”Health-Health”-analys. Oavsett ovissheten i värdena är det viktigt att ha någon 
härledning av vad det implicita priset på ett statistiskt liv eller något annat statistiskt 
hälsotillstånd är. Parametervärden av detta slag bör inte misstas för absoluta värden (precis 
som t.ex. värdet på statistiska liv ofta ifrågasätts utifrån etiska aspekter) eftersom de inte ska 
användas för att värdera t.ex. liv utifrån vad du eller jag är värda, utan för att ge vägledning 
över hur beslutsfattare bör prioritera sina resurser. Vi kommer inte ifrån det faktum att 
samhället har begränsade resurser och att vi tvingas välja mellan olika riskreducerande 
program. Det vore dumt att inte ha en ekonomisk vägledning vid långsiktiga beslut för t.ex. 
potentiella pandemier. Samhället producerar i detta fall nyttan säkerhet bestående av en 
mindre smittrisk och besluten bör ha tagits med någon förankring i ekonomisk effektivitet.  
 

5.1.3 Riskhantering 
En del av Smittskyddsenhetens uppgifter kan kanske klassas som riskhantering, eftersom de 
ska begränsa risker i samband med t.ex. smittspridning. Om de inte själva bör genomföra en 
ekonomisk riskanalys så kan de säkerligen bidra med viktigt underlag. Hur skulle då en 
riskanalys se ut? Nedan försöker jag i grova drag visa det. 
 
Antag att beslutsfattarna/utredarna kan dela in förloppet i tidsperioder, såsom år eller 
månader, och att det finns en viss sannolikhet för att fågelinfluensan bryter ut i en sådan 
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period. Under samma period kan beslutsfattarna i förebyggande syfte vidta vissa åtgärder. 
Dessa åtgärder skulle kunna påverka sannolikheten för att fågelinfluensan bryter ut, 
konsekvensen av att fågelinfluensan bryter ut eller spridningen runt de förväntade värdena 
genom t.ex. möjligheterna till att teckna försäkringar. Jag vet inte vilka dessa åtgärder skulle 
kunna vara förutom användning av vaccin och AV, vilka dessutom är förknippade med en hel 
del ovissheter, men jag utgår från att det finns en mängd olika åtgärder bland de antal 
myndigheter som är involverade i det interpandemiska arbetet. Åtgärderna behöver inte vara 
uteslutande, eftersom t.ex. vaccin eller läkemedel kanske kan tänkas påverka dels 
sannolikheten för att en pandemi bryter ut (t.ex. under förutsättningen att det reducerar antalet 
smittbärare), dels konsekvensen av sjukdomsförloppet. Ett problem i nuläget är att vaccin inte 
skulle finnas tillgängligt förrän en pandemi brutit ut och beslutsfattarna kan således inte 
använda det i förebyggande syfte under en interpandemisk fas.  
 
Figur 5.1 nedan kan kanske tjäna som ett exempel på hur en kvantitativ modell skulle kunna 
utformas. Ponera att beslutsfattarna/utredarna funnit tre lämpliga åtgärder eller grupper av 
åtgärder i utgångspunkten av period 1 benämnda 1

1a , 1
2a respektive 1

3a . Varje åtgärd ger skilda 
förutsättningar men följs samtliga av att ”fågelinfluensan utbryter” ( 1

2z ) eller ”fågelinfluensan 
utbryter inte” ( 1

1z ). Om 1
1z  inträffar upprepas åtgärderna inför kommande period och benämns 

där 2
1a , 2

2a respektive 2
3a . Om 1

2z  inträffar (fågelinfluensan bryter ut) så kommer andra 
åtgärder att vara aktuella, t.ex. produktion och upphandling av vaccin samt 
postexpositionsprofylax genom antivirala läkemedel. Även här skulle det alltså kunna finnas 
olika åtgärder benämnda 1

ib . De åtgärderna kommer dock att följas av olika scenarion, eller 
utfall, beskrivna i t.ex. termer av antal influensasjuka individer. Dessa utfall kommer att vara 
betingade med en viss kostnad, direkt och indirekt, varav en del kan uttryckas i WTP (ex 
ante). Nyttan ( ))( ixu av åtgärderna fram till denna punkt är värdet av de reducerade 
kostnaderna. 
 
 
Figur 5.1 Begynnelse till beslutsträd  
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För att använda en probabilistisk ansats skulle man nu beräkna de förväntade och 
diskonterade värdena av ),(),...,( 1 nxuxu marginalnyttan, i hela det beskrivna utfallsrummet  
S = { }k

n
i
j

k
n

i
j

k
n

i
j bbzzaa ,...,;,...,.;,...,  och sätta det i relation till kostnaderna för åtgärderna, 

marginalkostnaden42. Genom en kvantitativ riskanalys skulle man kanske konstatera följande: 
 

 Att trädet fortsätter i oändligheten kommer att spela mindre roll under förutsättningen 
att man arbetar med förväntade värden. Eftersom det handlar om så små sannolikheter 
för att händelsen ska inträffa så kommer troligtvis de förväntade värdena vara 
tillräckligt små för att diskonteringsräntan så småningom ska få ett stort utslag.43 Vid 
en ränta av 4 % (i = 0,04) kommer t.ex. en förväntad kostnad om femtio år att räknas 
ner ungefär 7 gånger och en kostnad vid 53 år att räknas ner 8 gånger.44 Hur långt 
trädet behöver fortsätta är således en bedömningsfråga. Dessutom kanske 
beslutsfattarna endast är intresserade av en given tidsperiod.  

 
 De förväntade värdena är beroende av t.ex. sannolikheten att 1

2z  inträffar, vilken 
troligtvis är svår att fastställa eftersom det empiriska materialet är begränsat och man 
skulle nog få förlita sig på subjektiva sannolikhetsbedömningar. Dessutom kanske 
sannolikheten för att 2

2z   ska inträffa, d.v.s. ”fågelinfluensan bryter ut i period 2”, inte 
är densamma som i period 1 eller någon annan period för den delen.  

 
 Det kanske går att dela in utfallsrummet Z ={ }nzz ,...,1  i fler än två händelser. 

Socialstyrelsen beskriver som sagt endast en (1) pandemisk utveckling, att ca 25 % av 
befolkningen kommer att insjukna. Det kanske går att finfördela händelseförloppet 
ytterligare, t.ex. i diskreta utfall av att 10, 15 och 25 % av befolkningen kommer att 
insjukna. Det beskrivs i avsnitt 3.1.1.1 att det är troligt att viruset förlorar en del av sin 
patogenicitet genom den antigena driften. Således kanske det även finns en viss 
variation i de potentiella händelseförloppen (observera att detta inte är ett försök till att 
beskriva eller kritisera det virologiska i detta arbete, utan att jag endast försöker måla 
upp en bild av hur man kan använda riskhanteringen). Det finns kanske fler och bättre 
anledningar till att det finns flera olika potentiella utfall, t.ex., som beskrevs ovan, att 
man låter ovissheter över effekter av vaccin och AV beskriva olika utfall. 
Huvudsakligen kan man säga att variationen kan beskrivas i själva utfallen eller 
genom känslighetsanalys av de parametervärden som man tilldelar utfallen (kanske till 
och med i sannolikheter). Syftet med en liknande kvantitativ riskanalys skulle vara att 
få ungefärliga kostnader i nuvärden, vilka bedömningar eller antaganden 
beslutsfattarna/utredarna gjort skulle få redovisas parallellt.   

 
 Beroende på hur utfallen ser ut kommer vissa kostnader kanske att behöva räknas upp 

för att ta hänsyn till riskaversion. Återigen är det troligtvis en bedömningsfråga med 
avseende på bl.a. den kollektiva risken och kostnadernas storlek. Själva finansieringen 
av åtgärderna eller andra relaterade kostnader behöver eventuellt inte räknas upp 

                                                 
42 Vissa kostnader är säkra, framförallt kostnader i period 1, medan andra är förväntade kostnader och bör 
behandlas på samma vis som andra förväntade värden.   

43 Eftersom 0
)1(
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lim =

+
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jjj

t i

KFp
, där jp  är en betingad sannolikhet efter period 1. 

44 Då diskonteringen för år 50 blir 704,1 50 ≈  och år 53 blir 804,1 53 ≈ . Diskonteringen är exponentiell och 
vanligtvis är räntan konstant. Vissa menar dock att räntan ska vara avtagande, bl.a. för att ta hänsyn till 
kommande generationer (se t.ex. Boardman m.fl. 2001, s. 246ff).  
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eftersom de sprids över samtliga skattebetalare. Samtidigt är det en fråga om storleken 
på finansieringen. 

 
Beslutsfattarna/utredarna bör skilja mellan åtgärder som ska verkställas före och under en 
pandemi. Här finns det troligtvis ett visst problem med kausalitet, eftersom effekten av vissa 
åtgärder som sätts in i en interpandemisk fas kanske är beroende av åtgärder som fortskrider 
under en pandemi. Liknande problem medför att en ekonomisk riskanalys är situationsbunden 
och exakt hur ett beslutsträd som i figur 5.1 skulle se ut är omöjligt för mig att beskriva.  
 
I detta arbete har jag beskrivit de uppgifter Socialstyrelsen har inför en pandemi och vad för 
uppgifter de rekommenderar Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket samt Sveriges 
kommuner och landsting. En hel del åtgärder, framförallt sådana som påverkar sannolikheten 
för att en pandemi ska bryta ut, finns nog även bland t.ex. Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt där man arbetar med att begränsa smittspridningen från fåglar till 
människor. Socialstyrelsen kommer, vilket nämns i avsnitt 4.3, att utarbeta särskilda 
planeringsplaner även för dessa områden. Det finns dessutom säkerligen en mängd fler 
åtgärder som hanteras och utvärderas i det interpandemiska arbetet än vad som presenteras i 
denna uppsats. Ju mer omfattande besluten är desto större blir kanske också nödvändigheten i 
att använda ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Man kan ifrågasätta om de förväntade värdena överhuvudtaget är adekvata mått, eftersom 
beslutsfattarna i samband med fågelinfluensan behandlar kollektiv risk vilket utmanar 
Hicks/Kaldor-kriteriet. Det skulle vara ytterligare en anledning till att försöka beskriva flera 
olika potentiella scenarion. Det förväntade värdet representerar en medelpunkt av 
sannolikhetsprocesserna, vilket är ett mindre bra mått då man endast har ett fåtal utfall eller 
där risken är beroende. För att fastställa lämpligheten i att använda de förväntade värdena 
måste beslutsfattarna/utredarna alltså ta hänsyn till graden av kollektiv risk. Hur mycket 
kollektiv risk är då t.ex. att 25 % av befolkningen insjuknar? Det är nog ytterligare en av 
många bedömningsfrågor. Det i kombination med den mängd ovissheter som finns försvårar 
som sagt en kvantitativ riskanalys, i detta fall eftersom det utmanar ett av de underliggande 
kriterierna för ekonomisk effektivitet.  
 
Låt oss säga att beslutsfattarna/utredarna inte kan använda en probabilistisk ansats i samband 
med fågelinfluensan, vilket i mångt och mycket är godtyckligt eftersom de kan tilldela 
utfallen subjektiva sannolikheter (d.v.s. i många fall är det nog upp till 
beslutsfattarna/utredarna om man ska hantera risk eller osäkerhet). Ett beslutsträd som i figur 
5.1 ovan kan kanske ändå vara användbart för att illustrera händelseförloppet. Under 
förutsättningen att de lyckats värdera kostnaderna för utfallen, åtminstone i ordinala termer, 
kan beslutsfattarna sedan t.ex. använda en maximin-regel om de väljer en icke-probabilistisk 
ansats. Om de istället ska genomföra en kvalitativ riskanalys så kan också en liknande figur 
vara användbar eftersom beslutsfattarna ändå på något vis bör ta hänsyn till kostnaderna.   
 

5.2 Socialstyrelsens beslut 
Som nämndes ovan baseras diskussionen nedan framförallt på material från en enkätintervju 
(se bilaga 7) med Anders Tegnell, enhetschef för Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen. 
Dessutom har jag varit i kontakt med Karin Mossler och Fredrik Berggren, chefsekonomer 
för Socialtjänstavdelningen respektive Hälso- och sjukvårdsavdelningen, som sitter med i en 
grupp som samverkar mellan myndigheter beträffande ekonomifrågor.  
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Socialstyrelsen har av Socialdepartementet inte fått några extra anslag för att arbeta specifikt 
med fågelinfluensan, utan finanserna ska fördelas över det totala pandemiarbetet. Däremot 
fick Socialstyrelsen under 2006 extra anslag för just pandemiarbete. Finansieringen är hur 
som helst statlig, d.v.s. den sker uteslutande genom skattemedel, och resurserna bör således 
kanske behandlas med en viss förankring i medborgarnas preferenser samt att beslutsfattarna 
eftersträvar ekonomisk effektivitet eller när andra saker prioriteras tydligt uttrycker anledning 
till varför inte en ekonomisk effektivitet prioriteras. I viss mån gör Socialstyrelsen det i 
samband med fågelinfluensan eftersom de menar att samhällets funktionsmöjligheter bör 
prioriteras (se bl.a. avsnitt 4.2.1 sidan 31), men de gör inte, åtminstone inte i det material jag 
tagit del av, några explicita uttalanden om att de ekonomiska effekterna inte kommer att 
behandlas i samband med fågelinfluensan tillsammans med en beskrivning över på vilka 
grunder ett sådant beslut tas.  
 
Socialstyrelsen (Smittskyddsenheten) arbetar inte efter några uttalade beslutskriterier, såsom 
nyttobaserade, utan är mer målinriktad men där målen inte är specificerade på förhand. Istället 
är de enligt Tegnell en projektstyrd organisation där de jobbar inte sällan på direkt uppdrag 
från regeringen. Målen är ofta samtidigt styrda av de många lagar och föreskrifter som 
Smittskyddsenheten och Socialstyrelsen verkar under. Ofta tillsätts expertgrupper för att 
forma mål och/eller lösa uppkomna problem och resultaten remitteras sedan även ut till andra 
involverade myndigheter. Det finns således kanske en del likheter med rättighetsbaserade 
kriterier, i den bemärkelsen att de inte nödvändigtvis tar hänsyn till marginalkostnader utan 
istället låser ett mål som ska uppnås. I likhet med t.ex. Vägverkets s.k. nollvision försöker de i 
detta fall också reducera riskerna så långt man kan. Skillnaden är dock framförallt att i 
samband med fågelinfluensan så hanterar beslutsfattarna en kollektiv risk, vilket till stor del 
kan försvara att man använder stora resurser. Några av de mål som Socialstyrelsen har i 
samband med fågelinfluensan är att genom användningen av läkemedel (innan och under en 
pandemi) och vaccin (under en pandemi) begränsa riskerna för dem som löper störst risk att 
drabbas av en pandemisk influensa samt att upprätthålla en god hälso- och sjukvård, vitala 
samhällsfunktioner och genomföra en effektiv bekämpning av pandemin (se sidan 32 i avsnitt 
4.3.1). Det finns som sagt dock ingen koppling till att dessa mål ska ske med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt.  
 
Såsom beskrivs på sidorna 30 och 31 i avsnitt 4.2.1 är Socialstyrelsens uppgifter, efter de mål 
som finns, inför en potentiell influensapandemi bl.a. att samordna den nationella planeringen, 
där man ger rekommendationer till t.ex. kommuner och landsting för hur de kan minska 
smittspridningen, samt att utvärdera strategier för att ge Sverige tillgång till vaccin och 
antivirala läkemedel under en pandemi. Socialstyrelsen verkställer således inte nödvändigtvis 
åtgärder förknippade med fågelinfluensan utan arbetar primärt med riktlinjer för dem. 
Beslutsprocessen blir då också mer komplex och det kan vara svårt att påvisa exakt var t.ex. 
en samhällsekonomisk kalkyl skulle passa in. Socialstyrelsen ger i samband med 
fågelinfluensan inga rekommendationer till andra myndigheter att utforma någon form av 
ekonomiskt beslutsunderlag och det finns ingen förankring i att de kanske åtminstone bör 
utreda dessa projekt genom en kostnads-effektanalys. Socialstyrelsen ger heller inte förslag 
till regeringen att i arbetet med fågelinfluensan tillsätta en samhällsekonomisk utredning. Med 
avseende på de ovannämnda mål och uppgifter som Socialstyrelsen har i samband med en 
potentiell pandemisk influensa så borde det kanske ingå att se över nödvändigheten av en 
samhällsekonomisk analys. Kanske framförallt i egenskap av nationell samordnare för 
förebyggande åtgärder. Enligt Tegnell tillhör sådana aspekter inte främst Socialstyrelsens 
uppgifter samt att det för denna situation har mindre betydelse eftersom det finns så många 
osäkerheter och att det därför skulle vara svårt att ta fram ett samhällsekonomiskt 
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beslutsunderlag. Socialstyrelsen har bl.a. tagit del av en samhällsekonomisk analys från 
Finansdepartementet där en sådan slutsats kunde dras.    
 
Vad gäller möjligheten till att utforma en kvantitativ riskanalys är det enligt Tegnell i nuläget 
svårt eftersom de saknar data och analysen skulle vila på grova antaganden. Samtidigt finns 
det en grupp som modellerar olika potentiella utfall med avseende på t.ex. tidsförlopp och 
antal drabbade. Sannolikheter eller snarare grader av trolighet används då framförallt för det 
troligaste utfallet, vilket baseras på de senaste två pandemiutvecklingarna. Dessa beräkningar 
kommer troligtvis inte att användas för en ekonomisk analys. Riskanalysen är mer kvalitativ 
och någon form av maximin-regel används inte. Däremot är försiktighetsprincipen (implicit) 
ett underliggande kriterium för beslut eftersom Smittskyddsenheten utgår från – samt jobbar 
med – att det behövs en viss beredskap för en potentiell influensapandemi, även om de inte 
uttryckligen har definierat ett sådant kriterium. Det är också enligt Tegnell ett nödvändigt 
arbetssätt i detta fall eftersom ett högpatogent fågelinfluensavirus i ett yttersta extremfall kan 
resultera i att människosläktet utrotas. Således arbetar Smittskyddsenheten med förebyggande 
åtgärder i samband med fågelinfluensan, såsom en försiktighetsprincip kan förorda, men utan 
härledning över kostnaderna i den bemärkelse som avses i t.ex. en kostnads-nyttoanalys. 
Tegnell menar att detta inte nödvändigtvis gäller för annat pandemiarbete, då 
Smittskyddsenheten mycket väl kan blanda in hälsoekonomiska effekter. Det verkar dock inte 
finnas någon tydlig princip för när de ska använda eller inte använda ekonomiska effekter 
som en del av beslutsunderlaget.    
 
Eftersom Socialstyrelsen i detta fall inte arbetar med nyttobaserade beslutskriterier så tar de 
heller inte hänsyn till t.ex. användning av statistiska liv eller liknande parametervärden i sina 
riktlinjer för arbetet med en potentiell pandemi förorsakad av H5N1-viruset, vilket kanske 
t.ex. skulle kunna användas för att bestämma lämplig mängd läkemedel som lagras på 
förhand. Prioriteringarna för de åtgärder som Socialstyrelsen rekommenderar för vaccin och 
AV (se sidan 32 och 33) är enligt Tegnell fastställda genom olika expertgrupper och bl.a. 
Socialstyrelsens etiska råd. Såsom beskrivs i kapitel 4 har Krisberedskapsmyndigheten haft en 
del i detta beslut och myndigheten poängterar att målen är utformade för att bibehålla viktiga 
samhällsfunktioner och att de inte behandlar samhällsekonomiska konsekvenser. Man skulle 
dock, anser jag, kunna hävda att de två inte är ömsesidigt uteslutande, t.ex. med avseende på 
produktionsförluster. Tegnell instämmer i det påståendet men menar att det åtminstone ger en 
viss praktisk ledning för arbetet. Det är Regeringen som beslutar över i vilken utsträckning 
Sverige på egen hand ska producera vaccin och även om Socialstyrelsen utvärderar strategier 
för att ge Sverige tillgång till vaccin och antivirala läkemedel under en pandemi, så kommer 
de alltså inte i denna utvärdering att ta hänsyn till t.ex. betalningsvilja, möjliga ”health-
health”-relationer, andra direkta och indirekta kostnader eller finansieringen, åtminstone inte 
enligt en alternativkostnadsprincip. Vissa åtgärder eller kanske t.o.m. förberedelse till åtgärder 
skulle i detta avseende kunna vara kontraproduktiva. 
 

5.2.1 En grupp för samverkan 
Karin Mossler som arbetar med ekonomifrågor inom Socialstyrelsens Socialtjänstavdelning 
har tagit initiativ till att starta en samverkansgrupp mellan myndigheter där man diskuterar 
ekonomirelaterade frågor. Gruppen består av medarbetare från bl.a. SIKA, SRV (Statens 
räddningsverk), VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), SBU (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering) och Folkhälsoinstitutet. De diskuterar metodfrågor och anordnar 
t.ex. föreläsningar inom området ekonomi. Bl.a. har de haft föreläsningar om statistiska liv. 
En tanke är att de på detta vis ska kunna dela erfarenheter mellan myndigheter och arbeta med 
ekonomiska problemställningar i ett större sammanhang. Socialtjänstavdelningen arbetar med 
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äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg och är, som tidigare nämnts, 
en parallell avdelning till Tillsynsavdelningen under vilken Smittskyddsenheten ligger. Karin 
Mossler menar att Socialtjänstavdelningen på detta vis troligtvis kan bredda sin verksamhet 
till att fokusera mer på samhället och övergripande ekonomiska effekter än att endast se till 
kommunerna var för sig. Med i gruppen sitter även bl.a. Fredrik Berggren som arbetar med 
ekonomiska frågor i samband med säkerhet, kvalitet och effektivitet för patienten, vilket 
tillhör Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsavdelning, också den parallell med 
Tillsynsavdelningen. Varken Karin Mossler eller Fredrik Berggren vill uttala sig om vilka 
möjligheter det finns att diskutera dessa metoder även inom Smittskyddsenheten, eftersom de 
inte jobbar med pandemier, men jag menar att detta verkar vara en lämplig inkörsport för att 
diskutera sådana frågor allmänt inom Socialstyrelsen och även för Smittskyddsenheten. 
Tillsynsavdelningen har inte, på samma vis som Socialtjänstavdelningen och Hälso- och 
sjukvårdsavdelningen en ekonomiavdelning som arbetar med hälsoekonomi. 
Smittskyddsenheten lägger istället vid behov ut sådana frågor till extern experthjälp, vilken 
oftast består av SBU. Enligt Tegnell har Smittskyddsenheten av flera olika anledningar valt 
att inte kontakta SBU i samband med fågelinfluensan, bl.a. eftersom man saknar viktig data 
och att de utgår från att stora delar av kostnaderna ligger utanför hälso- och sjukvården. För 
att det ekonomiska beslutsunderlaget ska vara så användbart som möjligt så bör det givetvis 
innefatta en heltäckande samhällsekonomisk analys, vilket kan tänkas innehålla mer än de 
kostnader som faller inom hälso- och sjukvården eller t.ex. kostnader förknippade med 
hälsoeffekter för individen. Beslutsfattarna bör nog ha en sådan ansats som beskrivs på sidan 
15 i avsnitt 2.4, där man tar hänsyn till, så gott det går, olika direkta och indirekta kostnader. 
Jag menar att ett sådant helhetstänkande borde integreras i beslutsprocessen.  
 

5.3 Försiktighetsprincip eller anti-katastrof-princip 
Ska beslutsfattare då, utifrån ett ekonomiskt beslutsunderlag, behandla fågelinfluensan 
annorlunda eftersom den kan leda till katastrofala konsekvenser?  På goda grunder kan man 
anse det eftersom en sådan epidemi kan få betydande effekter på samhällets 
funktionsmöjligheter, men då borde det samtidigt finnas en koppling till indirekta 
produktionsförluster. Kanske bör ett katastrofalt utfall även räknas upp för att ta hänsyn till att 
samhället är riskavert inför en sådan situation.45 Det finns dock en viss skillnad mellan att 
samhället är riskavert och att beslutsfattaren är det. Att samhället är riskavert kan i teorin 
mätas genom en betalningsviljeansats och kanske är det främst det som beslutsfattarna ska 
grunda sitt ekonomiska beslutsunderlag på. Samtidigt kan beslutsfattaren själv vara riskavert 
inför olika katastrofala utfall. Under ett år i vägtrafiken omkommer det, som tidigare nämnts, 
ca 500 individer varje år i flera olyckor spridda över året. Det är en ganska jämn frekvens på 
dessa olyckor och det förväntade antal olyckor och den säkerhetsekvivalent som en riskavert 
beslutsfattare (samhället) har kommer att ligga väldigt nära 500.46 Vid potentiella katastrofer 
kommer spridningen runt det förväntade värdet att vara mycket hög och även om det årliga 
förväntade antal omkomna är t.ex. 500 så kommer säkerhetsekvivalenten att vara högre än 
motsvarande för vägtrafiken (se figur 5.2 nedan där SE1 är förknippad med en mindre 
spridning än SE2). När beslutsfattarna är riskaverta inför en sådan situation innebär det 
således implicit att de värderar liv som omkommer i katastrofer högre än vid andra olyckor, 
eftersom de hellre tar ett säkert utfall med högre antal omkomna än det förväntade i ett ovisst 
utfall. I vilken mån beslutsfattarna ska låta samhället vara riskavert inför en sådan här 

                                                 
45 I viss mån borde riskaversion visa sig genom en betalningsviljeansats och således också i värdet av statistiska 
liv (se t.ex. Eeckhoudt & Hammitt 2003). Därmed bör man kanske inte räkna upp samtliga poster vid en sådan 
situation eftersom man då tar hänsyn till samma fenomen två gånger.   
46 Eftersom olyckor av detta slag är någonting som en beslutsfattare vill undvika så är säkerhetsekvivalenten 
större än det förväntade värdet (se avsnitt 2.3.2.2).  
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situation kan säkerligen diskuteras, t.ex. utifrån en betalningsviljeansats, eller var gränsen går 
för hur många omkomna som resulterar i att samhällets funktionsmöjligheter hotas, men det 
är kanske också rimligt att med graden av katastrof räkna upp de värsta utfallen. Eftersom en 
sådan transformation troligtvis, speciellt eftersom uppräkningen kan tänkas vara godtycklig, 
skulle resultera i samma slutsats som genom en försiktighetsprincip så gör beslutsfattarna 
kanske rätt i att utesluta en omfattande samhällsekonomisk utredning. 
 
 
Figur 5.2 Säkerhetsekvivalenter i förhållande till spridningen ( 2σ ) runt de förväntade 

värdena för en riskogillare och vid någonting den vill undvika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skulle alltså kunna vara så att det i samband med fågelinfluensan inte är 
utredningsekonomiskt motiverat att ens initiera en kostnads-nyttoanalys, åtminstone vad 
gäller en betalningsviljeansats eller en probabilistisk och kvantitativ riskanalys. Samtidigt 
finns det på liknande vis en kostnad för att inte genomföra en utredning, vilket i en abstrakt 
kontext kan beskrivas genom beslutsfattarnas incitamentsstruktur. Troligtvis kommer 
liknande situationer att dyka upp i framtiden, antingen genom H5N1-viruset eller genom 
andra potentiella pandemiskapande virus. Det innebär att en samhällsekonomisk kostnad av 
besluten kanske inte är speciellt hög nu men att den i en serie av beslut blir signifikant. Det 
skulle även medföra att en samhällsekonomisk analys i ett senare skede troligtvis skulle tjäna 
på att beslutsfattarna i samband med fågelinfluensan redan nu initierat ett sådant arbete, bl.a. 
eftersom osäkerhet med tiden kan förvandlas till risk. Den form av systemtänkande som krävs 
för detta går utanför en försiktighetsprincip, eftersom man måste ha en viss anknytning till ett 
risk-risk-tänkande och en helhetssyn. Socialstyrelsen borde kanske också istället utveckla en 
tydligare anti-katastrof-princip där man åtminstone har en viss anknytning till 
alternativkostnaden. Då skulle de kunna använda en kostnads-effektanalys när inte en 
fullständig kostnads-nyttoanalys är genomförbar. Troligtvis kommer utredningarna då att bli 
mer motiverade när kunskapsbanken växer, även under en begränsad rationalitet och inför 
potentiella världsomfattande pandemier. Jag anser också att detta borde ligga under 
Socialstyrelsens uppgifter eftersom en del av poängen är att man integrerar de ekonomiska 
frågeställningarna med annat beslutsunderlag i riskanalysen. Det ekonomiska 
beslutsunderlaget bör då även, som nämndes ovan, vara omfattande och i en sådan bemärkelse 
ta hänsyn till samtliga samhällsekonomiska effekter som uppstår genom besluten. 
 
 
 

FV SE1 SE2 
Värde

2σ  
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6 Slutsatser  
Ett nyttobaserat beslutsunderlag behövs i allmänhet för stora beslut i samhället eftersom vi 
inte kan genomföra alla tänkbara åtgärder. Alternativkostnaden skulle vara för hög. Även om 
Smittskyddsenheten till stor del arbetar med normgivning i de interpandemiska faserna så kan 
man kanske anse att det arbetet bör ge en viss samhällsekonomisk vägledning. Speciellt 
eftersom Socialstyrelsen är nationell samordnare av arbetet med förebyggande åtgärder i 
samband med pandemier.  
 
Smittskyddsenheten varken beskriver eller arbetar med ekonomiska nyttotermer i samband 
med fågelinfluensan. Istället är deras beslut, i likhet med rättighetsbaserade kriterier, 
målinriktade och styrs av de åtaganden de fått av regeringen samt till viss del av flertalet olika 
lagar. En samhällsekonomisk analys behöver dock inte nödvändigtvis komma i konflikt med 
detta eftersom det endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Huruvida 
samhällsekonomiska kalkyler är utredningsekonomiskt motiverade i samband med 
fågelinfluensan kan på goda grunder ifrågasättas men de blir troligtvis mer motiverade ju mer 
omfattande och långsiktigt arbetet är.     
 
Det är ytterst tveksamt att beslutsfattarna/utredarna skulle kunna genomföra en fullständig 
kvantitativ och probabilistisk riskanalys i samband med fågelinfluensan eftersom man saknar 
viktig information. Analysen skulle därför säkerligen vila på en mängd antaganden eller 
bedömningar angående bl.a.: 
 

 Sannolikheter för att fågelinfluensan ska bryta ut. 
 Variationer i utfall med avseende på t.ex. antal smittade eller dödade.  
 Hur man ska hantera grader av kollektiv risk och om t.ex. förväntade värden är 

användbara. 
 Värdering av kostnader och nyttor, framförallt vad gäller WTP för individens 

hälsoeffekter, med t.ex. ett situationsanpassat värde på statistiska liv, men även andra 
indirekta och direkta kostnader. 

 I vilken utsträckning man ska ta hänsyn till riskaversion och om vissa poster således 
ska räknas upp. 

 Effekter av åtgärder, såsom vaccin och antivirala läkemedel, under en 
influensapandemi och i förebyggande syfte. 

 I vilken utsträckning man kan skilja åtgärder åt innan respektive under en pandemi 
t.ex. med avseende på om de påverkar sannolikheten för att pandemin bryter ut eller 
konsekvensen av pandemin.  

 
Många av de ovanstående problemen gäller även för en icke-probabilistisk ansats. En 
försiktighetsprincip är knappast försvarbar i det långa loppet och beslutsfattarna på 
Socialstyrelsen borde istället utforma en tydligare anti-katastrof-princip speciellt avsedd för 
pandemiarbete där man utgår från att använda nyttobaserade beslutskriterier och i den mån det 
är möjligt eller utredningsekonomiskt försvarbart kostnads-nyttoanalys och därefter kostnads-
effektanalys. Anti-katastrof-principen kan framförallt gälla för situationer där man arbetar 
långsiktig medan man har andra principer för hur man ska hantera mer närvarande hot om 
pandemier. Jag kan inte avgöra vilket av detta som gäller för H5N1-viruset, men det är ur ett 
långsiktigt perspektiv nödvändigt att införa nyttobaserade beslutskriterier som en ständigt 
återkommande del i beslutsunderlaget.  



7 Avslutande kommentarer 45 
 

  

7 Avslutande kommentarer 
Mitt syfte bestod av flera delar (se avsnitt 1.2 sidan 6) varav en del var att beskriva hur 
Socialstyrelsen fattar beslut inför en pandemisk influensa. Min beskrivning av det vilar till 
mycket stor del på de svar jag fått genom enkät- och telefonintervjuer och kan tänkas vara ett 
resultat av min frågeställning och mina tolkningar av svaren. Den bild som ges av 
Socialstyrelsen eller Smittskyddsenheten är kanske därav också inte heltäckande eller skulle 
på annat vis kunna vara missvisande.  
 
Min diskussion och mina slutsatser blir kanske väl hyperteoretiska och de bör nog tolkas 
därefter. Jag har, som tidigare nämnts, inga ambitioner att ge någon större pragmatisk 
vägledning för de myndigheter som arbetar med det interpandemiska arbetet. Däremot har 
denna uppsats en tyngdpunkt i den ekonomiska teorin och kanske kan det ge en viss teoretisk 
vägledning för myndigheter som redan nu arbetar eller kommer att arbeta med 
samhällsekonomiska frågor i samband med potentiella katastrofer.  
 
Eventuellt är det fel att kräva att Socialstyrelsen ska vara den myndighet som utvecklar en 
form av anti-katastrof-princip för beslut i samband med potentiella pandemier (åtminstone 
enskilt). Man skulle kunna gå vidare och intervjua t.ex. Socialdepartementet, 
Finansdepartementet eller SBU, men det är nog svårt att få en intervju med speciellt 
Socialdepartementet och Finansdepartementet. 
 
En mängd saker kunde säkerligen ha gjorts bättre, eller åtminstone annorlunda. Den 
ekonomiska teorin är nog det som jag har lagt mest tid på och jag kunde kanske ha haft en 
annan beskrivning av t.ex. Socialstyrelsens arbete med fågelinfluensan i kapitel 4. Det är 
möjligt att både kapitel 3 och 4 i nuvarande utformning är för långa i relation till de andra 
kapitlena och deras relevans. Samtidigt är de svåra att utesluta, vilket till viss del kunde ha 
lösts genom att placera mer av materialet i bilagor.  
 

7.1 Förslag till andra uppsatsämnen 
Jag har under arbetets gång kommit på andra uppsatsämnen eller vad som kan utgöra delar av 
en uppsats inom samma område. 
 

 Intervjuer med kommuner och landsting eller andra involverade myndigheter (t.ex. 
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) angående deras arbete med 
fågelinfluensan eller pandemier.  

 Intervjuer med Socialdepartementet, Finansdepartementet eller SBU angående deras 
syn på beslutsfattande vid fågelinfluensan eller pandemier.  

 Fortsatta intervjuer med Socialstyrelsen angående beslut vid pandemier. 
 Försäkringsinstrument vid katastrofer – kan man använda försäkringar för att sprida 

riskerna vid t.ex. pandemier? 
 Metoder för värdering av direkta och indirekta kostnader förutom WTP i samband 

med fågelinfluensan eller pandemier. 
 Behandla några av de problem som finns med en kvantitativ analys närmare, t.ex. 

angående kollektiv risk.  
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Bilaga 1 Kostnads-effektanalys 
Kostnads-effektanalys används ofta som ett alternativ till kostnads-nyttoanalys och metoden 
är potentiellt användbar då beslutsfattaren vill utvärdera projekt men då det finns vissa 
restriktioner. Vanliga anledningar till att man väljer kostnads-effektanalys är (Boardman m.fl. 
2001, s. 437): 
 

 Att man inte kan eller av andra anledningar väljer att inte sätta ett monetärt värde på 
den mest betydelsefulla parametern, t.ex. att man utifrån etiska aspekter inte vill sätta 
ett värde på ett räddat liv. 

 
 Att ett effektivitetsmått täcker in stora delar av de nyttor som ett projekt medför och 

resterande nyttor är svåra att värdesätta i monetära termer.  
 

 Att man hanterar t.ex. intermediära varor vars nyttor inte är tydliga.  
 
 
Vid sådana tillfällen kan det vara lämpligt att istället utvärdera projekt efter ration baserade på 
dess effektivitet i förhållande till den icke-monetära nytta som projekten medför, d.v.s. man 
rankar projekt efter 

i
i

E
C

iCE =  (lägst kvot är mest kostnadseffektivt) eller 
i

i
C

E
iEC = (högst 

kvot är mest kostnadseffektivt), där Ci är kostnaden och Ei är effekten (icke-monetär nytta) för 
projekt i. Även om en kostnads-effektanalys under vissa förutsättningar, såsom ovan, är 
användbar och t.o.m. försvarbar så medför den en del problem i samband med centralt 
beslutsfattande. När myndigheter definierar kostnader är det t.ex. vanligt att de endast 
använder de mest uppenbara direkta kostnaderna (budgetkostnaden). En kostnads-effektanalys 
inom vården kan t.ex. innehålla direkta behandlingskostnader, såsom kostnad för 
medicinering, men utesluta indirekta kostnader såsom alternativkostnader för läkarens och 
patientens tid. En samhällsekonomisk analys bör egentligen, i den mån det går, ta hänsyn till 
samtliga direkta och indirekta kostnader (se kapitel 2). Vidare behandlar en kostnads-
effektanalys vanligtvis bara en (1) effektvariabel, t.ex. räddade liv, och tar således ingen 
hänsyn till att ett projekt som exempelvis räddar liv kan medföra andra nyttor i form av t.ex. 
reducerade skador och sjukdomar. Ju fler nyttor och kostnader man behandlar i en kostnads-
effektanalys desto närmare kommer man en kostnads-nyttoanalys. Man kan också justera 
kvoten enligt följande (a.a., s. 440): 
 

effekt
nyttorsocialaandrakostnadersocialaEC i
     ~ −

=    (B1.1) 

 
 
Om både täljare och nämnare i ekvation B1.1 fullständigt eller i stor utsträckning kan 
värdesättas i monetära termer så bör man istället genomföra en kostnads-nyttoanalys. Då 
endast täljaren fullständigt är uttryckt i monetära termer så ger måttet en indikation på vilket 
projekt som har högst effektivitet utifrån en alternativkostnadsprincip så när på att man inte 
ifrågasätter målet (effekten), d.v.s. en fördelaktig kvot innebär inte nödvändigtvis att projektet 
bör genomföras utifrån ekonomisk effektivitet (i vilken utsträckning man bör använda just 
kvoter för att ranka projekt går att läsa om i t.ex. Boardman m.fl. 2001, kap. 2 och 17 eller i 
Mattsson 1988, kap. 6). Om målet istället är att uppnå ekonomisk effektivitet så bör man 
försöka värdera effektvariabeln i monetära termer efter en betalningsviljeansats (se bl.a. 
bilaga 4) (Boardman m.fl. 2001, kap. 17). 
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Bilaga 2 NM-funktion 
Man bör enligt Schoemaker (1982) inte förväxla en NM-funktion med en vanlig nyttofunktion 
som beskriver en individs eller grupper av individers förhållande till varor eller tjänster vid 
säkerhet (eller deterministiska förhållanden). En sådan funktion )(xv beskriver individers 
förhållande (avtagande, stigande eller neutralt) till (kombinationer av) varor och tjänster, och 
listar således en preferensordning på ett sådant vis att 2121 )()( xxxvxv f⇒− och att om 

)()()()( 4321 xvxvxvxv −>−  så föredras ett byte från 2x till 1x  framför 4x till 3x . För en NM-
funktion )(xu , vilken beskriver förhållande under risk eller osäkerhet, kan man inte göra 
samma antagande. Att 4321 xxxx fff och )()()()( 4321 xuxuxuxu −>− medför inte 
nödvändigtvis att ett byte från 2x till 1x  föredras framför 4x till 3x . Med andra ord ska inte t.ex. 
en konkav )(xu förväxlas med avtagande marginalnytta (i.e. konkav )(xv ), utan är endast en 
transformation för hur individen väljer mellan lotterier. Det förväntade värdet ))(( xuE  
kommer att vara detsamma som ))(( xvE omm )(xu är en linjär transformation av )(xv . För att 
ranka riskfyllda projekt ix  kan man konvertera ))(( xuE till dess motsvarande SE och sedan 
ordna efter )(SEv (a.a., s. 533ff).  
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Bilaga 3 Försiktighetsprincipen 
För att hantera risk och osäkerhet väljer ofta myndigheter att anamma en försiktighetsprincip, 
vilket kortfattat innebär att man väljer att ta det säkra framför det osäkra. Framförallt har 
försiktighetsprincipen (FP) vuxit fram genom olika miljökonventioner. För att sträva mot det 
som kallas för en ”hållbar utveckling” är ofta försiktighetsprincipen representerad i en eller 
annan form. Det finns åtminstone två former av FP (Morris 2000): 
 

1. FP på stark grund – ”genomför inga åtgärder innan det är säkert att de inte medför 
några skadliga konsekvenser”.  

2. FP på svag grund – ”att det inte finns full säkerhet är inte anledning nog för att 
motverka åtgärder som kan ha skadliga konsekvenser”.47  

 
Att använda FP på stark grund är enligt Morris (a.a.) inte att föredra. Det ger t.ex. en enorm 
bevisbörda på utvecklande företag och förhindrar att ny teknologi implementeras. Det är 
förvisso sant att ny teknik ofta medför en viss osäkerhet men den byter även ofta ut äldre 
teknik med påvisade brister eller ännu större osäkerheter. Man kan per definition inte bevisa 
att en åtgärd, t.ex. av teknisk art, aldrig kommer att medföra skada på t.ex. miljön. FP på stark 
grund är således allt för konservativ. Den skulle medföra att knappast några förändringar 
kunde göras i samhället.   
 
Så som försiktighetsprincipen på stark grund är definierad belyser den framförallt att man bör 
vara extremt försiktig mot utveckling för att inte skapa risker. FP kan på motsvarande vis 
användas för att genomföra åtgärder i motverkande syfte mot risker som redan finns. D.v.s. att 
beslutsfattaren bör eliminera risker genom att implementera åtgärder som reducerar risken 
oavsett vilken kostnad de medför. En sådan beslutsfilosofi resulterar återigen i allt för höga 
kostnader för utveckling. Man bör enligt Morris (a.a.) använda mer vetenskapliga och 
rationella beslutsmetoder än försiktighetsprinciper i ovanstående tappningar. Enligt Viscusi 
(1996) är beslutsfattande under risk eller osäkerhet innefattande nyttobaserade beslutskriterier 
en stor men nödvändig utmaning för framtida myndigheters verksamhet. När det gäller 
riskhantering är förståelsen för att någon form av osäkerhet alltid är närvarande mycket viktig. 
Planeringen bör inte utgå ifrån att eliminera risker, utan att hantera dem till en lämplig 
kostnad. Försiktighetsprincipen på svag grund är möjligtvis bättre utifrån ovannämnda 
argument, men problemet är att den inte ger så mycket ledning om hur man ska besluta. Det 
kan vara svårt att tolka vad innebörden egentligen är, vilket också försvårar dess användning 
som beslutskriterium (Morris 2000).  
 
Sunstein (2005) menar att FP egentligen endast är operationaliserbar då beslutsfattaren är 
ytterst selektiv i sitt beslutsområde. Han anser att bl.a. följande punkter medför att FP används 
(a.a., s. 35fff):48  
 

1. Tillgänglighetsheuristik  
2. Försummande av sannolikheter 
3. Förlustaversion 
4. Försummande av system 

 

                                                 
47 Stark grund och svag grund är en egen översättning av ”Strong” respektive ”Weak precautionary principle”. 
48 Egen översättning av, i ovannämnda ordning, ”The availability heuristic”, ”Probability neglect”, ”Loss 
aversion” och “System neglect”.  
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Tillgänglighetsheuristiken beskriver hur människor förlitar sig på tumregler för att hantera 
risker i det vardagliga livet. Vissa fenomen och risker är mer tillgängliga än andra. Risker som 
kan anses vara bekanta, såsom risker förknippade med rökning, tas ofta mer på allvar än risker 
som är mindre bekanta, såsom risker förknippade med att vistas i solen. Tillgängligheten är 
ofta aktuell under vissa perioder. Ett fenomen tas t.ex. vanligtvis betydligt mer på allvar under 
den tid det möter mest uppmärksamhet i media. Tillgängligheten kan således leda till att man 
under- eller övervärderar risker, eller gör felaktiga sannolikhetsbedömningar, genom att 
applicera olika tumregler för sitt beteende.  
 
Vanligt är också att människor helt försummar sannolikheter. Den känslomässiga 
anknytningen till risken kan medföra att sannolikheten för händelseutfallen är helt oviktig. Att 
det över huvudtaget finns en sannolikhet för att en oönskad händelse kan inträffa kan då vara 
nog för att vidta åtgärder. Även i detta fall har ofta media en stor påverkan. Själva 
diskussionen kring risken kan bidra till att man försummar sannolikheter även om 
diskussionen till stor del handlar om att belysa den låga sannolikheten för att händelsen ska 
inträffa.  
 
Människor tenderar till att hysa en viss aversion mot förluster. Det innebär i en abstrakt 
kontext att en förlust från nuläget anses vara mer oönskad än vad en vinst är önskad.49 Vad 
beträffar riskhantering innebär det att människor kommer att känna större närhet till förlusten 
producerad av risker än potentiella nyttor av andra projekt (alternativkostnaden) som aldrig 
erhålls för att centrala beslutsfattare använder resurser till att reducera risken. 
Försiktighetsprincipen medför i detta avseende en inneboende risk i sig själv.  
 
Kanske är det största felet just att beslutsfattare inte väger in åtgärder i ett system av 
kostnader och nyttor, d.v.s. att man i den bemärkelsen försummar system. Med det menas 
vidare att de inte tar hänsyn till relationer i avseendet att risker för risker med sig, att 
kostnader för en åtgärd för en annan kostnad med sig o.s.v. Beslutsfattare som använder 
försiktighetsprincipen är i detta avseende ofta allt för endimensionella.  
 
Försiktighetsprincipen på svag grund kan enligt Sunstein (a.a., kap. 2) med viss rätt appliceras 
för att ”med säkra kostnader reducera osäkra utfall”. Speciellt gäller detta när man hanterar 
säkerhet, hälsa eller miljön. Men det faller naturligt eftersom det då också är situationer där 
människor har en betalningsvilja för att erhålla en försäkring mot risker. Således bör man 
kanske inte tillskriva försiktighetsprincipen det korrekta med sådana beslut även om den i 
praktiken kan leda till riktiga åtgärder. 

                                                 
49 Jämför med “the prospect theory” i avsnitt 2.3.2.2 (fotnot). 
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Bilaga 4 Statistiska liv 
Det finns olika metoder för att värdera liv, eller nyttoförlusten vid dödsfall uttryckt ex ante. 
De tidiga metoderna byggde på att värdera direkta kostnader i form av t.ex. sjukhuskostnader 
och indirekta kostnader i förluster av framtida inkomster. De indirekta kostnaderna är i detta 
avseende dock missvisande eftersom de inte tar hänsyn till våra preferenser inför riskfyllda 
situationer.50 Möjligtvis skulle en sådan produktionsbortfallsansats ge värden som kan tjäna 
som undre gränser (Viscusi 1996). Den nuvarande mest använda metoden bygger på en 
betalningsviljeansats. Ansatsen medför att man försöker finna individers betalningsvilja för en 
förändrad sannolikhet för dödsfall vid t.ex. en olycka. Eftersom säkerhet i denna bemärkelse 
är en kollektiv nyttighet så är det den aggregerade betalningsviljan som är intressant. Värdet 
på ett statistiskt liv kan då ses som samlad betalningsvilja för att reducera sannolikheten på ett 
sådant vis att det förväntade antal dödsfall reduceras med ett (1). Värdet på ett statistiskt liv är 
enligt Mattsson (2000, 244ff) kontextuellt och bl.a. beroende på den initiala sannolikheten att 
dö (initialrisken). Flertalet studier pekar på att WTP stiger med initialrisken. Det medför att 
värdet på ett statistiskt liv inom t.ex. trafikolyckor inte nödvändigtvis är detsamma som inom 
t.ex. vård.  
 
 
Figur B4.1 Avtagande WTP med sjunkande sannolikhet för död 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Mattsson (2004, s. 153) 
 
 
Andra faktorer som kan påverka värdet på ett statistiskt liv är ålder och inkomst bland dem 
som utsätts för risken. Att differentiera utfallet med avseende på t.ex. ålder är framförallt 
användbart då de som erhåller nyttorna är de samma som står för kostnaderna men att göra så 
kan vara betydligt mer kontroversiellt än att använda universella värden (Viscusi 1996). 
Eftersom individen har en viss tidspreferens och diskonterar framtida riskreducerande 
åtgärder kan projekt som löper över lång tid ge missvisande värden även om urvalet varit 
                                                 
50 En person som utsätts för en risk skulle enligt denna metod (produktionsbortfallsmetoden) jobba övertid eller 
till och med ägna sig åt kriminell verksamhet för att öka sin rikedom och värderas högre. Dessutom skulle de 
som står utan jobb eller är pensionerade inte ha ett samhällsekonomiskt värde (Viscusi 1996).  
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representativt vid en tidigare tidpunkt. Det tillsammans med att ålder har signifikant påverkan 
medför att det egentligen aldrig finns ett (1) unikt värde på ett statistiskt liv (Blomquist, Å. 
2001). Enligt Sunstein (2005, s. 142ff) uppstår en del andra problem när man differentierar 
med avseende på ålder. Studier pekar på att WTP för riskreducerande åtgärder är som högst 
kring 30-40 års ålder. D.v.s. från den tiden minskar betalningsviljan vilket kan förefalla vara 
naturligt eftersom man har kortare tid kvar att leva. Däremot är WTP samtidigt lägre bland 
unga människor, vilket kan tänkas ha en klar anknytning till en inkomstfördelning över ålder. 
Speciellt problematisk blir betalningsviljeansatsen om man ska värdera risker som drabbar 
barn eftersom de inte har någon inkomst. När man gör en sådan differentiering krävs således 
att beslutsfattaren/utredaren, om man bortser från vilkas WTP som ska mätas, tar hänsyn till 
vilken åldersgrupp som räddas av åtgärderna. Ett bättre mått är då möjligtvis statistiska 
levnadsår.51 Det skulle medföra att statistiska liv för unga människor är mer värda än 
detsamma för äldre människor. Efter principen att äldre människor har en avtagande WTP för 
säkerhet så blir det också logiskt (ibid.). Utöver tiden kan även kvaliteten av de återstående 
åren vara av vikt, vilket man kan försöka mäta genom s.k. kvalitetsjusterade levnadsår52. Det 
används ibland i samband med kostnads-effektanalyser där just kvalitetsjusterade levnadsår är 
effektvariabeln (Mattsson 2004, s. 159ff). Inom detta område finns en mängd olika 
angreppssätt, bl.a. intervjuer av ett representativt urval.53 Flertalet av intervjumetoderna 
bygger på ovanstående antaganden om ordinal nytta där individen får göra val under spel och 
där man sedan kan lista en preferensordning över hälsotillstånd (se t.ex. Torrance 1985).  
 
Metoden för att finna värden på statistiska liv kan lika väl appliceras för att finna t.ex. värden 
på något statistiskt skadefall eller statistiskt hälsotillstånd. Grundpoängen är att individen 
uttrycker sin WTP för en förändrad sannolikhet för något tillstånd. Vägverket i Sverige har 
t.ex. på så vis funnit värden på statistiska liv samt lindrigt respektive svårt skadade vid vanliga 
trafikolyckor (Mattsson 2004, avsnitt 7.6.2).54 En problematik som uppkommer med sådana 
värderingar, utöver det som kan jämföras med CVM i egenskap av intervjuundersökning, är 
att människor har svårigheter att tolka mycket små sannolikheter. D.v.s. det är svårt att avgöra 
vilken betydelse t.ex. en reduktion i sannolikheten att råka ut för något tillstånd från 1 på 
100 000 till 1 på 1 000 000 har. Studier har visat att en liknande reduktion inte behöver 
medföra någon markant skillnad i WTP och att det kan vara svårt att finna linjära samband. 
Framförallt är det den emotionella inställningen till faran som avgör utslaget i WTP, där 
individen inte nödvändigtvis har något uttrycksförmåga i relativa termer till en reduktion. 
Människan tänker istället ofta i tillstånd av ”fara” eller ”bortom fara” och kan på så vis vara 
t.ex. mycket mer intresserad av en åtgärd som reducerar risken från 0,01 till 0 än som för 
samma fenomen reducerar risken från 0,03 till 0,02 eftersom risken då elimineras, även om 
den sistnämnda åtgärden föregås av en högre initialrisk (Sunstein 2005, s. 70ff).55 Att använda 
betalningsvilja som mått är mycket lämpligt inom vissa gränser eller för händelser där det 
finns gott om statistik, såsom trafikolyckor. Någonting som kanske faller utanför detta är 
potentiella katastrofer. De är ofta betingade med extremt små sannolikheter och följaktligen 
kommer den samlade betalningsviljan att vara låg. Det bör också sättas i relation till att en 
dödsrisk på t.ex. 1 på 1 000 000 då inte gäller ett statistiskt differentierat urval, utan gäller alla 
i populationen. Således förlorar statistiska liv kanske sin validitet vid potentiella katastrofer 
(Sunstein 2005, s. 160f). 

                                                 
51 Det statistiska levnadsåren bör också diskonteras annars uppstår en paralyseringsparadox, d.v.s. att det blir 
optimalt att skjuta åtgärderna framåt i tiden (Mattsson 2004, s. 159). 
52 Termen ”Kvalitetsjusterade levnadsår” kommer från QALY (Quality Adjusted Life Years) (ibid.).  
53 Eftersom det är intervjuer möter de t.ex. samma problem som CVM (Boardman m.fl. 2001, kap. 14). 
54 SIKA rekommenderar 17 511 000 kr per dödsfall (10-30 miljoner kronor i känslighetsanalys), 3 124 000 kr för 
svårt skadade och 175 000 för lindrigt skadade i trafiken (Internet 5, s. 11). 
55 Risk är i denna betydelse detsamma som ”sannolikhet för olycka”. 
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Bilaga 5 Influensapandemier 
Även om virusstammarna är virologiskt56 besläktade så kommer konsekvenserna av en 
pandemi vara kraftigt skilt från en epidemi. Socialstyrelsen (2005d, s. 5) definierar en 
pandemi enligt följande: 
 

1. Ett antigent skifte till en ny HA-subtyp har inträffat. 
2. En hög andel av befolkningen saknar immunitet mot detta nya virus. 
3. Viruset sprids från person till person och orsakar sjukdom. 
4. En snabb spridning av virus uppkommer utanför det samhälle/land där det första 

gången identifierades. 
 
 
Pandemier uppstår med oregelbundna intervall men resulterar i en signifikant högre sjuklighet 
och antal dödsfall jämfört med en årlig pandemi. Spanska sjukan (influensa A/H1N1) är det 
största utbrottet under det senaste decenniet och inträffade i samband med första världskrigets 
slut, 1918-19. Ungefär 40 miljoner människor beräknas ha omkommit under Spanska sjukan. 
Andra omfattande pandemier är Asiateninfluensan (A/H2N2) 1957-58 som resulterade i ca 2 
miljoner dödsfall och Hong-Konginfluensan (A/H3N2) 1968-69 vilken medförde omkring 1 
miljon dödsfall. De två sistnämnda hade även sitt ursprung i Asien, men var Spanska sjukan 
egentligen startade är oklart. Spridningsförloppet under en pandemi kan vara mycket 
komplext och det kan ske genom successiva vågor under 1-2 år. Under Spanska sjukan var en 
andra våg den allvarligaste, vilken i jämförelse med den första vågen gav tio gånger högre 
dödlighet. För årliga epidemier förväntas den lokala aktiviteten pågå under 6-8 veckor, men 
under t.ex. Hong-Konginfluensan pågick epidemin under 3-4 månader. Enligt WHO kan 25-
30 procent av världens befolkning insjukna i influensa i samband med en pandemi, vilket för 
Sverige skulle innebära 2-3 miljoner människor. En influensasjukdom under en pandemi kan 
tänkas ha ett annorlunda kliniskt spektrum än en vanlig influensaepidemi, främst beroende av 
grad av partiell immunitet och virulens hos stammen. Den kan t.ex. ha en skild 
åldersdistribution (SoS 2005d). Spanska sjukan gav flest dödsfall bland unga individer i 15-35 
års ålder och 99 procent av alla som omkom var under 65 år. Varför detta scenario uppstod är 
oklart. Många av dödsfallen skedde p.g.a. sekundär bakteriell pneumoni men givetvis även 
genom primär virologisk pneumoni. Troligtvis hade den större mängden av dessa 
konsekvenser förhindrats om man hade haft tillgång till antibiotika och ett effektivt vaccin. 
Både vaccin och antibiotika fanns tillgängligt när Asiateninfluensan utbröt vilket anses ha 
varit en mycket bidragande faktor till att dödligheten hölls ner i förhållande till Spanska 
sjukan. En epidemi med A/H1N1, samma som under Spanska sjukan, utbröt vid ytterligare ett 
tillfälle under 1900-talet, 1977. Dödligheten drabbade då mest människor födda efter 1950, 
eftersom den äldre populationen hade utvecklat immunitet mot virusstammen. Sedan dess har 
H1N1-stammen cirkulerat bland den humana populationen (Barrera & Reyes-Terán 2005).  
 
Stora pandemier kan få enorma sociala effekter. I jämförelse kan t.ex. nämnas att en större 
årlig epidemi medför en hård belastning på vården. Antal vårdsökande blir högt inom såväl 
öppen- som slutenvården. Det är inte endast den primära och ibland akuta influensasjukdomen 
som ger upphov till belastningen. En del sekundära pneumonier kan vanligtvis ses samt att 
underliggande sjukdomar såsom hjärtsvikt, nedsatta lungfunktioner eller diabetes försämras. 
Influensa som leder till massinsjuknande medför således att sjukvården måste beakta effekter 
inom andra discipliner. Behovet av sjukvårdsplaster överstiger ofta tillgången under en 
omfattande epidemi vilket gör att omställningen under en pandemi skulle bli mycket svår 
                                                 
56 Virologi är läran om virus och virussjukdomar (Nationalencyklopedin).  
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(Lindberg i Läkemedelsverket 2002). WHO delar in pandemiutvecklingen i ett flertal faser 
enligt tabell B5.1. 
 
 
Tabell B5.1 Olika faser i en pandemi enligt WHO 
  

• FAS 0.1 (Nytt virus upptäcks) 
Ett fall av en ny influensavirustyp hos människa har bekräftats men det finns inga 
tecken på spridning eller utbrott. 

 
• FAS 0.2 

Två eller flera humana fall av den nya virustypen har bekräftats men det finns inga 
bevis för spridning från person till person. 

 
• FAS 0.3 (Pandemilarm) 

Det nya viruset visar sig kunna sprida från person till person.  
 

• FAS 1 (Pandemi) 
En ny pandemi har börjat när WHO har bekräftat att ett nytt virus med en ny HA-
subtyp, jämfört med de senaste epidemiska stammarna, har orsakat flera utbrott i ett 
land och har spridits till andra länder. En likartad sjukdomsbild med allvarlig 
sjuklighet och dödlighet i åtminstone en del av befolkningen uppträder. 

 
• FAS 2 (Pandemi) 

Utbrott och epidemier uppträder i flera länder och sprids regionalt över världen. 
Sverige förväntas få sina första fall i denna fas. 

 
• FAS 3 (Pandemin avtar) 

Antalet utbrott har slutat öka eller minskar i de först drabbade länderna, men utbrott 
och epidemier med nya virustypen sker fortfarande på andra håll. 

 
• FAS 4 (andra vågen) 

En andra våg kan i många länder tänkas uppträda inom 3-9 månader efter första vågen.  
 

• FAS 5 (Pandemin avslutad) 
WHO kommer att rapportera när pandemiperioden upphört, vilket innebär en återgång 
till en frekvens av influensafall som är normal för årstiden. 

 
Källa: Socialstyrelsen (2005b, s. 11ff) 
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Bilaga 6 Ordlista  
 
Aerosol  
En kombination av gas och partiklar.  
 
Droppsmitta 
Infekterade salivdroppar. 
 
Exposition 
Innebär att bli utsatt för t.ex. en sjukdomsframkallande faktor och är i allmän betydelse 
detsamma som exponering (NE).  
 
Farmakologi 
Läran om hur läkemedel påverkar kroppen och dess funktioner. 
 
Hemagglutinin (HA) 
Protein som, i detta sammanhang, bidrar till bindningen av virus och intrång i celler där 
viruset kan reproduceras. Man benämner fågelinfluensavirus bl.a. efter dess uppsättning av 
HA. 
 
Inhibitor  
(Inom kemin) Ett ämne som minskar hastigheten hos en reaktion eller helt förhindrar den 
(NE).  
 
Inkubationstid  
Den tid det tar från det att en individ smittas tills sjukdomen bryter ut (NE).  
 
Neuraminidas (NA) 
Protein som, i detta sammanhang, reglerar och tillför nyproducerade virus från infekterade 
celler till värden. Man benämner fågelinfluensavirus bl.a. efter dess uppsättning av NA. 
 
Patogen  
En mikroorganism som ger upphov till sjukdom. 
 
Pneumoni  
Detsamma som lunginflammation. 
 
Profylax  
Behandling i förebyggande syfte. 
 
Virologi  
Läran om virus och virussjukdomar.  
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Bilaga 7 Frågor till Socialstyrelsen 
Med den s.k. fågelinfluensan avses virusstammen H5N1. 
 
1. Finansieras Socialstyrelsens hantering av den s.k. fågelinfluensan uteslutande genom anslag 
från regeringen? 
 
2. Vad använder SoS för underliggande beslutskriterier, d.v.s. vad är det framförallt som styr 
ert beslutsfattande i samband med den s.k. fågelinfluensan? 
 
3. Känner ni till nyttobaserade beslutskriterier och framförallt kostnads-nyttoanalys? 

a. (om ja) Är det någonting som ni använder/tänker använda i samband med den s.k. 
fågelinfluensan? 

b. (om nej på a) varför inte? 
 
 
4. Har SoS tagit fram eller tagit del av någon form av riskanalys för den s.k. fågelinfluensan 
innehållande: 

a. Sannolikheter/grader av trolighet för att den s.k. fågelinfluensan ska bryta ut? 
b. Olika potentiella utfall med avseende på t.ex. tidsförlopp, antal drabbade, vilka 

som drabbas etc., samt sannolikheter för dessa utfall? 
 
5. Hur hanterar SoS osäkerheter i händelseförloppet av en potentiell pandemi? 

a. Är sannolikhetsbedömningar möjliga? 
b. (om ja) Kommer sannolikhetsbedömningar att användas? 
c. (om ja på b) på vilket sätt? 
d. (om nej på b) Varför inte? 
e. Använder ni/kommer ni att använda andra verktyg såsom maximin-regeln (välj de 

projekt som ger det bästa av de sämsta potentiella utfallen) för att förhindra de 
värsta potentiella utfallen? 

f. Har ni andra regler för hur ni behandlar de värsta utfallen (”worst-case-
scenarios”)? 

 
6. Styrs SoS i någon bemärkelse av den s.k. försiktighetsprincipeni? 

a. (Om ja) Vad är Socialstyrelsens egen tolkning av försiktighetsprincipen?  
 
7. SoS har fastställt en viss prioriteringsordning för användning av vaccin och antivirala 
läkemedel. Hur har målen för vaccinationsprogrammen fastställts? 

a. Hur har prioriteringen fastställts?  
 
8. Har SoS beslutat kring om Sverige ska tillverka eget vaccin? 

a. (om ja) Vad säger beslutet? 
b. Vid ett sådant beslut, tar SoS hänsyn till/kommer SoS ta hänsyn till hur många liv 

vaccinet kan rädda? 
c. (om ja på b) På vilket sätt? 
d. (om nej på b) Varför inte? 
e. Finns det någon härledning över vad ett räddat (statistiskt) liv får kosta? 
f. (om ja på e) Vad är beloppet? Och på vilka grunder är det satt? 
g. (om nej på e) Varför inte? 
h. Känner SoS till begreppet ”risk-risk”ii? 
i. (om ja på h) I vilken utsträckning har det haft relevans för SoS beslut? 
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j. (om ja på h) I vilken utsträckning bör det ha relevans? 
 
9. Utvärderar SoS verksamheten i samband med den s.k. fågelinfluensan genom att t.ex. 

a. Redovisa kostnader för olika strategier/projekt? 
b. Jämföra olika strategier/projekt på basis av deras kostnader? 

 
10. Kommer SoS i arbetet med den s.k. fågelinfluensan att rekommendera andra berörda 
myndigheter att härleda kostnaderna, såsom i t.ex. fråga 9, förknippade med den s.k. 
fågelinfluensan? 

a. (om ja) Varför? 
b. (om nej) Varför inte? 

 
11. Kommer SoS i arbetet med den s.k. fågelinfluensan att rekommendera regeringen att 
tillsätta en samhällsekonomisk utredning i samband med den s.k. fågelinfluensan?  

a. (om ja) Varför? 
b. (om nej) Varför inte? 

 
 
 
                                                 
i Den s.k. försiktighetsprincipen förekommer t.ex. ofta i samband med miljörelaterade beslut eller för ”en hållbar 
utveckling”. Det finns en mängd olika tolkningar/tappningar av försiktighetsprincipen men de har samtliga en 
relation till att man låter säkerheten komma i första hand.  
ii En ”risk-risk”-analys (eller ”health-health”-analys) utgår från att det finns en punkt där en mängd satsade 
resurser får kontraproduktiva effekter med avseende på riskreducering. Enkelt uttryckt är orsaken att så mycket 
resurser tas från företag och hushåll (genom t.ex. skatter) att de minskar sina privata investeringar i säkerhet i 
t.ex. hemmet eller på arbetsplatsen. Således kan ett projekt som avser att minska sannolikheten för att drabbas av 
t.ex. en olycka (eller av fågelinfluensan) också bidra indirekt till att sannolikheten inte minskar för andra olyckor 
på ett sådant vis att kanske fler (statistiska) liv går förlorade.  
 
 
 


