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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att med hjälp av en nationalekonomisk kalkyl undersöka om 
samhällets jour- och beredskapsresurser kan användas på ett mer effektivare sätt. Med 
beredskapsresurser avses då de sjuksköterskor som är anställda av Vård och 
omsorgsförvaltningen och den kommunala räddningstjänsten i Vålberg och Väse. I en analys 
utreds om akutsköterskorna kan agera som förstainsatspersoner vid olyckor som formellt 
faller under räddningstjänstens åtaganden och om möjligt ge ett monetärt värde på ett sådant 
sambruk. 
 
Med hjälp av Jaldells studie gällande tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser 
(Jaldell, 2004) har sambruksprojektets fördelar för liv, skada och egendom kvantifierats. De 
totala projektfördelarna beräknas uppgå till ≈450 000 kr årligen. Med totala projektkostnader 
motsvarande ≈41 000 kr per år kan ett sambruk mellan beredskapsresurserna uppskattningsvis 
ge 11 gånger investerade kronor (Givet gjorda antaganden).  
 
För vissa ingående variabler saknas dessvärre statistisk och erfarenhetsmässigt underlag, 
således har jag tvingats till flera antaganden vid kvantifieringen av projektets effekter. 
Följande centrala antaganden gäller för ovanstående analysresultat (Se avsnitt: 4.2.1 
Identifiering och kvantifiering av effekter): 

o Eventuell förstainsatsperson bedöms motsvara 25 % av ordinarie räddningsstyrka 
(Oavsett olyckstyp) 

o Förstainsatspersonens genomsnittliga ankomsttid till skadeplats uppskattas till 
7 minuter 

o Varje akutinsats beräknas ta 2 timmars arbetstid i anspråk 
o Kostnaden för implementeringen av larmmeddelande i SOS Alarms färdiga 

handlingsplaner bedöms kosta 10 000 kr per år 
 
I en känslighetsanalys ger en "pessimistisk" och "optimistisk" värdering av kostnads-
nyttoanalysens variabler ett intervall för fördels-/kostnadskvoten på 4,22 – 26,27 gånger 
investerade kronor. Ytterligare har genomsnittstiden för ankomst till olyckplats och nyttan 
som representeras av en förstainsatsperson givits särskilt utrymme i resultatdiskussionen. 
Enligt mina beräkningar är sambruksprojektet att anse som lönsamt om den generella nyttan 
för en förstainsatsperson kan antas vara något större än ≈2 % (Övriga variabler enligt 
”realistisk” värdering). Det innebär att så länge sjuksköterskorna kan bistå med åtminstone en 
mindre insats är sambruk intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tidsberäkningar 
visar också att den längsta möjliga ankomsttiden till skadeplatsen för sjuksköterskorna är ≈12 
minuter, vilket är att jämföra med räddningstjänstens genomsnittliga ankomsttid för Vålberg 
och Väses på 12,38 minuter respektive 12.05 minuter (Källa: NCO Karlskoga, 2006). 
Resultaten är dessvärre förknippade med en del osäkerheter framför allt i anslutning till gjorda 
antaganden. Skattningarna grundar sig inte på några empiriska studier och bör därför ägnas 
större utrymme i vidare forskning. 
 
 
Nyckelord 
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kostnads-nyttoanalys 
 



Summary 
The purpose of this essay was to examine if different municipally resources could be arranged 
in a more effective way. When mentioned, a resource then refers to nurses employed by the 
home-help service administration and the municipal rescue service in Vålberg and Väse. With 
a cost/benefit-analysis I investigated if the nurses could act as first-aid-persons at accidents 
that formally lie under the responsibility of the rescue service and if possible determine a 
monetary value of this collaboration.  
 
With the help of Jaldell's report regarding "Tidsfaktorns betydelse" (Jaldell, 2004) I was able 
to quantify the project benefits of life, injury and property. The total benefits were estimated 
to an annual ≈450 000 skr. With project costs of approximately 41 000 skr per year the 
cost/benefit ratio could be determined as 11 times invested resources (Given the assumptions). 
 
However, some key variables lacks proper statistical basis. Thus I've been forced to make 
several assumptions when calculating the effects. The following assumptions are central for 
the results of the analysis (Chapter: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter): 

o A potential first-aid-person corresponds to 25 % of an ordinary rescue service force 
(Regardless of type of accident) 
The first-aid-person average arrival time to the accident was estimated to 7 minutes 

o Every effort takes 2 hours in average 
o The costs for implementing a messaging system in SOS Alarm AB routines costs 

approximately 10 000 skr a year 
 
In a sensitivity analysis a "pessimistic" and "optimistic" valuation of these specific variables 
results in a cost/benefit-ratio interval between 4.22 - 26.27 times invested resources. Further 
more has special attention been made regarding the average arrival time to accident and the 
represented benefit of a potential first-aid-person. According to the calculations collaboration 
between these two municipal resources is profitable for the society as long as the represented 
benefit of at first-aid-person stays above 2,2 % (Other variables according to "realistic" 
valuation). This means that as long as the nurses can assist with some miner contributions 
collaboration is interesting from a society perspective. Calculations' regarding the longest 
time of arrival also shows that if the nurses were to reach the accident within ≈12 minutes the 
project is beneficial. However these results are associated with some uncertainties, mainly in 
connection with mentioned assumptions. Unfortunately the assumptions don't build on any 
empirical studies and should be given special attention in any future research. 
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1. Inledning  
Under detta avsnitt redogörs för problembakgrund och uppsatsens syfte. Vidare behandlas 
projektets avgränsningar och tidigare forskning i ämnet sambruk mellan samhällets jour- och 
beredskapsresurser. För att förenkla för läsaren presenteras även en kortfattad disposition av 
uppsatsen. 
 
 ___________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Allt som oftast hör man talas om centralisering av den lokala räddningstjänsten. Glesbygden 
och närsamhällen blir utan sina tidigare deltidsstyrkor och resurser flyttas till den centrala 
orten. Konsekvenserna blir onekligen en förlängd insatstid, men är det verkligen rätt väg att 
gå? Skulle inte en samordning av offentliga sektorns resurser kunna förbättra 
räddningsarbetet? 
 
Ur denna frågeställning väcktes idén om sambruk mellan samhällets jour- och 
beredskapsresurser. Idag är de kommunala resurserna uppdelade i ansvarsområde, det vill 
säga räddningstjänsten lyder under lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och hanterar 
normalt endast de larm som hamnar under definitionen för räddningstjänst. Ett sambruk i 
detta sammanhang skulle då innebära att en annan resurs med ett annat ansvarsområde 
användes exempelvis i kommunens räddningsarbete. Det finns många exempel när ett sådant 
"gränsöverskridande", åtminstone i teorin, skulle ge stora fördelar. Ponera att en jourhavande 
sjuksköterska cirkulerar i området när ett larm inkommer till räddningstjänsten. 
Sjuksköterskan larmas samtidigt och kan som första person på olycksplats inleda en primär 
akutinsats och i bästa fall rädda liv som annars gått förlorade. Givetvis kan man inte förvänta 
sig att sjuksköterskan ersätter räddningstjänstens arbete, däremot kan en sådan resurs bistå 
med ovärderligt understöd och åtminstone skaffa sig en överblick över situationen och spara 
livsviktiga minuter med att informera räddningsstyrkans insatsledare. Med sambruk menas 
alltså inte att den understödjande resursen förväntas besitta motsvarande kompetens. Avsikten 
är att resursen ska användas på det sätt som anknyter till förstahandspersonens ordinarie 
uppgifter med befintlig utbildning eller med mindre komplement exempelvis kursen 
grundläggande brandkunskap.  
 
Ytterligare incitament för att undersöka möjligheterna till sambruk finns att hitta i 
kommunernas allt stramare budgetramar. Var statliga och skattefinansierade medel ska 
investeras är en ständigt debatterad fråga där räddningstjänst outtalat hamnat i skymundan till 
förmån för bland annat sjukvård och äldreomsorg. För att bibehålla en hög grad av säkerhet i 
samhället krävs därför nya sätt att effektivisera räddningsarbetet. En sådan lösning kan vara 
en högre integrering av befintliga kommunala jour- och beredskapsresurser. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om samhällets jour- och beredskapsresurser kan 
användas på ett mer effektivt sätt. Med effektivare sätt menas då att resurser kombineras så att 
den samhälleliga nyttan blir så stor som möjligt. Mer specifikt kommer det att undersökas om 
de av, Vård och omsorgsförvaltningen, anställda sjuksköterskorna kan användas vid larm  
som formellt faller under räddningstjänstens åtaganden. Kan ett sådant sambruk anses vara 
samhällsekonomiskt lönsamt? 
 
Utgångspunkt för analysen är att sjuksköterskornas agerar som en första akutinsats i väntan på 
den ordinarie räddningsstyrkan och att detta sambruk begränsas till glesbygdsområdena 
Vålberg och Väse. Som jämförelseprojekt väljs ett noll-alternativ, där sambruk mellan 
resurserna sjuksköterskor och kommunal räddningstjänst fortsatt är obefintligt. I dagsläget 
sker alltså ingen samverkan mellan dess beredskapsresurser. 
 
 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
Analysen begränsas till Karlstadsregionen och resultaten kan därför inte utan vidare användas 
under andra förhållanden. Jour- och beredskapsresursernas organisation kan skilja sig markant 
mellan olika kommuner så även de enskilda resursernas arbetsuppgifter och 
kompetensområden. Ytterligare väljer jag att bortse från både juridiska komplikationer och 
det så kallade optionsvärdet1 av räddningstjänst. Dessa bedöms dock inte som oöverkomliga 
utan borde rimligen kunna tas hänsyn till om ett sambruk mellan samhällsresurserna blir 
aktuellt. 
 
Vad är sambruk? 
Björn Sund definierar sambruk enligt: "Förhållandet att samhället gemensamt brukar de jour- 
och beredskapsresurser som finns tillhands för skydd mot olyckor samt andra akuta 
händelser" (Sund, 2005, sid 11). Som beskrivning av begreppet är detta så när 
tillfredställande även för vår analys. Vi bör dock specificera lite närmare och väljer uttrycka 
sambruk som: ”Då Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor på något sätt bistår 
räddningstjänsten vid olyckor och larm som faller under åtaganden i enlighet med lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778)”. För fler defintioner i anknytning till analysen hänvisas 
till avsnitt: 4.1.5 Utgångspunkter och definitioner för analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Det inneboende värdet av räddningstjänst som sådan. Optionsvärdet kan sägas representera återstoden av 
samhällets betalningsviljan för räddningstjänst subtraherat med det upplevda skadevärdet (värdet av en ökad 
samhällstrygghet). 
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1.4 Tidigare forskning 
I den litteratursökning som gjorts har sökorden sambruk, kostnadsnytta, beredskap, 
förstahandsperson och kombinationer av dessa varit ledord. Flertalet sökmotorer har använts 
blanda annat Libris uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext (Libris uppsök, 2006) 
och sökmotorn Altavista (Altavista, 2006). Dessutom har frågan om tidigare forskning ställts 
till myndigheten Räddningsverket och Vård och omsorgsförvaltningen, Karlstad kommun. 
 
Vad gäller sambruk är den tidigare forskningen relativt knapphändig. I anknytning till 
uppsatsämnet har mig veterligen ämnet endast behandlats av Björn Sund, doktorand vid 
Göteborgs universitet. Jag har fått ta del av hans ej färdigställda manuskript som belyser 
frågan om sambruk. Syftet med hans forskning var bland annat att definiera begrepp och 
sammanhang, kartlägga befintliga exempel och belysa ett urval av sambruksalternativ. Som 
referens för sina studier har Sund haft ett nära samarbete med Jönköping räddningstjänst.  
Kommunen har deltagit i flertalet projekt i syfte att förbättra den operativa förmågan hos 
räddningstjänsten, däribland undersökningar med så kallade ”förstainsatsperson”. 
Erfarenheter ur dessa studier visar att samhällsnyttan i jämförelse med kostnaden i flera fall 
kunde bestämmas till mellan 5-12 gånger större än kostnaden för åtgärden (Melin, 2004). Som 
förstainsatsperson valdes i ovanstående fall en enstaka person ur själva räddningsstyrkan 
vilket skiljer sig aningen från vår undersökning där en sådan insats genomförs av en annan 
jour- och beredskapsresurs i kommunen.  
 
Fler genomförda studier som är av intresse för vår analys är den om insatstidens betydelse för 
räddningstjänstsarbete (Jaldell, 2004). Rapporten behandlar tidsfaktorn vid den kommunala 
räddningstjänstens utryckningar och värdebestämmer betydelsen av 5 minuters förändrad 
insatstid. Detta monetära värde är mycket användbart i en kalkyl om sambruk.  
 
 

1.5 Disposition 
Rapportens struktur följer sedvanligt upplägg med en inledande del, analys och avslutningsvis 
en resultatdiskussion. Nedan följer en kort överblick med tillhörande innehållsbeskrivning. 

o Inledning – Kortfattad bakgrundsbeskrivning och redogörelse för bland annat syfte 
och uppsatsens avgränsningar. 

o Aktuella beredskapsresurser – Beskrivning av de jour- och beredskapsresurser som 
behandlas i den kommande analysen.  

o Teori – Under avsnittet metod förklaras och motiveras den valda samhälls-ekonomiska 
kalkylen. Även konkurrerande behandlingssätt redogörs för i korthet.  

o Analys – Innehåller rapportens själva kostnadsnytta-analys där fördelar och kostnader 
identifieras, kvantifieras, förs till nuvärde och slutligen jämförs. 

o Resultatdiskussion – Analysens resultat behandlas och känslighetsprövas. Senare 
framförs ett yttrande angående de samhälleliga konsekvenserna. 

o Slutkommentarer – Vad kunde ha gjorts annorlunda? Vad är intressant för vidare 
forskning? Arbetet kring själva rapporten utvärderas. 
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2. Aktuella beredskapsresurser  
Det finns flertalet potentiella beredskapsresurser i samhället som är intressanta ur ett 
sambruksperspektiv. För denna rapport gäller dock endast sambruk mellan den kommunala 
räddningstjänsten och vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor i Vålberg och Väse. 
För varje resurs följer en kortfattande beskrivning om arbetssätt, de anställdas 
kompetenskrav i yrket och tillgängliga resurser. I vår analys undersöks hur sjuksköterskorna 
kan understödja räddningstjänstens arbete, därav redogörelsen för vart sambruk kan bli 
aktuellt och eventuell kompletterande utbildning. 
 
 ___________________________________________________________________ 

 

2.1 Räddningstjänst i Karlstadregionen 

2.1.1 Handlingsprogram för regionen 
I lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) fastställs de nationella kraven som gäller för 
räddningstjänstens utformning. Bland dem återfinns upprättandet av ett kommunalt 
handlingsprogram där regionens förebyggande verksamhet, räddningstjänst och samverkan 
specificeras. Direktionen för Karlstadregionens räddningstjänstförbund formulerade den 13 
december 2004 sin handlingsplan och egen tolkning av räddningsarbetet. Planen reviderades 
senare den 17 oktober 2005 och det är i denna senare utgåva som kommande avsnitt hänvisar 
till.  
 
 
Mål för räddningstjänstens verksamheten 
I sitt handlingsprogram för regionen väljer räddningstjänstförbundet att formulera sina mål i 
sex sammanfattande punkter. Följande har fastställts av denna direktion (Direktionen för 
Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005): 

1. Verka för skydd mot olyckor: förebygga och minska sannolikheten/risken för en 
olycka samt händelse av en olycka minska skadekonsekvenserna. 

2. Utföra snabb, uthållig och rätt hjälp: att ha en hög teknisk standard med därtill lämplig 
kompetens. 

3. Ta miljöhänsyn i all verksamhet: att i allt arbete såväl skadeförebyggande som 
skadeavhjälpande och restvärde alltid sörja för att miljöbelastning blir så liten som 
möjligt. 

4. Genomföra verksamheten med en sund ekonomi: att förbundets ekonomi skall vara i 
balans, att reinvestera finansieras med egna medel och att balanslikviditeten är högre 
än 100 %. 

5. Verka för att varje medarbetare upplever en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
och skall utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 

6. Verka för att utveckla, utföra och förbättra administrativa rutiner. 
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Regionala risker som kan leda till räddningsinsatser 
I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har räddningstjänstförbundet 
Karlstadregionen identifierat flertalet riskobjekt2 med tillhörande riskkällor3 för 
verksamhetsområdet. I denna skrift kommer bara ett axplock av dessa presenteras. För 
fullständig rapport hänvisas till rapporten: Handlingsprogram för förebyggande insatser och 
räddningstjänst inom Karlstadregionens räddningstjänstförbund (Direktionen för 
Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005). Bland riskobjekten för området återfinns 
oljehamn, styckegodshamn, flygplats, värmekraftverk, bensinstationer och vattentäkter. För 
dessa gäller riskkällor som brandfarliga och giftiga varor, bränsleförvaring, roterande turbiner, 
hetvatten, högspänd el etcetera. Alla anses kunna leda till en räddningsinsats och bör därför 
identifieras och utredas ur räddningssynpunkt. Ytterligare har man i förbundet genomfört en 
riskanalys för vissa typhändelser4. Dessa risker anses vara speciellt viktiga med hänsyn till en 
potentiellt försvårad räddningsinsats och utreds därför separat. Utöver riskidentifiering 
undersöks också mer ingående konsekvenserna av risken, sannolikheten för dess inträffande 
och viktiga handlingsplaner kommenteras. 
 
 
Förebyggande verksamhet 
För sin förebyggande verksamhet är handlingsprogrammet tydligt: "Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund skall aktivt arbeta med processen att förebygga och minska 
konsekvenserna av olyckor på olika nivåer i samhället." (Direktionen för Karlstadregionens 
räddningstjänstförbund, 2005, sid 8) Som en del i det förebyggandet arbetet ska kommunernas 
olika förvaltningar upprätta risk- och sårbarhetsanalyser som sedan bör vara vägledande vid 
formuleringen av verksamhetsmålen. Ytterligare bör inte bara kommunens förvaltningar sträva 
efter samverkan och en praktiskt förankring av dessa handlingsplaner, även statliga myndigheter 
och övriga organisationer skall vara delaktiga och gemensamt föra säkerheten i samhället framåt.  
 
 
Förmåga att genomföra räddningsinsatser (Samverkan) 
Gäller då främst den förmåga räddningstjänsten har och avser att skaffa för att genomföra 
räddningsinsatser. I förbundets handlingsprogram redogörs först för de prestationsmål 
(ambitioner) som ska gälla för förbundets styrkor. Dessa är 23st till antalet och innefattar 
gängse arbetsuppgifter som normalt förknippas med räddningstjänst. Exempel på dessa är: 
Livräddning med rökdykning i bostadsbebyggelse, samtidig utvändig släckning, rökdykning i 
bostadsbebyggelse, oljeskadebekämpning med länsor och djurlivräddning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 I vår kontext gäller riskobjekt ofta verksamheter som inom området på olika sätt kan leda till en 
räddningsinsats, till exempel kan det finnas ökad sannolikhet för fara vid riskobjektet skjutbana. 
3  Definieras som ett hot om en potentiell skadehändelse. Är en fara som förknippas med ett objekt (tillhörande 
egenskap för ett objekt), exempelvis giftigt ämne. 
4 En händelse i form av en felfunktion, exempelvis läckage i tryckledning 
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Den regionala bemannings- och resursfördelningen inom karlstadsregionen varierar kraftigt. I 
skrivandets stund gäller följande för berörda ytterområden och kan givetvis komma att utökas 
efter behov (Se tabell: 2.1). För en komplett förteckning av definierade arbetsuppgifter och 
regionens resursfördelning hänvisas till rapporten: Handlingsprogram för förebyggande 
insatser och räddningstjänst inom Karlstadregionens räddningstjänstförbund 2005-2006 
(Direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, 2005). 
 
 
Tabell 2.1 Bemanning och resursfördelning för Vålberg och Väse 

 
Källa: Direktionen för Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005 
 
 

2.1.2 Räddningstjänstens arbete i praktiken 
Följande gäller för räddningstjänsten i karlstadsregionen som innefattar kommunerna 
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och ytterområden i anknytning till Karlstad 
(Exempelvis Vålberg och Väse). Detta innebär att vid de tillfällen då räddningstjänsten 
omnämns eller citeras gäller endast denna region. Övriga räddningstjänster kan, men behöver 
inte, arbeta utifrån samma mål och medel. 
 
Räddningstjänsten dagliga arbete är i dagsläget två delat. Dels en utryckningsverksamhet, det 
som dagliga tal benämns räddningstjänst, och ytterligare en del med så kallade förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Utryckningsverksamhet 
Till uppgiften hör att svara för den akuta utryckningsverksamheten i området. Det innefattar 
även övning, utbildning, planering och underhåll av stationer och materiel. För mer specifika 
ansvarsuppgifter för vardera station hänvisas till rapporten: Handlingsprogram för 
förebyggande insatser och räddningstjänst inom Karlstadregionens räddningstjänstförbund 
2005-2006 (Direktionen för Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005) 
 
 
 
 
 

Räddningsstyrka Bemanning Övriga resurser 
   

Deltidsstyrka, Vålberg tätort 
(Anspänningstid: 5 min) 

Fyra grupper med 1st 
brandförman och 4st brandmän.  
I första skedet den primära 
förstärkningsstyrkan till Karlstad 
heltidskår. 

1st släck- och räddningsbil, 1st okänd. 

   
Deltidsstyrka, Väse tätort 
(Anspänningstid: 5 min) 

Fyra grupper med 1st 
brandförman och 4st brandmän.  
Genom avtal om sambruk 
förstärker Bergslagens rtj 

1st släck- och räddningsbil och 1st 
släckbil. 
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Förebyggande verksamhet 
Den förebyggande verksamheten bygger på ansvar definierat i lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) och tolkas regionalt som: "Det förebyggande arbetet syftar till att så långt 
som möjligt förhindra bränder och andra olyckor och att begränsa skadorna om olyckan är 
framme." (Länk: Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005). Bland ansvarsuppgifterna 
återfinns att ge allmänheten råd och anvisningar gällande brandfrågor. Räddningstjänsten 
deltar i möten, diskussioner och andra öppna samtal som anknyter till temat brandskydd. I 
ämnet ges också undervisningar som kan handla om allt från montering av brandvarnare till 
släckmetoder med handbrandsläckare.  
 
Det praktiska arbetet kring tillsyn består mestadels av stickprovskontroller i diverse offentliga 
och kommersiella lokaler. Denna typ av kontroll görs där eventuell brand kan innebära skador 
på människor, egendom eller miljö. Urvalet är alltså riskberoende och bygger dels på så 
kallade tematillsyner (Exempelvis butikstillsyn under julhandeln) och dels på inlämnade 
brandskyddsredogörelser. För kontrollen tas en fast avgift på 1200 kr och en rörlig kostnad på 
600 kr per fortlöpande timme (Datumuppgift: 2005-11-22). Räddningstjänsten genomför 
också kontroller av hanteringen kring brandfarliga varor. Sådan tillsyn kan till exempel 
innebära en genomgång av bland annat bensinstationer, lageranläggningar, industrier eller 
restauranger.  
 
Till annan förebyggande verksamheter räknas också övervakning av de lagstadgade 
brandskyddskraven. För att garantera fortsatt hög nivå på räddningstjänstens insatser krävs 
exempelvis att bygglagstiftningen beaktas vid byggarbetsplatser eller exempelvis att reglerna 
för sotning efterlevs. 
 
 

2.1.3 Larmstatistik och förbund 
Som samhällsresurs är räddningstjänsten en av de större olyckshanterande instanserna med i 
genomsnitt 88 000 utryckningar årligen. En sådan belastning ställer höga krav på en 
välfungerande organisation. I Sverige har vissa kommuner valt att samarbeta och bildat olika 
räddningstjänstförbund. Idag finns 30 olika förbund som samverkar med 212 av landets 
kommuner (Räddningsverket, 2005) 
 
För Karlstadsområdet sker ett aktiv samarbete mellan de kommuner som är anslutna till 
regionens räddningstjänstförbund. Inom denna region genomfördes år 2004 totalt 967 
räddningsinsatser av olika typer vilket var den 13:e högsta siffran i landet (114 495 invånare i 
regionen). Några övriga exempel är (Räddningsverket, 2005): 

o Räddningstjänsten StorGöteborg – 6 302 insatser omfattande 672 815 invånare. 
o Nerikes Brandkår – 1 399 insatser omfattande 186 571 invånare. 
o Värends Räddningstjänstförbund – 890 insatser omfattande 95 620 invånare. 
o Räddningstjänsten DalaMitt – 1 198 insatser omfattande 112 962 invånare. 

 
Det finns inget krav på att kommuner måste ansluta sig till något av dessa förbund. Dock gör 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) klart att varje kommun skall upprätta ett så 
kallat handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet och ytterligare ett program för sina 
olycksförebyggande åtgärder (Se avsnitt: 2.1.1 Handlingsprogram för regionen). 
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2.1.4 Utbildning och kompetens 
Direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund gör klart i sin publikation: 
Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst inom Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund 2005-2006 för vilka kompetenskrav som ställs på anställda inom 
räddningstjänst i Karlstadsregionen. Minimikraven återfinns i lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) och ska specificeras i varje kommuns handlingsprogram. 
 
De berörda grupperna är (Direktionen för Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005): 

o Räddningschef 
"Räddningschefen i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund skall ha avlagt 
brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen alternativt genomgått 
brandingenjörsutbildning vid Högskolans i Lund brandingenjörslinje och Statens 
Räddningsverks praktiska utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer alternativt 
vara brandbefäl med för ändamålet erfoderlig akademisk utbildning." (Direktionen 
för Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005, sid 10). För räddningschef i 
beredskap gäller som minimikrav en brandingenjörsexamen med 
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst. 
 

o Brandbefäl 
För brandmästare i beredskap krävs en brandmästarutbildning alternativt 
räddningstjänstkurs A, B och C. Ytterligare krav är godkänd resultat från tillsyn och 
olycksförebyggande kurs A, med en målsättning att även kurs B ska avklaras.Krav för 
brandförman heltid: "Brandförmansutbildning alt räddningstjänstkurs A, skall även ha 
genomgått tillsyn och olycksförebyggande kurs A." (Direktionen för Karlstadregionens 
räddningstjänstförbund, 2005, sid 14). För brandförman deltid sänks kraven något. 
"Brandförmansutbildning deltid eller räddningstjänstkurs A. Målsättningen är också 
att de högre befälskategorierna RCB/BM/BM-ber skall genomgå stabsutbildning eller 
liknande utbildning och även öva stab och lednings minst 20 timmar per år. För de 
med den äldre utbildningen är målet att genomgå räddningstjänstkurs C " 
(Direktionen för Karlstadregionens räddningstjänstförbund, 2005, sid 14). 
 

o Brandman 
"Brandman heltid skall ha avlagt examen räddnings- eller säkerhetsarbete i 
Räddningsverkets utbildning i skydd mot olyckor eller avlagt examen i Räddningsverkets 
utbildning Brandman Heltid." (Direktionen för Karlstadregionens 
räddningstjänstförbund, 2005, sid 11). Brandman med deltidsanställning skall ha 
genomgått räddningsverkets utbildning i räddningsinsats för deltidsanställda, önskvärt 
är dock samma krav som för heltid. 
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2.2 Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor 

2.2.1 Vård och omsorgsförvaltningen i korthet 
Vård och omsorgsförvaltningens ansvarar för kommunens åtgärder inom hemsjukvård. Inom 
förvaltningen definieras denna sjukvårdstyp som: "…ges i den enskildes bostad, på daglig 
verksamhet, dagverksamhet och korttidsboende" (Vård och omsorgsförvaltningen, Hälso- och 
sjukvårdsuppdraget inom vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun, 2005B, sid 1). 
Utöver den allmänna sjukvården innefattar även uppdraget åtgärder som rehabilitering och 
habilitering5.  
 
Enligt bestämda mål och prioriteringar för 2006-2008 skall kommunens vård och 
omsorgsförvaltning koncentrera sig på vad man benämner som tre väsentlighetsområden 
(Vård och omsorgsförvaltningen, Mål och prioriteringar för vård och omsorgsförvaltningen 
2006-2008, 2005A): 

o Rehabilitering – Det vill säga tillhandahålla åtgärder i syfte att ge funktionshindrade 
bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället. Mer konkret handlar det om 
att minimera konsekvenserna av exempelvis en olycka och så snabbt och effektivt 
som möjligt hjälpa den drabbade att nå den ursprungliga funktionsförmågan. 

o Bemötande – Närmare bestämt personalens förhållningssätt till kunder och anhöriga. 
Under tidsperioden har förvaltningen som mål att utbilda sina anställda och minska 
avståndet till arbetsledningen.  

o Vara en god arbetsgivare – Det innefattar exempelvis insatser för att sänka 
sjukfrånvaron och utbilda personal i arbetsteknik, stresshantering och friskvård. 
Ytterligare finns särskilda medel för arbetsmiljöåtgärder. 

 
 

2.2.2 Sjuksköterskor som en del i verksamheten 
I de arbetsuppgifter som åligger Vård och omsorgsförvaltningens anställda sjuksköterskor 
ingår följande (Vård och omsorgsförvaltningen, 2005B): 

o Göra bedömning, fatta beslut, upprätta vårdplan. 
o Vidta egna åtgärder alternativt delegera utförandet av åtgärder. 
o Följa upp, utvärdera och dokumentera det egna arbetet samt delegera åtgärder. 
o Ansvara för handledning, råd, stöd och information i enskilda patientärenden. 

 
Ovanstående tjänster gäller endast personer som bor i äldreboende eller annan boendeform i 
enlighet med lagen om stöd och service till funktionshindrade (1993:387). Personer som 
beviljats vistelse i dagverksamheten eller individer i egen bostad, 7 år och äldre, som bedömts 
ha hälso- och sjukvårdsbehov kan också bli aktuella för sjuksköterskornas verksamhet. I 
sammanhanget bör det dock påpekas att individer som själva eller med hjälp av närstående, 
alternativt en personlig assistent, fysiskt kan inställa sig hos exempelvis en vårdcentral inte är 
aktuella för denna specifika samhälls- och beredskapsresurs. Bedömningen av målgrupp görs 
av sjuksköterskan utifrån uppställda och nedskrivna kriterier. 
 
                                                 
5 Definieras som rehabilitering riktat till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder, eller 
funktionshinder som uppstått i tidig ålder.  
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I skrivandet stund sker en omfattande omstrukturering i verksamheten för sjuksköterskorna. 
Målet är att under tidiga 2006 lokaliseras verksamheten till tre arbetsstationer med tillhörande 
åtgärdsområden (Se tabell.2.2). 
 
Tabell 2.2 Organisation för Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Vård och omsorgsförvaltningen, Karlstad kommun, 2005. Arbetsstationernas namn är fingerade och har 
namnsatts efter område 
 
Bemanning 
Dagtid arbetar totalt 22st antal sjuksköterskor på de olika arbetsstationerna. Övriga tider som 
kvällar (kl.14.00 – 22.00) och helger bemannas stationerna med 2st sjuksköterskor. Nattetid 
finns en akutsköterska och en undersköterska i tjänst för hela Karlstad området. Dessa svarar 
således endast på akuta larm. Varje arbetsstation förfogar också över en bemanningspool som 
kan användas vid frånvaro eller hög arbetsbelastning.  
 
För ytterområdena Vålberg och Väse har man, med tanke på restiderna, valt att stationera en 
sjuksköterska på vardera plats under dagtid (kl. 07.30 – 16.00). 
 
 
 

Arbetsstation Personal Åtgärdsområde 
   

"Rud" 9st sjukssköterskor Annexet Gunnern 
  Färjestad 
  Rud ytterområde 
  Mossg Faddgat 
  Skattkärr 
  Kronoparken 
  Väse 
  Pool 
   
"Centrum" 10st sjuksköterskor Sommarro, Kvarnberget 
  Annexet Rosenbad 
  Viken 
  Orrholmen 
  Herrhagen 
  Norrstrand 
  Haga 
  Centrum 
  Pool 
   
"Klara" 9st sjuksköterskor Gruvlyckan, Romstad, Strand 
  Edsvalla, del av Våxnäs 
  Del av Våxnäs, Råtorp 
  Klara 
  Vålberg 
  Skåre, Grava 
  Del av Våxnäs 
  Pool 
  Pool 
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Utrustning/resurser  
För 2006 kommer Karlstad kommun att bistå sjuksköterskorna med leasing bilar som ska 
användas i tjänsten. Varje sjuksköterska har dessutom tillgång till en så kallad akututrustning 
avsedd för att hantera vanliga skador (exempelvis benbrott, blödning) och medicinska besvär 
(exempelvis hjärtsvikt). Vid allvarligare skador eller besvär finns även resurser för 
livsuppehållande aktioner i väntan på ambulans.  
 
 

2.2.3 Utbildning och kompetens 
"Sjuksköterskans profession baseras på omvårdnads- och medicinsk vetenskap. Specifik 
omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap, inte bara om människans funktioner, utan 
också om den aktuella sjukdomen och dess behandling" (Vård och omsorgsförvaltningen, 
2005B, sid 2) 
 
En anställning som sjuksköterska inom vård och omsorgsförvaltningen kräver att personens 
formella utbildning faller under ovanstående definition. Ytterligare omfattar anställningen en 
ingående kunskap för "…åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja 
smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt den enskilde i deras reaktion på sjukdom, 
trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer" (Vård och omsorgsförvaltningen, 
2005B, sid 2). En kompetensprövning skall göras med hänsyn till det faktum att all hälso- och 
sjukvårdande verksamhet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
I praktiken är alla anställda sjuksköterskor inom Vård och omsorgsförvaltningen som lägst 
akutsköterskor. Många har dock högre utbildning och flertalet är motsvarande 
distriktsköterskor. 
 
 

2.2.4 Vad kan man bidra med vid räddningstjänstens larm? 
Björn Sund har i sitt arbete om sambruk presenterat flertalet exempel på vad en förstaperson 
kan bidra med vid räddningsolyckor. Han nämner bland annat följande 
(Sund, Sambruk, 2006): 

o Släckning med handbrandsläckare 
o Varna personer i fara 
o Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälpen 
o Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor 
o Lämna lägesrapport till SOS 
o Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm 
o Begära förstärkning i tidiga skeden eller kunna vända resurser som inte behövs 
o Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande 

styrkor 
o Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand 
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Sannolikt finns fler exempel på uppgifter en sjukvårdsutbildad person kan genomföra på en 
olyckplats. Ovanstående är endast ett axplock identifierade uppgifter och inte ett försök att 
sammanfatta alla möjliga bidrag. För vår analys är dock den specifika uppgiften mindre 
intressant eftersom räddningspersonal och sjukvårdspersonal likställs i det avseendet.  
 
Vidare presenterar Sund en idéskiss (först formulerad av Räddningstjänsten i Jönköping) som 
ett försök till att nivåbestämma de uppgifter som en förstainsatsperson kan bidra med vid 
räddningsolyckor utifrån olyckor och kompetens. (Se tabell 2.3) 
 
Tabell 2.3 Jour- och beredskapsresurser på olika nivåer 
 

Nivå
Kategori 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Räddning Brandman heltid Brandman deltid FIP 
Bevakning Väktare Dörrvakt FIP 
Omsorg Sjuksköterska Undersköterska FIP 
Fastighet Fastighetstekniker Hantverkare FIP 
Teknisk verksamhet Maskinist/rör/vatten/avlopp Maskinist FIP 
Energi Elektriker Linjekontroll/röjning FIP 
Ambulans/sjukvård Ambulanssjukvårdare (ssk) Paramedic FIP 
 
Källa: Sund (2006) 
 
Vi ser att både Brandman heltid och sjuksköterska kategoriseras till nivå 1 resurser. Rent 
principiellt innebär det att man bedömer dem ge högst nytta vid typspecifika larm för 
respektive kategori, givet att man har tillgång till nödvändiga hjälpmedel. Vård och 
omsorgsförvaltningens sjuksköterskor kan enligt ovanstående därför anses ge en mycket hög 
samhällelig nytta om de vid sambruk får hantera uppgifter som akutsjukvård eller 
tillståndsbedömning. 
 
Under den senare kostnads-nyttoanalysen kommer ett monetärt värde för tidsfaktorns 
betydelse att användas för att värdebestämma en förstahandspersons insats vid olika typer av 
olyckor (Jaldell, 2004). De värden som presenteras av Jaldell bygger på en räddningsstyrka av 
storlek 4+1, det vill säga fyra brandmän och en räddningsledare. I vår analys bedöms en 
förstahandsperson till 25 % av denna räddningsstyrkas nytta. Rent konkret innebär det att en 
ensam sjuksköterska på plats betraktas motsvara en fjärdedel av en räddningstjänstens 
standardbemanning vid utryckning. Även här gäller alltså antagandet om avtagande 
marginalnytta (5 räddnings- eller sjukvårdsutbildade personer motsvarar 100 %). 
 
Givetvis kan detta värde variera. Sannolikt finns tillfällen där brandutbildningen ger en högre 
nytta på olycksplatsen än akutsjukvård. Omvänt finns flera tänkbara larmtyper, förknippade 
med räddningstjänst, där sjukvårdsutbildning ger en högre nytta på skadeplats (exempelvis 
trafikolycka). Värdet av en förstainsatsperson är således beroende av olyckans karaktär och 
vilket insatsbehov den genererar. Under avsnittet: Kvantifiering av liv, skada och egendom 
(4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter) redogörs för de kategorier av olyckor som 
finns representerade i Vålberg och Väse. Därefter förs en mer ingående diskussion av den 
representerade nyttan för respektive kategori. 
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För den senare analysen väljer jag dock att anta en generell nytta eftersom jag av tidskäl inte 
kan värdera varje enskilt larm (Sannolikt krävs empiriska studier). För mer ingående 
förklaring kring bestämmandet av själva tidsfaktorns betydelse hänvisas till Jaldell (2004).  
 
Under arbetets gång har det framkommit synpunkter på den tillsynes höga nyttobedömningen 
av sjuksköterskorna som förstainsatsperson (Framförda av uppgiftslämnare på SOS Alarm 
AB). Framförallt ifrågasätts han/hennes lämplighet att hantera den stressfyllda situationen en 
potentiell förstainsatsperson ställs inför och att nyttan därför borde bedömas lägre. För själva 
analysen väljer jag ändå att utgå från att sjuksköterskorna har en jämförbar förmåga att 
hantera situationen även på den punkten. Mitt antagande vilar mot de anställdas bakgrund och 
utbildning som akutsköterskor eller andra omedelbara sjukvårdsuppdrag med tydliga 
stressmoment. En lägre nyttbedömning resulterar i lägre samhällsekonomiska vinster (Se 
avsnitt: 5.1.1 Enskilda variablers resultatpåverkan) 
 
 

2.2.5 Var blir sambruk aktuellt? 
Eftersom beräkningen till stor del bygger på Jaldells värde för tidsfaktorns betydelse (Jaldell, 
2004) ligger det nära till hands att anta högst nytta för sambruk i de områden där 
räddningstjänsten bemannas deltid (alternativt lång resväg). Således bör samhället uppleva 
störst fördelar av ett samarbete mellan beredskapsresurser i glesbygdsområden, där det finns 
goda förutsättningar för en förstahandsperson att anlända till olycksplatsen innan ordinarie 
räddningsstyrka. Genom att jämföra kommunens beredskap för räddningstjänst och Vård och 
omsorgsförvaltningens åtgärdsområden (Tabell 2.1) ser vi att följande glesbygdsområden är 
lämpliga för en analys om sambruk: 
 
 
Vålberg 
Under dagtid (kl.07.30 – 16.00) befinner sig en akutsköterska i centrala Vålberg, antingen på 
sitt kontor eller i närområdet på hembesök. Under arbetstiden finns goda förutsättningar för 
att en eventuell förstainsatsperson kan anlända till skadeplatsen innan ordinarie 
räddningsstyrka och därmed bistå med en primär akutinsats. 
 
Vad gäller räddningstjänstens resurser så bemannas området av en deltidsstyrka på 4st 
brandmän och en brandförman. Anspänningstiden är idag 5 minuter vilket bidrar till den höga 
genomsnittstiden till olycksplats på hela 12,38 minuter (Källa: Räddningsverkets avd. NCO, 
Karlskoga). 
 
 
Väse 
Även ytterområdet Väse bemannas på plats av en akutsköterska från Vård och 
omsorgsförvaltningen. Mellan kl. 07.30 – 16.00 finns alltid en anställd i området för en 
potentiell primär akutinsats i händelse av olycka. 
 
Likt Vålberg bemannas räddningstjänsten Väse av en deltidsstyrka bestående av 1st 
brandförman och 4st brandmän. Anspänningstiden är 5 minuter och genomsnittstiden till 
olycksplats är 12,05 minuter (Källa: Räddningsverkets avd. NCO, Karlskoga). 
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Ovanstående utvärdering visar på goda förutsättningar för att jourhavande sjuksköterska i 
området kan befinna sig på plats innan ordinarie räddningsstyrka. Således kommer en 
avgränsning göras till dessa områden som då blir aktuella för vår analys. En sådan 
avgränsning bidrar till att hålla nere alternativkostnaden för sjuksköterskorna samtidigt som 
de ordinarie arbetsuppgifter kan bibehållas i högsta möjliga mån.  
 
 

2.2.6 Eventuell kompletterande utbildning 
För att höja samhällets nytta kan det även vara aktuellt för Vård och omsorgsförvaltningens 
sjuksköterskor att komplettera med viss, mindre omfattande, utbildning. Utifrån tidigare 
identifierade uppgifter för en eventuell förstahandsperson bedöms Räddningstjänstens 
utbildning: Grundläggande brandkunskap vara ett lämpligt komplement (Länk: 
Karlstadregionens räddningstjänsten, 2005). Kursen behandlar bland annat brandförlopp, 
brandorsaker, rätt agerande vid brand, risker, utrymning och handhavande av enkel 
släckutrustning med mera och kan anpassa till beställarens verksamhet. Kursomfattningen är 
3 timmar teori och 1 timme praktik och kostar för tillfället 7 700 kr exkl moms 
(Datumuppgift: 2006-02-01). Vid deltagarantalet 16-20st kan den även skräddarsys efter 
behov (Uppgift: Kontakt Karlstadregionens räddningstjänst). Efterhand kan det givetvis bli 
frågan om andra mindre vidareutbildningar, i dagsläget utgår jag från att denna kurs är 
tillräcklig för att en sjuksköterska ska motsvara den skattade nyttan på 25 % av ordinarie 
räddningsstyrka (Se avsnitt: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter). 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas de teorier förknippade med analysen. Kostnads-nyttakalkylen 
beskrivs och motiveras kortfattat. Ytterligare skildras alternativa metoder för 
samhällsekonomiska kalkyler. För mer ingående beskrivningar av presenterade metoder 
hänvisas till Mattsson (1988, 2000) och (Boardman mfl, 2001). I anknytning till vår analys 
definieras också begrepp och andra relevanta teoretiska aspekter som gäller för vår 
undersökning. Kapitlet är sammanfattande till sin karaktär. 
 
 ___________________________________________________________________ 

 

3.1 Kostnads-nyttoanalys (CBA) 

3.1.1 Kort beskrivning av kostnads-nyttoanalys 
"The broad purpose of CBA is to help social decision making" (Boardman mf, Cost-Benefit 
Analysis, 2001, sid 2) 
 
Kostnads-nyttoanalys (e.g Cost/benefit, CBA) är en metod för att underlätta beslutsfattandet 
vid val som gäller samhällets resurser. Med utgångspunkt ur vad som ger högst samhällelig 
nytta värderas fördelar och kostnader för flera specifika projekt som sedan kan rangordnas 
efter en godtycklig skala. Det kan handla om allt från statligt finansierade brobyggen till 
offentliga investeringar eller som i denna rapport sambruk mellan kommunala 
beredskapsresurser. Till metoden hör ett yttrande för vilket projekt som anses vara mest 
lönsamt, men även en känslighetsanalys där validiteten av resultaten prövas. Eftersom 
kalkylen används av beslutsfattare som inte kan förväntas besitta några djupare kunskaper i 
ämnet och det faktum att analysen vanligen grundar sig i det något gåtfulla beslutskriteriet 
Hicks/Kaldor (Se avsnitt: 4.1.5 Utgångspunkter och definitioner för analysen) 
rekommenderas att rapporten kompletteras med en beskrivning av projektens 
fördelningseffekter. Med fördelningseffekter menas ett förtydligande för vilka fördelarna 
respektive kostnaderna drabbar. Exempelvis kan bygget av en ny flygplats ge avsevärda 
nackdelar i form av buller för de närboende men samtidigt innebära fördelar i form av kortare 
restid. Denna grupp människor påverkas speciellt och bör även rimligen belysas i en analys 
som syftar till att ge en rättvis rangordning av samhällets resursallokeringar. "Skall cb-
kalkyler vara ett intressant hjälpmedel kan man därför hävda att man med dessa beräkningar 
också på något sätt bör kunna belysa projektens distributiva (fördelningsmässiga) 
konsekvenser." (Mattsson, Cost-benefit kalkyler, 
1988, sid 192) 
 
Generellt används kostnads-nyttoanalysen när ett projekt eller politisk linje övervägs. 
Metoden kan då beskrivas vara av typen ex ante, det vill en analys gällande något som inte 
implementerats eller överhuvudtaget initierats. Dock kan metoden även vara till nytta i 
situationer som beskrivs som ex post, det vill säga vid undersökningar som söker svar på om 
resurser bör skäras ner eller utökas till projekt som redan existerar. Dessa "innan" och "efter" 
analyser är vanligast även om kostnads-nyttakalkyler kan användas under projektets gång och 
även som jämförande mått mellan ex ante och ex post.  
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3.1.2 CBA steg för steg 
För att ge struktur i arbetet med analysen är det lämpligt att följa nio steg/moment. I denna 
rapport kommer jag inte gå in närmare på varje enskild punkt, utan nöjer jag mig med en kort 
beskrivning av respektive steg och hänvisar mer intresserade läsare till Mattsson (1988) eller 
Boardman mfl (2001). Observera att analysen inte exakt följer modellen ordningsföljd. 
Hänvisningar till aktuella avsnitt i analysen görs efter respektive punkt. 
 
Nedan tydliggörs varje steg med en tillhörande frågeställning (Mattsson, 1988): 

1. Välfärdsekonomiska utgångspunkter 
Hur definierar jag välfärd? Gäller Pareto-, Hicks/Kaldor- eller Littles-kriterium för 
min analys? (Se avsnitt: 1.3 Avgränsningar och definitioner och 4.1.5 Utgångspunkter 
och definitioner för analysen) 

2. Definitioner 
Vilka förutsättningar föreligger för kalkyl? Hur definierar jag mina jämförelseobjekt? 
Hur långt fram i tiden sträcker sig projekten? (Se hänvisning punkt 1) 

3. Identifiering 
Vilka effekter kan jag tillskriva projektet? Vilka för- och nackdelar innebär de för våra 
samhällsmedborgare? (Se avsnitt: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter) 

4. Kvantifiering och värdering 
I vilken utsträckning kan jag översätta effekterna i ett gemensamt mått, exempelvis 
kronor eller dollar? (Se hänvisning punkt 3) 

5. Jämförbarhet över tiden 
På vilket sätt för jag för- och nackdelar till nuvärdet? Hur motiverar jag valet av 
diskonteringsmetod? (Se avsnitt: 4.2.2 Fördels- och kostnadssummering) 

6. Rangordning av projekt 
Hur väljer jag att rangordna och värdera mina resultat? Hur anknyter jag det till det 
valda beslutskriteriet? (Se hänvisning punkt 5) 

7. Osäkerhet 
Hur hanterar jag de effekter jag inte kan tillskriva kvantitativa data? Hur löser jag 
osäkerheten i våra beräkningar? (Se avsnitt: 4.2.3 Allmän osäkerhet och 5.1.1 Enskilda 
variablers resultatpåverkan) 

8. Fördelning 
Vilka får ta del av fördelar och vilka drabbas av nackdelar? Om detta anses relevant, 
hur ska då en fördelningsrekommendation se ut? (Se avsnitt: 5.3 Fördelningseffekter) 

9. Övriga tillägg 
Övrig kompletterande information som kan anses vara intressant för beslutsfattare. 
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3.2 Alternativ metod 

3.2.1 Kostnads-effektanalys 
Inte sällan lyckas undersökaren identifiera ett projekts effekter, men har av olika skäl svårt att 
kvantifiera dem. Utan ett gemensamt jämförelsemått, som kronor eller dollar, är CBA ett 
svårhanterligt redskap eftersom det är omöjligt att hitta projektets nettofördelar. Ett alternativt 
angreppssätt kan då vara den så kallade kostnads-effektanalysen (e.g Cost/effect-analysis, 
CEA). Vanligen används denna metod då det föreligger restriktioner som försvårar 
fullgörandet av en sedvanligt kostnads-nyttoanalys. "These methods are potentially useful 
when analysts seek efficient policies but face certain constraints that prevent them from doing 
CBA." (Boardman mfl, 2001 sid 437). 
 
Tre restriktioner som förekommer (Boardman, 2001): 

o Undersökaren kan inte, eller väljer, att inte omvandla viktiga effekter till monetära 
enheter. Exempel finns en utbredd övertygelse om att värdet på mänskligt liv inte bör 
värderas i pengar. 

o I vissa fall kan en analys fånga ett specifikt projekts effekter, men inte alla verkan som 
gäller för alternativen. Om analysen inte kan kvantifiera alla effekter kan en kostnads-
effektanalysen vara ett lämpligare angreppssätt. 

o När analysen gäller intermediära vara6 vars effekter (För- och nackdelar) är oklara.  
 
Vanligtvis används CEA då målen är tydliga men metoden för hur det ska uppnås är okänt. 
Exempelvis är ett av delmålen för vägtrafiken att antal döda ska halveras 2007 jämfört med 
1996. 7 Vid undersökning för hur detta ska uppnås och vilka metoder som ger högst 
samhällsnytta bör lämpligen instrumentet kostnads-effektkalkylen användas. Man väljer helt 
enkelt den ”väg” som uppnår målen till lägsta möjliga kostnad. Det är således viktigt att 
målen verkligen är mål och inte visioner eller önsketänkande. Det finns flera problem 
förknippade med liknande oprecist ställda samhällsmål. Ett vanligt förekommande exempel i 
sammanhanget är det om nollvisionen inom vägtrafiksäkerhetsområdet. ”Det långsiktiga 
målet för trafiksäkerheten föreslås vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor inom vägtransportsystemet” (Riksdagsskrivelsen 1997/98:11). Utgår vi från att 
riksdagen verkligen anser att noll döda och svårt skadade ska vara ett långsiktigt mål får det 
stora konsekvenser för samhället, inte minst för skattebetalarna. I likhet med andra branscher 
ligger det nära till hands att anta en stigande marginalkostnad för vägtrafikområdet (stigande 
kostnad för varje ytterligare sparat liv och svårt skadad i trafiken). Att i verkligheten nå målet 
kommer troligtvis kräva enorma resurser från samhället, resurser som relativt sett skulle göra 
större nytta (exempelvis spara flera liv och svårt skadade) inom någon annan sektor. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 En intermediär vara är en produkt som senare omvandlas/förädlas till en annan typ av vara. Exempelvis är stål 
en intermediär vara, med en egen marknad, som sedan används i framställandet av bilar. 
7 Riksdagsskrivelse, 1997/98:56 



 
Teori  24 

___________________________________________________________________ 
 

 
Ytterligare en invändning är varför man just i detta avseende väljer att bortse från samhällets 
preferenser om exempelvis värdet på ett statistiskt liv8 eller svårt skadad. Flertalet 
undersökningar tyder på att människor faktiskt värderar ett statistiskt liv mellan 15 000 000 – 
48 000 000 kr beroende på tillämpningsområde. (Se SIKA, 2002, Mattsson, 2004 och 
Persson, Norinder, Hjalte och Gralén, 2001). 
 
 

3.3 Motivering av metodval 
Ambitioner för denna uppsats är att försöka presentera kvantitativa fördelar och kostnader och 
sedan yttra sig om den samhällsekonomiska lönsamheten för det givna projektet. Utifrån 
denna ansats är kostnadsnytta-analysen att föredra eftersom jag har en tydlig avgränsning för 
sambruk och dess nollalternativ. Jag önskar att undersöka lönsamheten av ett sambruk mellan 
Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor och räddningstjänsten i Vålberg och Väse.I 
övrigt finns inga egentliga mål definierade. Antingen är sambruk lönsamt, eller olönsamt ur 
ett samhällsperspektiv. Vilket av dessa som blir resultatet ställer jag mig likgiltig till. Under 
liknande förhållanden är kostnads-nyttametoden i det närmaste optimal. Dessvärre kommer 
inte alla identifierade effekter att kvantifieras av olika anledningar. Främst handlar det om 
tidsaspekten då jag bedömer en monetär värdering alltför omfattande för en analys av vårt 
slag.  
 

                                                 
8 När vi diskuterar om statistiskt liv gör jag inget anspråk på att värdera ett individuellt människoliv i monetära 
enheter. Ett värde på ett statistiskt liv ges av den sannolikhetspåverkan en viss åtgärd innebär eller inte. Frågan 
gäller alltså hur mycket samhället bör satsa i en åtgärd för att uppleva den goda effekten av minskad sannolikhet 
för döda eller svårt skadade i exempelvis vägtrafiken och inte hur mycket jag, du eller grannens liv är värt i 
pengar.  
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4. Analys 
Först tas förutsättningar för att genomföra analysen upp och sedan redogörs för själva 
kostnads-nyttoanalysen gällande sambruk av räddningstjänst och vård och 
omsorgsförvaltningens sjuksköterskor i Vålberg och Väse. Först redogörs för 
analysförutsättningarna, därefter identifieras effekterna av projektet (Fördelar och 
kostnader) och till sist görs ett försök att kvantifiera och föra dessa till nuvärde. Osäkerheten 
tas i beaktning och eventuellt kompletterande uppgifter presenteras.  
 
 ___________________________________________________________________ 

 

4.1 Förutsättningar för analys 

4.1.1 Valet av diskonteringsränta 
”En tanke som tillämpats länge i nationalekonomi är att samhällets investeringar 
skulle värderas med en räntesats som på ett korrekt sätt skulle avspegla en genomsnittlig 
marginell tidspreferens hos hushållen och ett rimligt mått på risk. Räntan 
utgör också ett slags samhälleligt avkastningskrav på samhälleliga investeringar.” (SIKA, 
2002, sid 6) 
 
Diskonteringsräntan försöker därmed fånga det faktum att tillgången till resurser i samhället 
värderas olika vid olika tidpunkter. En positivt bestämd ränta innebär att nuvärdet av 100 kr 
om exempelvis 3 år värderas lägre än 100 kr i år. Denna neddiskontering av framtida fördelar 
och kostnader verkar överrensstämma med verkligheten i ekonomier som upplever ekonomisk 
tillväxt, men hur ska storleken av diskonteringsräntan bestämmas? Hur mycket ska framtida 
effekter värderas ner? 
 
Statens Institut för Kommunikationsanalys (e.g SIKA) är en myndighet som arbetar inom 
transport- och kommunikationsområdet och har bland sina huvudsakliga ansvarsområden att 
utveckla prognos- och planeringsmetoder inom transporter och kommunikationer. I sin 
rapport: Övergripande Kalkyparametrar (SIKA,2002) rekommenderar myndigheten 
användandet av en diskonteringsränta på 4 % vid samhällsekonomiska kalkyler (SIKA, 2002, 
sid 11). Räntan bestäms då med utgångspunkt från hushållens tidspreferenser, det vill säga det 
ersättningskrav hushållen har för att avstå från konsumtion. 4 % är dock inte på något sätt ett 
självklart val utan en avvägning med hänsyn till flera aspekter. Enligt beräkningar från SIKA, 
med 2002 års värden på övriga räntor, innefattar en bestämd diskonteringsränta på 4 % även 
ett visst risktillägg på ca 1-2 % (SIKA, 2002, sid 10). Detta med hänsyn till att högre 
osäkerhet och risk på framtiden bör resultera i att den framtida fördelen eller kostnaden 
tilldelas en lägre värdering i nuvärde.  
 
För vår kostnads-nyttoanalys väljs därför en diskonteringsränta på 4 % 
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4.1.2 Tidsfaktorns betydelse 
I sin rapport tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser – En uppdatering av en 
samhällsekonomisk studie (Räddningsverket, 2004) använder sig Henrik Jaldell av statistiska 
metoder för att bestämma betydelsen av tidsåtgången vid räddningstjänstens utryckningar. 
Med hjälp av insatsrapporter från 1996-2001 gav undersökningen ett intervall per insats från 
29 300 – 58 900 kr med ett medelvärde på 32 100 kr för 5 min förändrad insatstid (Intervallet 
bestäms av de olyckstyper som inräknas). 
 
Värderingen 32 100 kr är dessvärre ett medelvärde för räddningstjänst för flera olika 
larmtyper (Vägt medelvärde per utryckning i Sverige). För vår analys är det nödvändigt att se 
till tidsfaktorns betydelse för räddningsinsatser för olika specifika objekt (Se tabell 4.1): 
 
Tabell 4.1 Tidsfaktorns värde för specifika larmobjekt, (2003 års priser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Tabell 13-1, Jaldell, 2004, sid 88 
 
Tabellen visar fördelen och kostnaden för olika larmobjekt. Enligt Jaldells beräkningar kostar 
exempelvis en 5 minuters försening av räddningstjänsten vid exempelvis trafikolyckor 
samhället hela 86 200 kr i medelvärde. Ytterligare identifierar han ett värde av tidsfaktorns 
betydelse för Automatlarm, ej brand (0 kr), Falsklarm (0 kr) och övriga (12 400 kr). Typen 
övriga är en samlingskategori för bland annat bombhot, eftersökning med polis, trädfällning 
etcetera. Dessa är intressanta för vår kommande analys då jag kan kvantifiera olyckstypen 
förmodad brand/undersökning/räddning.  
 
Med utgångspunkt i denna studie kan jag med relativt hög säkerhet kvantifiera värdet av en 
potentiell förstahandsperson om vi har tillgång till ett statistiskt underlag för larmtyp, antal 
larm och genomsnittstiden för räddningstjänsten ankomst till skadeplats. Med tanke på 
studiens osäkerhet i övrigt (Exempelvis felaktigt ifyllda insatsrapporter, dubbelräkning och 
värderingen av ett statistiskt liv) väljer jag att inte diskontera tidsfaktornsvärde till 2005 års  
 
 
 

Objekt Tidsfaktornsvärde för 5 min 
förändrad insatstid  

Brand i byggnad                          137 800  
Brand, ej i byggnad                              5 000  
Trafikolycka                            86 200  
Utsläpp av farligt ämne                              3 900  
Vattenskada                              1 100  
Stormskada                                 250  
Drunkning                          267 900  
Djurräddning                                 800  
Ras/Skred                            14 200  
Annan kommunal Räddningstj.                            26 300  
      - Därav sjukvårdsrelaterat                            31 300  
Annat uppdrag                            13 000  
      - Därav sjukvårdslarm                            51 100  
      - Därav trygghetslarm                            19 900  
   



 
Analys  27 

___________________________________________________________________ 
 

 
priser. En överslagsräkning med hänsyn till konsumentprisindex9 (e.g KPI) ger en prisskillnad 
mellan åren på ≈0,8 % vilket är försumbart i sammanhanget. Mer intresserade läsare hänvisas 
till Jaldell (2004) där beräkningen av tidsfaktorns betydelse redogörs för i sin helhet. För 
denna rapport antas beräkningarna överrensstämma med verkligheten och är egenhändigt en 
förutsättning för min analys. 
 
 

4.1.3 Skattefaktor I 
Offentliga projekt finansieras av skattemedel. Denna kostnad kommer därför till skillnad från 
investeringar i den privata sektorn inte att belastas med moms, vilket innebär att privata 
investeringar missgynnas. "Det innebär att konsumenternas värdering av skattekronan i sin 
offentliga användning bör inkludera momsen och de indirekta skatterna" (SIKA, 2002, sid 
16). Hur ska vi då korrigera alternativkostnaden så att offentliga- och privata kronor värderas 
lika? 
 
SIKA föreslår att alla samhällsekonomiska kalkyler använder sig av skattefaktor I för att 
skriva upp kostnaden för offentliga investeringar. Den rekommenderade storleken framgår i 
SIKA rapport: Övergripande kalkylparametrar (SIKA,2002): "Skattefaktor I uppgår till 1,23 
och ska tillämpas på samtliga kostnadsposter som inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl 
(1,23 är ett mått på den ”alternativkostnad” som en investerad krona är förknippad med)" 
(SIKA, 2002, sid 16). 
 
Avgörande för om kostnaderna för vår analys ska skrivas upp eller inte bestäms om momsen 
är inräkning eller inte. Jag skiljer således från vad vi kallar konsumentpriser (med moms) och 
producentpriser (utan moms). Generellt för de identifierade effekterna i kalkylen är att alla 
inkluderar moms vilket innebär att det inte finns behov av någon korrigering (Med undantag 
för posten: Kompletterande utbildning). Oavsett vilken typ av priser man väljer för sin 
kostnads-nyttoanalys gäller det att vara konsekvent, i övrigt spelar det ingen roll vilka priser 
man väljer för sin analys. 
 
 

4.1.4 Skattefaktor II 
"Skattefaktor II tar hänsyn till att alla skatter leder till skattekilar vilket i sin tur leder till att 
högsta möjliga konsumtions- och produktionsvärde inte realiseras" (SIKA, 2002, sid 15). 
 
Det faktum att staten (alternativt kommunen) inkräver skatt leder till att skattesubjekten 
(exempelvis hushåll i Karlstad kommun) påverkas och anpassar sig på olika sätt. Framförallt 
ger skattesystemet en generellt lägre välfärdsnivå för de enskilda hushållen beroende av bland 
annat konsumtion- och arbetsanpassningar (Mindre reallön ger lägre konsumtion och en lägre 
alternativkostnad för fritid, det vill säga mindre arbetande timmar). SIKA fortsätter: "Man kan 
därför säga att en del av kostnaden för att uppbringa en skattekrona består av den 
undanträngda arbetsinsatsen och en minskad effektivitet beroende på att individer inte 
arbetar i sina mest lönsamma sysselsättningar" (SIKA, 2002, sid 15). 
                                                 
9 KPI-index beskriver den allmänna inflationen i samhället och visar direkt prisskillnaden mellan två tidpunkter, 
exempelvis mellan år 2003 och år 2005 
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Vi kan konstatera att samhällsinvånarna påverkas av skatter på flertalet sätt. Dessvärre är det 
mycket svårt att storleksbestämma konsekvensen av handlingsförändringarna. 
 
Troligtvis behövs mycket komplicerade modeller och data för att bedöma beteendet vid högre 
och lägre beskattning. Vid generella beräkningar rekommenderar SIKA att använda en 
skattefaktor II som uppgår till 1,3. Ytterligare nämner myndigheten specifikt fallet kommunal 
finansiering. "I fallet kommunal medfinansiering kan man bedöma att merparten av de 
kommunala medlem är skattemedel. Därför bör skattefaktor II tillämpas" (SIKA, 2002, 
sid 17). Fortsättningsvis utgår vi därför från att den absoluta majoriteten av kommunens 
intäkter sker i form av skatteintäkter, även om viss annan intäkt kan förekomma. 
 
För analysen kommer uppskrivningen av kostnaderna genomföras med en skattefaktor II på 
1,3 enligt myndighetens rekommendation. 
 

 

4.1.5 Utgångspunkter och definitioner för analysen 
Min analys om sambruk för de specifika jour- och beredskapsresurserna räddningstjänst och 
vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor är av typen ex ante. Med det menas att värden 
som representeras i kalkylen är i viss mån projektioner för förslaget om sambruk. Analysens 
syfte är att fungera som ett beslutsunderlag, således är kostnaderna och fördelarna beräknade 
värden som givetvis är mottagliga för förändringar i form av oförberedda händelser. Även om 
det är högst osannolikt kan till exempel en jordbävning helt ändra förutsättningarna för ett 
vägprojekt. Viss hänsyn kan givetvis göras i känslighetsanalys, dessvärre innebär det faktum 
att verkligheten består av allt för många okända faktorer att analysen omöjligen kan 
inkorporera alla dessa former osäkerhet. Kostnads-nyttaakalkyler av liknande slag är därför 
till sin natur förknippade med ett visst mått av osäkerhet. Min analys är inget undantag. 
 
 
Välfärdsekonomiska utgångspunkter 
Hur välfärd bestäms och definieras är ett avgörande moment i varje kostnads-nyttoanalys. I 
den senare kalkylen används det av John Hicks och Nicholas Kaldor bestämda beslutskriteriet 
för välfärdsförbättring. Enligt Hicks/Kaldor-kriteriet är en åtgärd att anse som välfärdshöjande 
om "…de som får fördelar (benefits) kan överkompensera dem som har nackdelar (kostnader, 
costs)." (Mattsson, 2004, sid 16). Det finns dock inget krav på att en sådan 
överkompensation10 ska genomföras, endast att en sådan är möjlig. Således är Hicks/Kaldor-
kriteriet i sin renodlade form endast en utveckling av det bekanta pareto-kriteriet11. För mer 
ingående beskrivning hänvisas till Mattsson (1988) eller Boardman mfl (2001). 
 
Med detta som utgångsläge kan vi avgöra om ett projekt, sambruk i vårt fall, ökar välfärden 
(den kollektiva nyttan i samhället) genom att fokusera på de effektivitetsmässiga grunderna. 
Om varje projekt fördelar och nackdelar kan kvantifieras och föras till nuvärde bör välfärden i 
samhället öka om det projekt med positiva nettofördelar realiseras.  

                                                 
10 De samhällsmedborgare som upplever kostnader kompenseras av de individer som relativt sett erhåller större 
fördelar. 
11 Enligt Pareto-kriteriet kan man bara tala om verklig välfärdsförbättring om en åtgärd ökar nyttan för någon 
utan att den upplevs minska för någon annan. 



 
Analys  29 

___________________________________________________________________ 
 

 
Jag anser att eventuella fördelningsaspekter bör redogöras för men inte ingå i själva 
beslutskriteriet. Således väljer jag att åtskilja effektivitet och fördelning, därmed är det inte 
sagt att den ena aspekten får större betydelse i analysen än den andra. Kalkylen är tänkt att 
fungera som ett beslutsunderlag, sedermera är det beslutsfattarens uppgift att väga in 
fördelningshänsyn utifrån presenterad fördelningseffekter. 
 
Som metod för att utvärdera projektet väljs att jämföra kvoten av fördelar gentemot nackdelar. 
 
 
Alla värden över 1.0 innebär att projektet är lönsamt ur ett samhällsperspektiv, det vill säga 
fördelarna överväger kostnaderna.  
 
Varför ser jag till kvoten och inte nettoskillnaden? I vårt specifika fall kommer resultatet av 
utvärderingen ge samma slutsats oavsett vilken av metoderna jag väljer. Det beror främst av 
att jag utgår från ett nollalternativ där jag enbart vill yttra mig om vårt sambruk är lönsamt 
eller inte. Vid en utvärdering av flera projekt skulle dock en rangordning av dem med 
avseende på nettofördelarna kategoriskt missgynna de av mindre storlek (relativt sett lägre 
totala fördelar och kostnader), detta trots att ett mindre projekt kanske bättre allokerar 
samhällets resurser och därmed har en högre fördel/kostnadskvot. Jag anser därför att det 
borde höra till allmän praxis att all utvärdering sker under jämförbara förhållanden och att 
denna projektrangordning bör utföras med en gemensam metod (exempelvis jämförelse av 
fördels- och kostnadskvoterna). 
 
Ytterligare utgår jag från att sambruksprojektet kan realiseras inom en snar framtid. Analysen 
är beroende av ”dagens” priser och lönenivåer (2005 års priser). En ökning i dessa påverkar 
resultaten om än i mindre grad. 
 
Definitioner 
Det är även av intresse att fastslå de förutsättningar under vilket kalkylen genomförs. Detta 
behandlas även i analysens avgränsningar (Se avsnitt: 1.3 Avgränsningar och definitioner). 
Först och främst bör betydelsen av samhälle bestämmas. För vilka ska fördelar och kostnader 
räknas? Eftersom analysen gäller Karlstadregionen kommer därför effekterna av sambruk 
begränsas till detta område. Fördelar och kostnader beräknas alltså från de individer som 
vistas i området och deras preferenser. Därmed är det intet sagt att effekterna kan ge både 
goda och negativ konsekvenser för människor som bor utanför avgränsningen. Inte heller bör 
man bortse från effekternas konsekvenser för kommande generationer och individer i 
framtiden.  
 
Hur definieras glesbygd? 
Vid de tillfällen då glesbygd omnämns menas tätorter i storlek motsvarande Vålberg och 
Väse. Enligt gängse definitioner är ett område att anses som glesbygd om invånarantalet 
understiger 200 och avståndet mellan husen inte är större än 200 meter (Wikipedia, 2006). 
Det intressanta i vår analys är dock inte invånarantalet utan hur bemanningen och 
utryckningstiderna ser ut för den lokala räddningstjänsten. Används begreppet glesbygd i 
uppsatsen bör därför även motsvarande områden med lång insatstid eller deltidsbemannad 
räddningstjänst räknas därtill. 
 
 

LönsamtC
B => 1
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4.2 Kostnads-nyttakalkylen 

4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter 
Vilka effekter kan då tillskrivas ett eventuellt sambruk mellan kommunal räddningstjänst i 
våra glesbygdsområden och Vård och omsorgsförvaltningens anställda sjuksköterskor? I vårt 
fall gäller att sjuksköterskorna kan vara på plats innan ordinarie räddningstjänst och på så vis 
initiera en primär akutinsats. 
 
Under förutsättningarna kan följande effekter identifieras: 
Fördelar ( + ) 

o Räddade liv  
o Minskade personskador liv  
o Begränsa skada på egendom liv  
o Omväxlande arbetsuppgifter (Sjuksköterskorna)  
o Resurs när räddningstjänst är upptagen 
o Ytterligare resurs vid katastrofer 
o Spritt ansvar 

 
Kostnader (- ) 

o Sjuksköterskornas alternativkostnad  
o Utlarmnings- och systemkostnader 
o Kompletterande utbildning 
o Kompletterande utrustning 
o Moral hazard 
o Spritt ansvar 

 
Alla effekter kommer av olika skäl inte att kvantifieras. Det kan vara av tidsbegränsning eller 
svårigheter att bestämma samhällets betalningsvilja. Motiveringarna för dessa redogörs för 
under respektive avsnitt. I de fall då kvantifiering väl gjorts är det den ekonomiska 
livslängden jag tagit hänsyn till, om inget annat anges (exempelvis vid inköp av nya 
mobiltelefoner är den ekonomiska livslängden beräknad till tre år, vilket är avsevärt kortare 
tid än den så kallade tekniska eller funktionella livslängden). 
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Kvantifiering av liv, skada och egendom ( + ) 
Denna post inkorporerar fördelar som räddade liv, minskade personskador och begränsad 
skada på egendom. För analys används det av Jaldell presenterade värden för specifika 
larmobjekt (Se avsnitt: 4.1.2 Tidsfaktorns betydelse). Jag utgår från tidsfaktorns värde för 5 
minuters förändrad insatstid för respektive olyckstyp och väljer att ta hänsyn till spridning och 
osäkerhet först senare i en känslighetsanalys (Se avsnitt: 5.1 Känslighetsanalys). 
 
Jag har tidigare presenterat ett axplock av möjliga bidrag från en förstainsatsperson (Se 
avsnitt: 2.2.4 Vad kan man bidra med vid räddningstjänstens larm?). I stora drag kan jag 
åtskilja två huvudsakliga inslag: 

1. Information – En förstainsatsperson kan bistå med ovärderlig information till 
räddningsstyrkan och därmed spara tid. Det kan handla om orientering eller olyckans 
omfattning men det kan också vara en enkel kontroll av adressangivelsen eller begäran 
av förstärkning. 

2. Aktion – Som första resurs på olycksplats kan givetvis kräva en direkt insats. En första 
småskalig släckinsats kan i sig vara avgörande för ett fortsatt brandförlopp. Även 
första-hjälpen och annan sjukvårdsinsats är troliga akuta behov. 

 
I egenskap av förstainsatsperson väljer jag att bedöma sjuksköterskornas nytta till 25 % av 
räddningstjänstens ordinarie insatsstyrka, detta oavsett olyckstyp (Se avsnitt: 2.2.4 Vad kan 
man bidra med vid räddningstjänstens larm?). Skälet till den generella nyttobedömningen är 
framförallt svårigheter att nyttobedöma varje specifik larmtyp. För att bestämma nyttan 
utifrån olyckskategori krävs troligtvis en separat undersökning. 25 % är en skattning som jag 
finner rimlig i sammanhanget med hänsyn till de båda samhällsresursernas utbildning, 
erfarenhet och kompetens. Vi kan emellertid konstatera att en eventuell förstahandspersons 
nytta varierar kraftigt beroende på olyckstyp. Varje kategori innebär stora skillnader i 
insatsåtgärder vilka i sig kan anses vara mer eller mindre lämpade för akutsköterskor. 
Dessutom är alla larm unika med avseende på "bästa åtgärd" och innebär att en 
nyttobedömning för varje larmobjekt alltid representerar ett visst mått av osäkerhet. Utgår vi 
från tabell 4.2 ser vi att de mest frekvent förekommande olyckstyperna är: Brand i byggnad, 
Brand, ej i byggnad, Automatlarm, ej brand och trafikolycka (Beräknad genomsittligt antal 
larm för åren 2000-2004. Se Bilaga 1 för statistiskt underlag). För de första kategorierna är det 
troligt att en sjukvårdsutbildad förstainsatsperson representerar en nytta avsevärt lägre än 
25 % (till och med mycket låg vid exempelvis automatlarm). Sjuksköterskornas möjliga 
bidrag vid olyckor som är förknippade med brand är högst begränsad. För analysen antas att 
en förstainsatsperson kan släcka mindre bränder och i viss mån begränsa brandspridning. Vid 
brand som inte primärt är i byggnad (exempelvis brand i gräsklippare, bilbrand etcetera) kan 
dock insatsen förväntas motsvara en något högre nytta än den vid byggnadsbränder. 
Gemensamt för Brand i byggnad, brand, ej i byggnad och automatlarm, ej brand är således 
att den generella nyttobedömningen är en överskattning av en förstahandspersons potentiella 
bidrag. Vad gäller olyckstypen: Trafikolycka kan dock sjuksköterskorna tänkas svara mot en 
högre nytta än 25 %. Vård och omsorgsförvaltningens anställda har både kunskap, erfarenhet 
och tillgång till livsuppehållande utrustning som inte finns tillgänglig för räddningstjänsten 
(Se avsnitt: 2.2 Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor). Sammantaget bedömer jag 
att nyttoavvikelsen, mellan de olika olyckskategorierna, motsvarar varandra. Utan vidare 
studier på motsvarande nytta för varje enskild olyckstyp väljer jag att försöka belysa bristen i 
detta avseende med att försöka bestämma den absolut lägsta generella nyttobedömningen för 
en förstainsatsperson (Se avsnitt: 5.1.1 Enskilda variablers resultatpåverkan).  
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Tills vidare skattas dock nyttan till 25 % av räddningstjänstens standardbemanning och att 
möjliga bidrag ger samma värde oavsett larmtyp.  
 
Utifrån tillgängligt statistiskt material från 2000-2004 (Se bilaga 1: Räddningsinsatser för 
Vålberg och Väse 2000-2004) beräknas det genomsnittliga larmantalet för Vålberg och Väse 
(Se tabell 4.2). 
 
Tabell 4.2 Genomsnittligt antal larm och olyckstyp i Vålberg och Väse per år 

 
Källa: Kontakt på Räddningsverket avd. NCO, Karlskoga. 
 
Ytterligare kan genomsnittstiden för ankomst till olycksplatsen i respektive område 
kalkyleras. Underlaget är 110 respektive 67 larm för deltidsstationerna Vålberg och Väse (Se 
Bilaga 1: Räddningsinsatser för Vålberg och Väse 2000-2004): 

o Vålberg = 12,38 minuter 
o Väse = 12,05 minuter 

 
Med bestämda värden för de specifika olyckstyperna, aktuell statistik om larmantal och 
genomsnittstid för räddningstjänstens ankomst till skadeplats bör jag kunna estimera ett värde 
för en förstainsatsperson. Genom att uppskatta en rimlig utryckningstid för våra 
sjuksköterskor och sedan beräkna en genomsnittlig tidsvinst vid insats kan vi använda oss av 
tidsfaktorns betydelse (Jaldell, 2004) för att kvantifiera posten liv, skada och egendom.  
 
Antag att en sjuksköterska belägen i området kan infinna sig på olycksplatsen i genomsnitt 
7 minuter efter utlarmning (För att säkerställa en genomsnittlig tid för ankomst krävs 
empiriska studier alternativt körtidsanalyser för det specifika området). Genomsnittstiden för 
ankomst till olycksplatsen är uppskattad med hänsyn till storleken på området och 
sjuksköterskornas centrala placering. En jämförelse med räddningstjänstens 
utlarmningsförfarande (deltidsstyrkor har 5 minuters anspänningstid) ter sig en genomsnittstid 
för sjuksköterskornas ankomst till skadeplats på 7 minuter som realistisk. 
 
 

Olyckstyp Antal larm 
i Vålberg 

Antal larm 
i Väse  

Brand i byggnad   4      1,5 
 

Brand, ej i byggnad      8,5      3,5  
Trafikolycka      5,5   3  
Utsläpp av farligt ämnen        1,25        0,75  
Vattenskada        0,25        0,25  
Stormskada        0,25      0,5  
Drunkning   0        0,25  
Djurräddning      0,5      1,5  
Ras/Skred        0,25   0  
Annan kommunal räddn.tj   1      1,5  
Automatlarm, ej brand   4   1  
Falsklarm      0,5      0,5  
Övriga (ex. bombhot, trädfällning, 
eftersökning med polis etc) 

     1,5      1,5  

    
Sum:    27,50      15,75  
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Den genomsnittliga tiden för en snabbare insats med eventuell förstahandsperson kan då 
uppskattas till följande (Se tabell 4.3): 
 
Tabell 4.3 Tidsvinster för ankomst till skadeplats med en eventuell förstahandsperson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsfaktorns betydelse för 5 minuters förändrad medeltid för respektive larmobjekt kan 
omskrivas till minutvärde enligt (Se tabell 4.4): 
 
Tabell 4.4 Tidsfaktorns värdering per minut för respektive olyckstyp 

 
Källa: Tidsfaktorns värdering för 5 minuter förändrad insatstid hämtas från Jaldell. Vid aktuellt intervall kan 
sambandet mellan tid och förlorat värde antas vara linjärt (Jaldell, 2004). För olyckstyp Annan kommunal 
räddningstjänst antas att larmet inte är sjukvårdsrelaterat, därav väljs det lägsta värderingen av tidsfaktorns 
betydelse för 5 minuters förändrad insatstid 
 
Det är troligt att en förstahandsperson faktiskt skulle representera ett värde även vid larm som 
faller under olyckstyperna Automatlarm, ej brand och falsklarm. Sjuksköterskan kan till 
exempel konstatera ett falsklarm och vända räddningsstyrkan. Dessvärre finns för tillfället 
ingen värdering av dessa kategorier och jag tvingas därför anta att en förstahandsperson inte 
kan bidra med något vid exempelvis falsklarm, således innebär dessa olyckstyper endast 
kostnader vid ett eventuellt sambruk. 
 
 
 
 

Område 
Genomsnittlig tid för ankomst 
till skadeplats 
(Räddningstjänst) 

Tidsvinst för ankomst till 
skadeplats med en eventuell 
förstahandsperson ( ti) 

   
Vålberg 12,38 minuter 5,38 minuter   ( tVål) 
   
Väse 12,05 minuter 5,05 minuter   ( tVäse) 
   

Olyckstyp Värde för 5 minuters 
förändrad insatstid 

Värde för 1 minuts 
förändrad insatstid  

Brand i byggnad             137 800               27 560 
 

Brand, ej i byggnad                 5 000                 1 000  
Trafikolycka               86 200               17 260  
Utsläpp av farligt ämnen                 3 900                    780  
Vattenskada                 1 100                    220  
Stormskada                    250                      50  
Drunkning             267 900               53 580 
Djurräddning                    800                    160 
Ras/Skred               14 200                 2 840 
Annan kommunal räddn.tj               26 300                 5 260 
Automatlarm, ej brand                        0                        0 
Falsklarm                        0                        0 
Övriga (ex. bombhot, trädfällning, 
eftersökning med polis etc) 

              12 400                 2 480 
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Utifrån tidigare antaganden och befintlig statistik kan jag härleda en formel som beskriver den 
årliga nyttan för en förstainsatsperson för respektive olyckstyp och område: 
 
 
 
där: 
Ba = Årlig fördel för respektive olyckstyp 
Xi = Antal årliga räddningsinsatser för olyckstyp och område 
ti = Beräknad genomsnittlig tidsvinst för ankomst till skadeplats för området 
Zi = Beräknat minutvärde för tidsfaktorns betydelse för respektive olyckstyp 
 
Jag använder mig av formeln och beräknar de årliga fördelarna för Vålberg och Väse (Se 
tabell 4.5 respektive tabell 4.6): 
 
Tabell 4.5 Beräkning av årlig fördel för Vålberg 

 
Källa: Tidsfaktorns värdering för 1 minuts förändrad insatstid beräknas av siffror från Jaldell (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olyckstyp Värde för 1 minuts 
förändrad insatstid (Z) 

Genomsnittligt antal larm 
i Vålberg per år (X) 

 

Brand i byggnad (A)               27 560       4        148 273 
Brand, ej i byggnad (B)                 1 000           8,5          11 433 
Trafikolycka (C)               17 260          5,5        127 681 
Utsläpp av farligt ämnen (D)                    780             1,25            1 311 
Vattenskada (E)                    220             0,25                74 
Stormskada (F)                      50             0,25                 17 
Drunkning                53 580         0                   0 
Djurräddning (G)                    160            0,5               108 
Ras/Skred (H)                 2 840             0,25               955 
Annan kommunal räddn.tj (I)                 5 260         1             7 075 
Automatlarm, ej brand                        0         4                   0 
Falsklarm                        0            0,5                   0 
Övriga (ex. bombhot, 
trädfällning, eftersökning 
med polis etc) (J) 

                2 480            1,5            5 003 

    
∑ av fördelar för Vålberg:                      301 930 

( )iiia ZtXB ××= 25,0

( )iVåli ZtX ××25,0



 
Analys  35 

___________________________________________________________________ 
 

 
Tabell 4.6 Beräkning av årlig fördel för Väse 

 
Källa: Tidsfaktorns värdering för 1 minuts förändrad insatstid beräknas av siffror från Jaldell (2004) 
 
Med utgångspunkt ur angivet nyttoantagande och tillgängliga statistik kan ett 
sambruksprojekt för glesbygdsområdena Vålberg och Väse uppskattas till ≈450 000 kr årligen 
(301 930 + 154 695 = 456 625 kr). Vi kan också konstatera att olyckstyperna trafikolycka och 
brand i byggnad står för de högsta fördelarna för båda aktuella områden. Tillsammans utgör 
de 91 % av fördelarna i Vålbergsområdet, 76 % fördelarna i Väseområdet och hela 86 % av 
projektets totala fördelar. Således bör sjuksköterskorna endast agera förstainsatspersoner vid 
dessa olyckstyper om det finns behov av att minimera antalet uttryckningar. Tar vi sedan 
hänsyn till att nyttobedömningen är generell och att den sannolikt varierar kraftigt mellan 
olyckstyperna är kategorin trafikolycka troligtvis den mest lämpade för sambruk. 
 
För att mer definitivt bestämma fördelarna av en förstainsatsperson bör en noggrannare studie 
genomföras för nyttan som ges av en sjuksköterska vid de specifika larmtyperna. Under 
gjorda antaganden kan vi dock konstatera att Kvantifiering av liv, skada och egendom 
respektive område ger följande fördelar (2005 års priser): 

o Vålberg:  301 930 kr årligen 
o Väse:       154 695 kr årligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olyckstyp Värde för 1 minuts 
förändrad insatstid (Z) 

Genomsnittligt antal larm 
i Väse per år (X) 

 

Brand i byggnad (a)               27 560                           1,5           52 192 
Brand, ej i byggnad (b)                 1 000            3,5             4 419 
Trafikolycka (c)               17 260         3            65 372     
Utsläpp av farligt ämnen (d)                    780              0,75                739 
Vattenskada (e)                    220              0,25                  69 
Stormskada (f)                      50            0,5                 32 
Drunkning (g)               53 580             0,25          16 911 
Djurräddning (h)                    160            1,5                303 
Ras/Skred                 2 840         0                   0 
Annan kommunal räddn.tj (i)                 5 260            1,5            9 961 
Automatlarm, ej brand                        0         1                   0 
Falsklarm                        0            0,5                   0 
Övriga (ex. bombhot, 
trädfällning, eftersökning 
med polis etc) (j) 

                2 480            1,5            4 697 

    
∑ av fördelar för Väse:                     154 695     

( )iVäsei ZtX ××25,0
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Omväxlande arbetsuppgifter för sjuksköterskorna ( + ) 
Ett eventuellt sambruk mellan samhällsresurserna kommer i allra högsta grad innebära en del 
förändringar i sjuksköterskornas ordinarie arbetsuppgifter. Nya rutiner och ytterligare 
larmjour är därför förknippade med åsikter om detsamma, positiva (upplevda fördelar) såväl 
som negativa (upplevda kostnader). Vård och omsorgsförvaltningens anställda tillhör också 
samhället vars nytta är intressant för vår analys. I sammanhanget är dessvärre de 
sjuksköterskor som är aktuella för sambruk i Vålberg och Väse en klar minoritet. I ett yttrande 
om samhälliga för- och nackdelar kan vi därför bortses från dem beräkningsmässigt, dock 
bedömer jag det nog så viktigt att belysa detta faktum och försöka bestämma en möjlig 
subjektiv uppfattning om projektet. 
 
Efter några korta samtal med några anställda tycker jag mig kunna identifiera en övervägande 
positiv inställning till de nya arbetsuppgifterna, däribland primär akutsjukvård och mindre 
släckinsatser (Reservation för missförstånd eller dolt egenintresse hos sjuksköterskorna. Det 
har inte varit några regelrätta intervjustudier, inte heller har alla aktuella sjuksköterskor 
tillfrågats). Centralt för hur sjuksköterskorna upplever sambruket bör ligga i den subjektiva 
upplevelsen om de nya arbetsuppgifterna verkligen kan anses ge högre nytta än ordinarie 
rutiner. Ett sätt att försäkra sig om sjuksköterskornas positiva inställning till projektet är att 
överlämna själva beslutsprocessen om utryckningen till den eventuella förstainsatspersonen 
själv. För att sedan bedyra högst samhällsnytta bör detta givetvis göras med vissa restriktioner 
där personen utgår oavsett vid vissa specifika larm (exempelvis trafikolycka). Tillsvidare 
bedöms därmed de nya arbetsuppgifterna mottas positivt bland de inblandade.  
 
 
Resurs då ordinarie räddningstjänst är upptagen ( + ) 
I enstaka fall är räddningstjänsten upptagen med en insats när ytterligare ett larm inkommer. 
Som konsekvens blir räddningsstyrkan mycket sen på plats alternativt att en annan styrka med 
längre restid larmas. Under liknande förutsättningar höjs nyttan ytterligare av en 
förstahandsperson på plats. Ett sätt att kvantifiera en sådan effekt är att söka statistik på så 
kallade dubbellarm för Väse och Vålberg och sedan värdera med hjälp av tidsfaktorns 
betydelse (Se avsnitt: 4.1.2 Tidsfaktorns betydelse). Med hänsyn till analysen och den 
omfattning ett eventuellt sambruk blir aktuellt finner jag dessvärre ingen direkt anledning till 
att försöka värdera denna post. Vi konstaterar endast att effekten finns och den vid en 
värdering ytterligare skulle höja nyttan av en förstahandsperson på olycksplatsen. 
 
 
Ytterligare resurs vid katastrofer ( + ) 
All form av kompetensutveckling inom området för olyckshanterande resurser verkar positivt 
på samhällets katastrofberedskap. I händelse av olyckor av större mått bedöms 
sjuksköterskorna kunna bistå räddningstjänsten på ett effektivare sätt efter sambruksprojektet 
gentemot noll-alternativet. Dels ingår resurser i själva utlarmningssystemet och dels står det 
klart inom vilket insatsområde Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor ger högst 
nytta. Tillsvidare nöjer jag mig med att påvisa posten och en eventuell värdering lämnas för 
framtida undersökning.  
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Spritt ansvar ( + , - ) 
I frågan om ansvar vid sambruk mellan sjuksköterskor och kommunal räddningstjänst är 
posten som positiv (fördel) och negativ (kostnad) mycket osäker. Vem som bär ansvar, rent 
juridisk, för insatsen vid en olycka lämnas outrett. De juridiska komplikationer för projektet 
avgränsas i denna analys. Eventuellt kan specifika ansvarsområden fördelas mellan 
samhällsresurserna och på så sätt tydliggöra de individuella ansvarsbelastningarna. Mer troligt 
är dock att ansvarsfördelning skapar en oklarhet om vart den formella uppgiften/åtagandet 
ligger. En sådan förvirring skulle troligen försämra en räddningsinsats och bör tydligt 
specificeras om sambruk blir aktuellt i praktiken. Jag gör därför inget försök att kvantifiera 
posten om spritt ansvar. 
 
 
Alternativkostnaden för sjuksköterskor vid larm ( - ) 
Ett mått för nyttan sjuksköterskorna bedöms företräda i nuvarande arbete ges av den 
utbetalade löneersättningen. Samhället, eller i vårt fall den kommunala arbetsgivaren, 
värdesätter därmed alternativkostnaden12 för att inte genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter 
(eller till exempel arbetsfrånvaro) till individens lön och det lönekostnadspålägg som åligger 
alla arbetsgivare i Sverige att betala. Enligt uppgift varierar löneersättningen för de anställda 
sjuksköterskorna något men uppskattas till i genomsnitt 23 000 kr per månad exkl. sociala 
avgifter. Antag att en arbetsmånad består av 160 timmar (8 timmars arbetsdag, 5 dagar i 
veckan över 4 veckor). Ersättning per timme, exkl. sociala avgifter (arbetsgivaravgifter), kan 
då approximeras till 145 kr. I skrivandets stund budgeterar Vård och omsorgsförvaltningen 
sina personalomkostnader till ≈43 % (Uppgift: Kontakt på Vård och omsorgsförvaltningen, 
Ekonomi/personal avd., Karlstad kommun). Dessa omkostnader består av de sociala 
avgifterna (32,46 %), avtalsförsäkringar (2,89 %), avtalspension och löneskatt (6,6 %) och 
löneuträkningskostnader (0,99 %). Således kan kostnaden, det vill säga, den totala 
alternativkostnaden per anställd sjuksköterska och timme beräknas till: 
 
 
Total alternativkostnad för sjuksköterskorna uppgår till: 210 kr per timme. (2005 års priser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Med alternativkostnad avses värdet av det man förlorar vid bästa alternativa användning av resurserna 

21020743,1145. ≈=×=kostnadAlt
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Antag ytterligare att varje uttryckning tar 2 timmar i anspråk (En förstahandsinsats innebär 
troligen fler åtaganden än den korta tiden fram till räddningstjänstens anländande. Dessutom 
kan ett larm ge effektivitetskonskvenser i ordinarie arbetet). Med utgångspunkt ur given 
larmstatistiken (Se tabell 4.2) kan en troligt resursutgång formuleras för respektive område 
(Se tabell 4.7) 
 
Tabell 4.7 Tidanspråk från sjuksköterskorna i Vålberg och Väse 

 
 
 
 
 
 
 

Källa: Kontakt på Räddningsverkets avd. NCO, Karlskoga 
 
Utifrån tidanspråket beräknas en trolig alternativkostnad för sjuksköterskorna vid larm för 
vardera ytterområde (2005 års priser): 

o Vålberg:    11 550 kr årligen (55 x 210 = 11 550 kr) 
o Väse:           6 615 kr årligen (31,5 x 210 = 6 615 kr) 

 
En beräkning enligt ovanstående bygger på antagandet att de anställda sjuksköterskorna ger 
maximal nytta vid varje given tidpunkt under arbetstiden. Enkelt uttryck antas att man i 
arbetet oavsett tid alltid arbetar 100 % av sin förmåga, det vill säga alternativkostnaden för att 
inte genomföra ordinarie uppgifter räknas alltid till högsta möjliga. I realiteten verkar ett 
sådant antagande mest vara önsketänkande från ett arbetsgivarperspektiv. Inom den 
kommunala avdelning där sjuksköterskorna arbetar tar man hänsyn till olika typer av 
effektivitetsläckage. Exempelvis väljer man vid budgetering att räkna ner sjuksköterskornas 
"verkningsgrad", som kan handla om allt från sjukfrånvaro till fikapaus och toalettbesök. På 
så vis tar man hänsyn till den verkliga situationen på arbetsplatsen. För närvarande gör jag 
dock ingen bedömning av hur de anställdas alternativkostnad varierar på arbetsplatsen. En 
sådan värdering skulle innebära en separat och relativt omfattande undersökning där man 
exempelvis följer sjuksköterskorna på arbetstid. Förmodligen ställs man då inför andra 
problem som exempelvis strategisk beteende13. Ytterligare är det troligt att en eventuell insats 
som förstahandsperson kostar olika mycket (mätt i alternativkostnad) beroende på tiden för 
olyckan. Det är troligt att  
 
arbetsbelastningen varierar under arbetstiden, exempelvis kanske det finns mer tid för allmän 
administration tidigt på morgonen och en högre andel hembesök under eftermiddagen. För vår 
uppsats görs dock inget försök att korrigera alternativkostnaden, främst på grund av 
svårigheten att kvantifiera ovanstående nämnda problem. Vi konstaterar istället att den 
bestämda alternativkostnaden troligen är i högsta laget. En sådan för högt värderad 
alternativkostnad resulterar i en lägre fördels/kostandskvot för projektet vilket också bör 
beaktas vid ett eventuellt samhällsekonomiskt beslut. 
 

                                                 
13 Individerna som undersöks inser att det finns incitament till att inte agera som arbetet kräver i normalfall. 
Exempelvis som att ge sken om att arbeta mer intensivt. 

Område Genomsnittligt antal larm, 
dagtid (kl.07.30 – 16.00) 

Sambruksprojektets 
tidanspråk av sjuksköterskor 

   
Vålberg                     27,5         55 timmar   (27,5x2=55) 
   
Väse                   15,75      31,5 timmar   (15,75x2=31,5) 
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Utlarmnings- och systemkostnader ( - ) 
Björn Sund har i sitt arbete om sambruk (Sund, 2006) gett förslag på hur ett eventuellt 
utlarmningssystem kan tänkas fungera. Jag kommer i denna analys att anpassa hans 
resonemang till min analys och försöka uppskatta en kostnads för en liknande metod för att 
larma beredskapsresurser. Nedan följer en kort genomgång av Björn Sunds ideér vad gäller 
utlarmning och systemkostnader. 
 
Utlarmning till jour- och beredskapsresurser bör enligt Sund ske via GPS-positionerade 
mobiltelefoner14 där larm och kvittens utförs med tekniken textmeddelande (SMS, short 
message service). Genom att använda sig av GPS-spårning kan en larmcentral alltid 
geografiskt placera en potentiell förstahandsperson. Systemet möjliggör också på sikt att 
aktuella jour- och beredskapsresurser delas in i olika kompetensprofiler där flera lämpliga 
resurser kan larmas samtidigt. Eftersom ett sådant inkallningssystem är tänkt gälla samtliga 
kommunala jour- och beredskapsresurser kommer kompetensprofilen och avståndet till 
olycksplatsen (inom en kilometer) vara styrande ifråga om vilka som får larmet. De tre 
närmaste med accepterad kompetensprofil som kvitterar larmet får sedan en bekräftelse att 
bistå som förstahandsperson vid olycksplatsen. Ytterligare kan ett sådant system även 
positionera dem som ringer in larmet under förutsättning att det sker via mobiltelefon (Idag 
finns teknik för att positionera telefoner även i GSM-nätet, dessvärre med något högre 
osäkerhet gentemot GPS eller 3G15). Enligt Sund kommer även själva utlarmningen innebära 
ett behov av en särskild larmoperatör med dygnet runt jour. Vid beräkningar användes 
Jönköpings kommun som har ~120 000 invånare vilket då skulle innebära en årlig kostnads 
på ungefär 1,8 miljoner kronor (Sund, 2006).   
 
Priset för ett sådant system är direkt beroende av samhällets storlek vad gäller anpassning och 
antalet extra larmoperatörer. Kostnaden i form av inköp av GPS-telefoner ter sig i 
förhållandet till den för extra larmoperatör relativt liten. Enligt Sunds beräkningar för en 
kommun på 30 000 invånare blir kostnadsposterna årligen (Sund, 2006): 

1. Anpassning/Utveckling = 18 000 kr 
2. GPS-telefoner = 27 000 kr 
3. Larmoperatör = 180 000 kr 
 
Total summa: 18 000 + 27 000 + 180 000 = 225 000 kr (2005 års priser). Den som söker 
redovisning för ovanstående beräkningar hänvisas till Sund (2006). 
 

För vår del är det inte aktuellt att införa ett helt nytt inlarmningssystem enbart för sambruk 
mellan den kommunala räddningstjänst och Vård och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor. 
Ovanstående beräknat värde är orimligt för enskilt samarbete i mindre skala, dock kan det 
vara aktuellt med vissa moment exempelvis utlarmning via textmeddelande. Med hänsyn till 
tidigare presenterad glesbygdsområden där våra jourhavande sjuksköterskor befinner sig kan 
vi tydligt avgränsa ett verksamhetsområde (Se avsnitt: 2.2.6 Var blir sambruk aktuellt?). 
Inträffar exempelvis en olycka i Vålberg då sjuksköterskan befinner sig i området bör 
densamme larmas och söka sig till olycksplatsen för en första akutinsats.  

                                                 
14 GPS, Global positioning system. En teknik som med hjälp av satelliter kan spåra och geografiskt placera en 
sändare (exempelvis mobiltelefon med GPS-mottagare) med en felmarginal på några meter.  
15 3:e generationens mobiltelefonnät (Vidarutveckling av befintliga GSM-nätet) som möjliggör högre 
informationstätet och ger en bättre exakthet vid positionering.  
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En uppenbar kostnad för ett sådant system är den för inköp av individuella mobiltelefoner till 
sjuksköterskorna. För tillfället finns totalt 28st anställda sjuksköterskor inom enheten Vård 
och omsorgsförvaltningen med maximalt 22st under jour vid ett och samma tillfälle. Dock har 
valt att begränsa vår undersökning till Vålberg och Väse som i skrivandets stund endast 
bemannas med vardera en sjuksköterska. Under förutsättningen att en extra larmtelefon under 
jourtiden inte innebär något större problem (upplevda kostnader) för de anställda kan denna 
post kvantifieras till annuiteter16 enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
där: 
EANB = Annuiteten, Det vill säga kostnaden fördelad jämnt över hela livslängden 
NPV = ”Net Present Value”, eller i vårt fall kostnaden vid tidpunkten 0. 
n = genomsnittlig livslängd för en mobiltelefon 
d = diskonteringsränta 
 
Vad innebär den kryptiska sista faktorn i formeln? 
 
 
 
 
 
För ekonomiska kalkyler görs vanligtvis en skillnad mellan teknisk livslängd (hur länge en 
telefon är funktionell) och den ekonomiska livslängden (hur länge en telefon beräknas hålla i 
ekonomisk synpunkt). Enligt god revisionssed bör den ekonomiska livslängden för 
inventarier, exempelvis mobiltelefoner, bestämmas till 3 år. För att kunna fördela kostnaden 
för inköpet av mobiltelefoner jämnt över hela den ekonomiska livslängden används en så 
kallad annuitetsfaktor (”Klamrarna”). Faktorn divideras med priset och antalet telefoner och 
ger då annuiteten som årligen belastar projektet under livslängden. Med en bestämd 
diskonteringsränta och ekonomisk livslängd kan jag beräkna den faktor som gäller för vårt 
inköp av mobiltelefoner: 
 
 
 
 
 
Kostnaden för en mobiltelefon beräknas till 1000 kr och eventuella abbonemangs- eller 
trafikavgifter bortses ifrån (Idag finns abonnemang utan månadskostnad och priset för att 
skicka textmeddelanden är försvinnande liten i sammanhanget).  
 
 
 

                                                 
16 Kostnaden fördelas jämnt över hela livslängden. Varje post per tidsperiod benämns som annuit, det vill säga 
ett lika stort belopp per år. 
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Den årliga kostnaden telefoninköp kan därför beräknas enligt: 
 
 
 
Inköp av mobiltelefoner i annuiteter över livslängden:   
 
 
 
Ytterligare kostnader som kan tänkas tillhöra posten utlarmning- och systemkostnader är de 
för systemanpassning av larmcentral (I vårt fall SOS Alarm AB, Karlstad) och eventuellt 
extra larmoperatörer. I den ringa omfattning som sambruk mellan våra jour- och 
beredskapsresurser blir aktuellt kommer det knappast innebära i några nyanställningar av 
larmoperatörer. Dessutom finns redan tekniken för automatisk utlarmning via textmeddelande 
(Uppgift: Kontakt på SOS Alarm AB, Karlstad). Den större kostnaden i sammanhanget kan 
istället tillföras de juridiska implikationer ett sambruk av vårt slag kan uppbringa. För vår 
analys har jag dock bortsett från dessa och nöjer mig därmed att konstatera att de förekommer 
och skulle troligen i empirin ge upphov till kostnader som långt överstiger de för inköp av 
mobiltelefoner. SOS Alarm AB skattar kostnaden för att implementera momentet med 
textmeddelande i deras färdiga handlingsplaner till 10 000 kr årligen. 
 
Total kostnad för inköp av mobiltelefoner uppgår till: 720 kr årligen i 3 år (2005 års priser) 
 
Total kostnad för övriga utlarmnings- och systemkostnader uppgår till: 10 000 kr årligen över 
hela projektets livstid (2005 års priser) 
 
 
Kompletterande utbildning ( - ) 
För att maximera den nytta en sjuksköterska kan bidra med som förstainsatsperson krävs 
också att densamme får erforderlig utbildning för uppgiften. Eftersom det, i vårt fall, inte är 
frågan om någon större släckinsats (Annat än med enkel handbrandsläckare) så bedöms 
kursen Grundläggande brandkunskap vara tillräcklig (Länk: Karlstadregionens 
räddningstjänstsförbund, 2005). Varje sjuksköterska som är aktuell för sambruk bör delta inte 
bara med hänsyn till vad som ska presteras utan också för egen säkerhet och ökad kunskap 
vad gäller insatsbedömningar.  
 
Kurspriset är i dagsläget 7 700 kr exkl moms (Datumuppgift: 2005-12-18). Jag korrigerar 
priset till 8 000 kr då vissa enklare anpassningar kan komma att bli aktuella. Inom Vård och 
omsorgsförvaltningen finns 28st sjuksköterskor och några få ansvariga som är lämpliga att 
delta kursen. Eftersom det sker en viss kontinuerlig omlokalisering inom enheten för vilka 
sjuksköterskor som ansvarar för just Vålberg och Väse bör åtminstone 16st utvalda delta i 
utbildningen (En kursstart). Jag bortser från alternativkostnaden för sjuksköterskorna vid 
själva kurstillfället då utbildningen kan anpassas till schema alternativt genomföras under 
fritid. Kursens omfattning är begränsad och den nytillförda kompetensen ger troligtvis 
fördelar även i den befintliga verksamheten. Med hänsyn till detta antas den alternativkostnad 
som arbetsförlusten ger i det närmaste motsvara fördelarna, även om det i verkligheten kan 
resultera i ett smärre underskott. 
 
 

72042,71978,2
2000 ≈==EANB

200021000 =×=NPV
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Angivet pris är ett så kallat produktionspris och bör därmed kompletteras med Skattefaktor I 
(SIKA rekommenderar en faktor på 1,23).  
 
 
 
För jämförelse är det nödvändigt att fördela denna kostnad över hela effektens livslängd. 
Antag att genomsnittsåldern bland aktuella sjuksköterskor är 35 år och att alla arbetar fram till 
pensionsålder, det vill säga 65 år. Antag ytterligare att den kunskap som förmedlas under 
kurstillfället bibehåller sin aktualitet (Exempelvis att släckning fortfarande görs med 
handbrandsläckare av samma modell även i framtiden) bör kostnaden fördelas jämnt över hela 
30 år. Nu är det nödvändigtvis inte så att alla sjuksköterskor eller för den delen arbetsgivaren 
kommer att vara organiserad på samma sätt så långt in i framtiden. Dessutom är det troligt att 
Vård och omsorgsförvaltningen har en viss personalomsättning. Eftersom posten i 
sammanhanget är relativt liten och för att minska risken för undervärdering väljer jag att 
förkorta livslängden till endast 5 år, det vill säga utbildningen bör vara ett återkommande 
element vart femte år. 
 
Beräkningarna följer i princip de för inköp av mobiltelefoner med en smärre korrigering för 
livslängden: 
 
 
 
 
 
Kostnaden för den kompletterande utbildningen fördelas jämnt över livslängden genom att 
dividera inköpspriset med ovanstående annuitetsfaktor: 
 
 
 
 
Kostnad för Kompletterande utbildning: 2220 kr årligen i 5 år (2005 års priser) 
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Kompletterande utrustning ( - ) 
Jag har tidigare antagit att en sjuksköterska kan, med befintlig utrustning, motsvara en nytta 
på 25 % av en ordinarie räddningsstyrka. Under denna post vill jag dock komplettera detta 
påstående med ytterligare ett mindre tillägg. Eftersom en förstahandsperson ska understödja 
samhällets resurser vid räddningstjänst borde denna lämplig, åtminstone i mindre skala, kunna 
släcka eller begränsa eldspridning. Varje sjuksköterska som är aktuell för en förstainsats bör 
därför utrustas med en handbrandsläckare. En 6 kg handbrandsläckare (pulver) och 
tillhörande brandfilt som rekommenderas till hushåll av normal storlek kostar i paket 995 kr, 
inkl. moms (Armadillo, 2006). Enligt Svenska brandskyddsföreningens goda råd om 
handbrandsläckare bör cylinder lämnas in för omladdning och provtryckning efter 10 år 
(Svenska brandskyddsföreningen, 2004). Om vi därför antar att livslängden på en 
handbrandsläckare är densamma så kan jag beräkna annuiterna (årlig lika stor kostnad) för 
posten. Faktorn med hänsyn till livslängden beräknas enligt: 
 
 
 
 
 
Kostnaden för den kompletterande utrustningen, en för vardera sambruksområde, fördelas 
jämnt över livslängden genom att dividera inköpspriset med ovanstående faktor: 
  
 
 
 
Kostnad för Kompletterande utrustning: 250 kr årligen i 10 år (2005 års priser) 
 
 
Moral hazzard ( - ) 
Med den minskade samhällsrisken som sambruksprojektet ger öppnas även möjligheterna för 
direkt motverkande effekter. Låt mig förtydliga med ett enkelt tankeexperiment. Motiven för 
en tvingande lag om dubbdäck i vägtrafiken under vinterhalvåret växte troligtvis fram ur 
undersökningar där man konstaterat ett övervägande positivt förhållande mellan dubbdäck 
och avåkningar till följd av halt väglag. Tanken var förmodligen att en tvingande lag om 
dubbdäck skulle ge färre olyckor och därmed en säkrare vägtrafik. I situationer där vi har låg 
begynnelserisk, exempelvis risken för att åka av vägen, uppträder dessvärre något jag väljer 
att benämna som en säkerhetsparadox. Människors beteende är tyvärr inte alltid lika  
 
förutsägbart. I exemplet ovan är det rimligt att vissa bilister väljer att ta del av dubbdäckens 
positiva effekter i form av mindre chans till avåkning, sladd etcetera men även andra, för 
personen, positiva effekter som kortare restid. Därmed ger det faktum att man tvingas 
använda bildäck dels en konsekvens av säkrare vägtrafik men också paradoxalt nog en motsatt 
effekt i att individer väljer att öka hastigheten. I vårt fall kan själva vetskapen om att 
samhällets olycksberedskap i Väse och Vålberg höjts innebära att personer i området agera 
mer vårdslöst och därmed ökar sannolikheten för olycka (e.g Moral Hazzard17). 

                                                 
17 Brukar benämnas som ”försäkringsbetingat beteende”. En uppseendeväckande stor kostnadspost inom till 
exempel försäkringsområdet där själva förekomsten av försäkringar påverkar individers beteende och ökar 
sannolikheten för olycka. Exempelvis kan det personer med försäkring i högre grad ”glömma” att låsa bilen. 
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Om det är rimligt att anta att detta ökar antalet olyckor innebär det högre kostnader för 
samhället. Av förklarliga skäl är en sådan post mycket svår att beräkna. Dessutom är effektens 
storlek förknippad med hög osäkerhet och det är näst intill omöjligt att uttala sig om dess 
betydelse i sammanhanget. Jag kan endast konstatera att möjligheterna till en påverkan från 
denna beteendeförändring finns och kan eventuellt i efterhand tillskrivas ett värde då andra 
identifierade effekter är kvantifierade.  
 
 

4.2.2 Fördel- och kostnadssummering 
För att jämföra de kvantifierade effekterna (Se avsnitt: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av 
effekter) krävs en gemensam jämförelseplattform. Jag har också i diskussionen kring 
diskonteringsräntan (Se avsnitt: 4.1.1 Valet av diskonteringsränta) konstaterat att samhället 
värderar fördelar och kostnader olika beroende på när de infaller. För bedömning krävs 
ytterligare att projektets kvantifierade effekter fördelas jämnt över hela dess livslängd, 
exempelvis bör kostnaden för inköpet av mobiltelefoner fördelas i lika stora belopp över tre år 
(ekonomiska livslängden). I praktiken infaller fördelar och kostnader för projektet vid olika 
tidpunkter (Se figur 4.8). 
 
Figur 4.8 Fördel- och kostnadsspridning längst en tidsaxel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid analysen har de enskilda posterna fördelats i årliga lika stora belopp. Det är dessa 
annuiteter som sedermera jämförs och ligger till grund för fördels- kostnadskvoten för 
projektet. Metoden ger en bra översikt över projektets effekter och innebär att det inte direkt 
uppstår något behov av att definiera en projekthorisont (Livslängd för hela projektet). 
Dessvärre är det svårt att ta hänsyn exempelvis teknologisk utveckling som kan tänkas 
kontinuerligt sänka konsumentpriserna på exempelvis mobiltelefoner eller brandsläckare. Om 
vi ändå utgår från att utförandet för sambruk behåller sin aktualitet även i framtiden kan vi 
konstatera att vissa kostnadsposter sannolikt kommer att minska med tiden och därmed ge en 
högre fördels- kostnadskvot för projektet.  
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För närmare redovisning av annuitetsberäkningar hänvisas till avsnitt 4.2.1 Identifiering och 
kvantifiering av effekter. Nedan följer en årlig sammanställning av representerade effekter 
med hänsyn till enskilda annuiteter (Se tabell 4.10). För intresserade förs en diskussion om 
korrigering med skattefaktor i avsnitt: 4.1.4 Skattefaktor II. 
 
Tabell 4.10 Sammanställning av projektets årliga fördelar och kostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanställningen visar på fördelar (≈450 000 kr) med sjuksköterskor som 
förstainsatsperson som vida överstiger kostnaderna (≈41 000 kr). Presenterade värden är 
förknippade med relativt hög osäkerhet, dock ger den stora differensen och restriktiva 
antaganden för vissa ingående variabler att vi redan nu kan vara relativt trygga i 
sambruksprojektets lönsamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Effekt           Fördelar           Kostnader 
   

Liv, skada och egendom   
   - Vålberg          301 930 kr  
   - Väse          154 690 kr  
Omväxlande arbetsuppgifter 
 för sjuksköterskorna 

              +  

Resurs då ordinarie rtj är 
upptagen 

              +  

Ytterligare resurs vid katastrofer               +  

Spritt ansvar               +                           - 

Alternativkostnaden för 
sjuksköterskorna vid larm 

  

   - Vålberg                   11 550 kr 
   - Väse                     6 620 kr 
Utlarmnings- och 
systemkostnader 

                  10 720 kr 

Kompletterande utbildning                     2 220 kr 

Kompletterande utrustning                        250 kr 

Moral Hazard                             - 
   
   
Sum:          456 620 kr                  31 360 kr 

Skattefaktor II                      x 1,3 

   
Sum:                40 770 kr 



 
Analys  46 

___________________________________________________________________ 
 

 
Som metod för att utvärdera projekt valdes kvoten av fördelar gentemot nackdelar.  
 
 
 
I vårt fall uppnår vi en fördels-/kostnadskvot på hela: 
 
 
 
Projektet kan därför, med utgångspunkt i våra antaganden, uppskattningsvis ge ≈11 gånger 
investerade kronor, det vill säga fördelarna överstiger kostnaderna med hela 11 gånger. 
Beräkningarna är dessvärre förknippade med en del antaganden, speciellt nyttovärderingen, 
vilket kan påverka resultatens giltighet. Vi ska närmare betrakta den osäkerhet som varit 
förknippade med vår analys i kommande avsnitt (Se 4.2.3 Allmän osäkerhet och 5.1 
Känslighetsanalys). 
 
 

4.2.3 Allmän osäkerhet 
I likhet med många andra kostnads-nyttoanalyser är resultaten förknippade med relativt hög 
osäkerhet. Vissa kan vi variera och yttra oss om dess påverkan, andra är mer allmänna och 
beror på den juridiska avgränsningen eller helt enkelt bristande empiriska studier. Under detta 
stycke ska jag försöka identifiera och belysa det jag väljer att kategorisera som allmän 
osäkerhet. Under ett senare avsnitt tar jag hänsyn till diverse osäkra antagande och undersöker 
hur de påverkar resultaten. (Se avsnitt: 5.1 Känslighetsanalys). I skrivandet stund är följande 
faktorer inte verifierade och kan därför påverka analysutfallets validitet: 
 

o Osäkerhet om framtiden – Fördels- och kostnadsjämförelsen görs med hänsyn till 
effekternas beräknade annuiteter. Det innebär att vi inte kan ta hänsyn till förändringar 
som teknologisk utveckling (exempelvis är det troligt att mobiltelefoner blir bättre och 
billigare eller att nya system för utlarmning utvecklas) eller hög respektive låg 
ekonomisk tillväxt. Analysresultaten validitet är därför direkt beroende av tiden. Desto 
längre framåt i tiden vi blickar desto osäkrare blir resultaten. 

 
o Den juridiska avgränsningen – En avgränsning för analysen är som bekant de 

juridiska komplikationerna som kan uppstå vid ett sambruksprojekt. Som tidigare 
nämnts innebär till exempel ansvarsfrågor en kostnad för projektet som är svår att 
storleksbestämma. Troligen är denna post betydande i sammanhanget och i behov av 
ytterligare undersökning om sambruk ska realiseras. 

 
o Larmsystemets kostnad – Under stycket utlarmnings- och systemkostnader (Se avsnitt: 

4.2.1 Identifiering och kvantifiering av effekter) uppskattas kostnaderna för själva 
utlarmningssystemet. Angivna kostnader är endast en kvalificerad gissning från 
ansvariga på SOS Alarm AB, Karlstad och bör därför inte ses som givet vid eventuellt 
sambruksprojekt i framtiden. Sannolikt finns här dolda kostnader som inte finns 
representerade i kalkylen. 

 
 
 

LönsamtC
B => 1

1120,1140770
456620 ≈=



 
Analys  47 

___________________________________________________________________ 
 

 
o Generell nyttobedömning av förstahandspersonens insats – För analysen bedöms 

sjuksköterskorna som förstahandspersoner motsvara 25 % av nytta räddningsstyrkan. 
I verkligenheten är det dock troligt att förstainsatspersonens nytta varierar kraftigt 
beroende på vilket typ av larm som är aktuellt (Vid exempelvis trafikolycka är dennes 
nytta troligtvis högre än vid olyckor av typen vattenskada eller utsläpp av farligt 
ämne). En värdering bör därför särskilt undersökas för respektive olyckskategori och 
rekommenderas för vidare forskning. För denna analys kommer den generella 
nyttobedömningen att kompletteras med en beräkning av lägsta möjliga nyttovärdering 
för en förstainsatsperson då sambruk fortfarande är att anse som lönsamt (Se avsnitt: 
5.1.1 Enskilda variabler resultatpåverkan). 
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5. Resultatdiskussion 
Under resultatdiskussion kommenteras analysen. Ytterligare görs en känslighetsanalys med 
syfte att identifiera analysresultatens praktiska betydelse. Vad kan vi säga om sambruket? Är 
det samhällsekonomiskt lönsamt givet avgränsningar och övriga antaganden? 
 
 ___________________________________________________________________ 

 

5.1 Känslighetsanalys 

5.1.1 Enskilda variablers resultatpåverkan 
Känslighetsanalysen syftar till undersöka hur kalkylresultatet påverkas när vi förändrar 
antagandet om vissa ingående variabler. Flera skattningar är osäkra och inte verifierade. En 
känslighetsanalys visar hur betydande varje enskild variabel är för resultaten och därmed kan 
själva vikten av gjorda antaganden tydliggöras. Följande antaganden har gjorts för kostnads-
nyttanalysen och är därför lämpliga subjekt för en känslighetsprövning (Variation av 
diskonteringsränta lämnas i själva känslighetsanalysen även om den valda storleken på 4 % på 
intet sätt är givet. Jag nöjer mig dock med att konstatera att räntevalet troligtvis har stor 
betydelse för beräkningsutfallen, även om 4 % är en allmänt vedertagen diskonteringsränta): 
 

o Sjuksköterskornas nytta som eventuella förstahandspersoner bedöms till 25 % av 
ordinarie räddningsstyrka – I realiteten är det dock troligt att den representerade 
nyttan varierar kraftigt beroende på larmtyp. För en högre verklighetsförankring krävs 
utökade studier och eventuellt även empiriska undersökningar. Vid prövning varierar 
jag nyttan med ± 10 % och iakttar dess betydelse för resultaten. Därefter beräknas 
även den absolut lägsta generella värdering av en förstainsatspersons nytta. 

 
o Sjuksköterskornas genomsnittliga tid till olycksplats antas vara 7 minuter – 

Tidsåtgången var en kvalificerad gissning med hänsyn till räddningstjänsten larmtider, 
sjuksköterskornas placering i tätorten och områdesstorlek. Jag håller övriga variabler 
konstanta och förändrar genomsnittstiden med ± 1 minut. Senare beräknas även ett 
absolut "tidstak" för förstahandspersonen där projektet fortfarande kan anses vara 
lönsamt ur ett samhällsperspektiv. 

 
o Varje förstahandsinsats bedöms ta 2 timmar i anspråk – Förstahandspersonens 

åtagande ligger under de få minuter som gäller från själva ankomsten till skadeplatsen 
och till dess att räddningstjänsten anländer. Det är dock troligt att en insats tar 
betydligt mer tid i anspråk. Dessutom påverkas förmodligen sjuksköterskornas 
ordinarie arbetsuppgifter. För känslighetsanalysen låter jag därför tidanspråket varierar 
med ± 1 timme och iakttar dess betydelse för kalkylresultatet. 

 
 
Känslighetsanalysen delas upp i två sektioner (Se även avsnitt: 5.1.2 Resultatintervall) som 
var och en undersöker, enligt min bedömning, relevanta variationer av olika ingående 
variabler i analysen. Beräkningarna presenteras i tabellform och är endast modifieringar av 
tidigare gjorda kalkyler. För närmare hänvisas till respektive stycke i avsnitt: 4.2.1 
Identifiering och kvantifiering av effekter.   
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Variation av förstahandspersonens representerade nytta på skadeplats 
Vi kan konstatera att förstahandspersonens nyttovärdering har stor påverkan på projektets 
resultat (Se tabell 5.1).  
 
Tabell 5.1 Resultatpåverkan av ± 10 % förändring av förstahandspersonens nyttobedömning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En förändring på ± 10 % vad gäller nyttobedömningen ger i båda fallen en fördelsförändring 
på hela ± 40 %. Värderingen av sjuksköterskornas nytta är den enskilt viktigaste variabeln för 
kostnads-nyttoanalysens utfall och bör i fortsatta studier ges ett större utrymme.  
 
Med hänsyn till osäkerheten i denna variabel finner jag det intressant att även beräkna den 
minsta möjliga nytta en eventuell förstainsatsperson måste representera för att sambruk ska 
anses lönsamt (En generell nyttobedömning för alla olyckstyper). Vid vilken minsta möjliga 
nytta, representerad av en förstainsatsperson, kan sambruksprojektet anses vara 
samhällsekonomiskt lönsamt, givet "realistiska" värden för ingående variabler? 
 
Vi kan konstatera att sambruk mellan våra sjuksköterskor och den lokala räddningstjänsten är 
lönsamt så länge följande förhållande råder (projektets fördelar överstiger dess kostnader): 
 
 
där:  
B = Fördelar för respektive område 
C = Sambruksprojektets totala kostnader (40 770 kr per år) 
 
Villkoret kan skrivas om enligt (Projektet är varken lönsamt eller kostsamt): 
 
 
 
 
där: 
N = Eftersökta nyttan, representerad av en eventuell förstainsatsperson 
Xi = Antal årliga räddningsinsatser för olyckstyp och område 
ti = Beräknad genomsnittlig tidsvinst för ankomst till skadeplats för området 
Zi = Beräknat minutvärde för tidsfaktorns betydelse för respektive olyckstyp 
 
 
 
 
 
 

Nyttobedömning av 
förstahandspersonen 
vid skadplats 

Total projektfördel 
i nuvärde 

Total fördelsförändring i % 
(25 % nyttobedömning som 
ursprungsvärde) 

Projektets 
B/C-kvot 

    
    25 %          456 620 kr        11,20 
    
    15 %          273 970 kr             - 40 %                  6,72 
    
    35 %          639 273 kr               40 %             15,68 
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Jag löser ut N och för in kända variabler: 
 

 
 
 
 

där: 
tVål = 5,38 
tVäse = 5,05 
 
Med utgångspunkt ur givna antaganden kan vi konstatera att sjuksköterskornas generella nytta 
måste överstiga 2,2 % av ordinarie räddningsstyrka för att sambruksprojektet skall vara 
lönsamt. Detta gäller vid genomsnittlig ankomsttid till skadeplats på 7 minuter och totala 
projektkostnader på ≈40 770 kr per år. Den beräknade nyttan kan verka vara aningen lågt, 
dock ska vi komma ihåg att 2,2 % är en absolut lägsta värdering som inte tar hänsyn till 
flertalet osäkra faktorer som var och en skulle höja detta värde i praktiken (Se avsnitt: 4.2.3 
Allmän osäkerhet).  
 
 
Betydelsen av sjuksköterskornas genomsnittliga tid till olycksplats 
Även betydelsen av de potentiella förstahandspersonernas ankomsttid till skadeplatsen har 
stor betydelse för undersökningens utfall (Se tabell 5.2).  
 
Tabell 5.2 Resultatpåverkan av ± 1 minuters förändring av förstahandspersonens genomsnittliga 
ankomsttid till skadeplatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En minutförändring ger ± 19 % påverkan på de totala fördelarna. För framtida studier bör 
därför en noggrann empirisk studie (exempelvis körtidsanalyser) genomföras där körtiderna 
bestäms utifrån faktiska förhållanden. Antaganden på den här punkten inverkar negativt på 
kostnads-nyttoanalysens validitet. 
 
Jag finner det även intressant att försöka bestämma den maximal genomsnittstid för ankomst 
till olycksplats där sambruksprojektet fortfarande kan anses lönsamt. Frågeställningen blir 
således: Vid vilken genomsnittlig ankomsttid till olyckan (t) för eventuell förstahandsperson är 
sambruk fortfarande att betraktas som lönsamt, givet "realistiska" värden på ingående 
variabler? 
 
 
 
 

Genomsnittlig 
ankomsttid till 
skadeplats  

Total projektfördel 
i nuvärde 

Total fördelsförändring i 
% (5 minuter som 
ursprungstid) 

Projektets B/C-
kvot 

    
    7 minuter          456 620 kr        11,20 
    
    8 minuter          369 870 kr                - 19 %                 9,07 
    
    6 minuter          543 380 kr                   19 %             13,33 
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Vi kan konstatera att sambruk mellan våra sjuksköterskor och den lokala räddningstjänsten är 
lönsamt så länge följande förhållande råder (projektets fördelar överstiger dess kostnader): 
 
 
där:  
B = Fördelar för respektive område 
C = Sambruksprojektets totala kostnader (40 770 kr per år) 
 
För att beräkna den maximala ankomsttid för förstahandsperson får vi ta hänsyn till den serie 
av värden, på nyttobedömning och antal typspecifikt larm per år, som finns för respektive 
olyckstyp (Se Bilaga 2: Härledning av maximal ankomsttid för förstahandsperson). 
 
 
 
 
 
 
 
där: 
A,…,J och a,…,j står för respektive olyckstyp och område (Se tabell 4.6 och tabell 4.7. "Stor" 
bokstav representerar Vålberg, "Liten" bokstav företräder Väse). Jag åskådliggör med ett kort 
räkneexempel: 
 
tVål.rtj =  12,38 minuter 
tVäse.rtj = 12,05 minuter 
 

 
 
Jag beräknar den tidsvariabel (maximala ankomsttiden för förstahandsperson till skadeplats) 
som exakt motsvara en fördels-/kostnadskvot på: 1.0: 
 
 
 
 
 
Uträkningen tyder på samhällsekonomisk lönsamhet så länge körtiderna för eventuella 
förstahandspersoner i genomsnitt inte överstiger 12 minuter. Sjuksköterskorna måste därför 
hinna till skadeplatsen inom loppet av åtminstone 12 minuter för att sambruk skall vara 
aktuellt med utgångspunkt ur de "realistiskt" ingående variablerna. Vi kan konstatera att 
"tidsvinsten" inte behöver vara särkskilt stor för att projektet kan anses lönsamt (Som minst: 
12,05-11,80 = 0,25. 0,25 x 60 =15 sekunder! Jämför vi med området Vålberg är differensen 
något högre: ~62 sekunder). Det mycket låga kravet på "tidsvinst" kan eventuellt förklaras 
med den höga fördels-/kostnadskvoten som gäller för projektet (11,20), således ger varje 
"intjänad" tid med en förstainsatsperson mycket hög fördel. Tar vi hänsyn till viss allmän 
osäkerhet bör dock denna maximala ankomsttid för förstainsatsperson korrigeras ner (Se 
avsnitt: 4.2.3 Allmän osäkerhet). I praktiken är det rimligt att sjuksköterskorna bör vara på 
olycksplatsen åtminstone inom loppet av 10 minuter. 
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För varje ytterligare minut går värdefull nytta till spillo. Vidare tyder det höga värdet på t att 
den generella nyttobedömningen på 25 % kanske bör värderas lägre. Önskvärt är dock en 
empirisk studie där man säkert kan bestämma en förstainsatspersons nytta utifrån olyckstyper. 
 
 
Betydelsen av varierande tidsanspråk för eventuell förstahandspersonens insats 
Hur länge en sjuksköterska uppehålls vid en eventuell förstainsats representeras nedan (Se 
tabell 5.3): 
 
Tabell 5.3 Resultatpåverkan av ± 1 timmes tidsanspråk av förstahandspersonen vid eventuell olycka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kan påvisa ett betydande samband mellan tiden för en förstainsats och analysresultaten, 
dock är konsekvensen inte i samma storleksordning som den för förstahandspersonens nytta. 
Oavsett kan vi konstatera att ett antagande bör vila mot god empirisk fakta då variabeln har 
betydande påverkan på projektresultaten. 
 
 

5.1.2 Resultatintervall 
Innan jag yttrar mig om projektresultaten är det lämpligt att undersöka mellan vilket intervall 
vår projektkvot kan variera. Jag gör ingen bedömning om dess sannolikheter utöver vår 
tidigare presenterade fördels-/kostnadskvot (11,20). Denna får representera min sannolika 
eller så kallade "realistiska" bedömning. Hur ser då våra resultat ut med en mer 
"pessimistiska" eller "optimistiska" inställning till olika variabelvärden (Beräkningsmetoder 
finns beskrivna under respektive stycke i avsnitt: 4.2.1 Identifiering och kvantifiering av 
effekter)?  
 
"Pessimistisk" resultatbedöming 
Resultatet beräknas i ett så kallat "värsta-möjliga-scenario" (e.g "Worst-case-scenario"). 
Ingående variabler sätts till följande (I övrigt gäller samma värden som för tidigare 
presenterad "realistiska" analys): 

o Sjuksköterskornas nytta som eventuella förstahandspersoner bedöms till 15 %  
av ordinarie räddningsstyrka 

o Sjuksköterskornas genomsnittliga tid till olycksplats antas vara 8 minuter 
o Varje förstahandsinsats bedöms ta hela 3 timmar i anspråk 

 
Med "pessimistiskt" antagna variabelvärde uppgår de totala projektfördelarna till ≈221 900 kr 
(221 922 kr). Med totala kostnader på ≈52 600 kr (52 570 kr) ges därmed en fördels-
/kostandskvot på: 4,22. Sambruksprojektet kan därför anses lönsamt även när variabelvärden 
sätts till lägsta möjliga. 

Genomsnittligt 
tidsanspråk per 
förstainsats 

Total projektkostnad 
i nuvärde 

Total kostnadsförändring i 
% (2 timmars tidanspråk 
som ursprungstid) 

Projektets 
B/C-kvot 

    
    2 timmar          40 770 kr        11,20 
    
    3 timmar          52 570 kr                30 %              8,69 
    
    1 timme          28 960 kr              - 30 %             15,77 
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"Optimistisk" resultatbedöming 
Resultatet beräknas i ett så kallat "bästa-möjliga-scenario" (e.g "Best-case-scenario"). 
Ingående variabler sätts till följande (I övrigt gäller samma värden som för tidigare 
presenterad "realistiska" analys): 

o Sjuksköterskornas nytta som eventuella förstahandspersoner bedöms till hela 35 % av 
ordinarie räddningsstyrka 

o Sjuksköterskornas genomsnittliga tid till olycksplats antas vara 6 minuter 
o Varje förstahandsinsats bedöms ta endast 1 timme i anspråk 

 
Bedöms istället projektet med en "optimistisk" inställning till de ingående variablerna uppgår 
de totala projektfördelarna till hela ~760 700 kr (760 727 kr). De totala kostnaderna beräknas 
till ~29 000 kr (28 955 kr) och fördels-/kostnadskvoten blir således: 26,27. 
 
Intervallet kan därmed bestämmas till (Givet gjorda antaganden):  
 
 
 
Det "realistiska" värdet bedöms dock fortfarande vara: 11,20 det vill säga sambruksprojektets 
fördelar ger minst 11 gånger investerade kronor. (Jag gör ingen uppskattning av 
sannolikheterna för respektive resultatbedömning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,2622,4 ≤≤ C
B



Resultatdiskussion  54 
___________________________________________________________________ 

 
 

5.2 Slutsatser 
Vid "realistiskt" valda variabler för nytta, körtid och tidanspråk ger vår analys projektfördelar 
på hela ≈450 000 kr. Tillsammans med totala projektkostnader på ≈41 000 kr erhålls en 
fördels-/kostnadskvot på 11,20 (Se avsnitt: 4.2.2 Fördels- och kostnadssummering). Vid ett 
eventuellt sambruk kan därför fördelarna antas överstiga kostnaderna med hela 11 gånger 
(Givet gjorda antaganden), vilket innebär att vi med relativt hög säkerhet kan erkänna 
projektet som samhällsekonomiskt lönsamt. Tar vi dessutom hänsyn till eventuella avvikelser 
i de ingående variablerna kan jag med hjälp av beräknade extremvärden hänföra fördels-
/kostnadskvoten ett intervall mellan 4,22 – 26,27 (Se avsnitt: 5.1.2 Resultatintervall). Vi kan 
därtill fastslå att beräkningen av en eventuell förstainsatspersons nytta på skadeplats troligen 
är den enskilt viktigaste variabeln för beräkning av sambruksprojektets samhällskonsekvens. 
Eftersom analysen grundar sig i ett antagande om en generell nytta för en potentiell 
förstainsatsperson på 25 % av ordinarie räddningsstyrka beräknades även det lägsta möjliga 
värdet för en sådan insats. Projektet är fortfarande att anses som samhällsekonomiskt lönsamt 
då detta värde korrigeras ned till så lågt som 2,2 %, givet avgränsningar och övriga 
antaganden (Se avsnitt: 5.1.1 Enskilda variablers resultatpåverkan). Önskvärt är dock att 
värderingen genomförs med hänsyn till de identifierade olyckstyperna och att denna 
nyttobedömning grundar sig i en mer omfattande empirisk undersökning. Resultaten är 
förknippade med en hel del osäkerhet (Se avsnitt: 4.2.3 Allmän osäkerhet) vilket bör tas i 
beaktande i ett eventuellt beslutsammanhang.  
 
Min bedömning är att sambruksprojektet mellan Vård och omsorgsförvaltningens 
sjuksköterskor och den kommunala räddningstjänsten är att betrakta som samhällsekonomiskt 
lönsamt under givna förhållanden. Ytterligare anser jag det sannolikt att samhället kan göra 
stora vinster i att komplettera räddningstjänster i glesbygdsområden med förstainsatspersoner 
från andra beredskapsresurser. En sådan kan vara jourhavande sjuksköterskor. 
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5.3 Fördelningseffekter 
Statliga och kommunalt finansierade projekt betalas av skattebetalarna. Dessvärre är det inte 
nödvändigtvis så att desamma får ta del av projektets alla fördelar. Jag ska kortfattat försöka 
belysa för vem gäller fördelarna och vilka bär kostnaderna? 
 
Vanligen används kostnads-nyttoanalyser som beslutsunderlag vid samhällsekonomiska 
beslut. Vårt projekt är inget undantag. Det där därför viktigt att tydliggöra 
fördelningskonsekvenserna för de berörda. ”Skall cb-kalkyler vara ett intressant hjälpmedel 
kan man därför hävda att man med dessa beräkningar också på något sätt bör kunna belysa 
projektens distributiva (Fördelningsmässiga) konsekvenser” (Mattsson, 1988, sid.192). Vårt 
sambruksprojekt innebär en årlig kostnad på ≈41 000 kr som bärs av skattebetalarna i 
Karlstad kommun. Dessvärre får inte alla medverkande ta del av de positiva effekter som ges 
av en samverkan mellan sjuksköterskorna och räddningstjänsten. Av förklarliga skäl 
distribueras de huvudsakliga fördelarna (≈450 000 kr i per år) till boende eller kortvarigt 
vistande i glesbygdsområdena Vålberg och Väse. Orsaken till denna överföring ligger i att 
Vård och omsorgsförvaltningen formellt tillhör Karlstad kommun och därmed finansieras av 
skattebetalare i kommunen. Eventuellt kan berörda ytterområden belastas med någon form av 
motprestation eller betalning i avsikt att låta de som tar del av fördelarna också stå för 
kostnaderna. I skrivandets stund väljer jag att inte vidare kommentera fördelningseffekterna. 
Avsikten är endast att klarlägga dess förekomst, eventuella lösningar lämnas till beslutande 
instanser. 
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6. Slutkommentarer 
Avsnittet behandlar kortfattat kommentarer vad gäller själva uppsatsarbetet. Vad kunde ha 
gjorts bättre? Vilka speciella svårigheter har man stött på? Vad bedömer man som intressant 
för fortsatt forskning?  
 
 ___________________________________________________________________ 

 

6.1 Vad kunde ha gjorts bättre? 
Analysresultaten är förknippade med relativt hög osäkerhet. Dels beror det på den skattning 
som gjorts för nyttan som representerar en eventuell förstainsatsperson. Om dess betydelse för 
resultaten hade identifierats tidigare kunde nyttan för respektive olyckstyp värderats 
(åtminstone med en kvalificerad gissning). Dessvärre vilar nu analysresultatet mot en generell 
nyttovärdering på 25 % av räddningsstyrkan, även om en "lägsta möjliga" beräkning 
genomförts. 
 
Ytterligare borde jag tidigt undersökt villkoren för det tillgängliga statistiska underlaget, inte 
minst i vilken form det presenteras. För uppsatsen fanns befintlig data för åren 2000-2004. Ett 
större totalt larmantal hade varit önskvärt. 
 
 

6.2 Utmaningar i uppsatsarbetet 
Uppsatsarbetets största utmaningar har visat sig i form av förseningar och förhinder med 
tillgången av nödvändig information. På grund av analysens karaktär har jag varit beroende av 
olika samhällsinstanser vilka givetvis har egna arbetsuppgifter att ta hänsyn till. För framtida 
studier rekommenderas därför att söka kontakt i ett tidigt skede och i så hög grad som möjligt 
efterfråga så kallad rådata för en senare informationsbehandling. 
 
 

6.3 Intressant för uppföljning 
Vi har tidigare konstaterat att nyttobedömningen av en akutsköterska som förstainsatsperson 
vid räddningstjänstolyckor endast är en kvalificerad skattning. För vidare forskning bedömer 
jag det intressant att mer exakt försöka bestämma denna nytta med avseende på de olika 
olyckstyperna. Varför inte en empirisk studie där sjuksköterskornas nytta som 
förstainsatsperson bestäms med avseende på möjliga bidrag och larm? Med uppgifter om 
representerad nytta för respektive kategori kan samhällets resurser distribueras på ett ännu 
effektivare sätt. Även övriga variabler som körtider och tidanspråk för en eventuell 
förstainsatsperson anser jag som viktiga komplement till analysen och bidra till resultatens 
validitet.  
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7. Källförteckning 
Följande källor hänvisas till i denna skrivelse. Hänvisningarna finns uppdelade i ”tryckta 
källor” och ”Internet”. 
___________________________________________________________________ 
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8. Bilagor 
Följande uppgifter är omarbetade och återfinns i analysen. För granskning presenteras även 
det statistiska underlaget i sin ursprungliga form och senare även härledning för vissa 
använda formler   
___________________________________________________________________ 

 

Bilaga 1: Räddningsinsatser för Vålberg och Väse 2000-2004 
Källa: Kontakt på Räddningsverkets avd. NCO, Nationellt Centrum för lärande från Olyckor, 
Karlskoga 
 
 
Antal räddningsinsatser för kommmunal räddningstjänst per station och år  
      
Totalt antal räddningsinsatser    
Station 2000 2001 2002 2003 2004 
Vålberg 46 43 46 61 52 
Väse 26 29 25 32 22 
Totalt 72 72 71 93 74 
      
      
Antal räddningsinsatser mellan klockan 07:30 - 16:00  
Station 2000 2001 2002 2003 2004 
Vålberg 20 21 16 28 25 
Väse 12 15 13 15 12 
Totalt 32 36 29 43 37 
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Antal räddningsinsatser för kommmunal räddningstjänst mellan klockan 07:30 - 
16.00  
per station och år samt tiden till olycksplatsen i sekunder  
      
Tiden till olycksplatsen är tid från att larmet inkommer till SOS Alarm tills räddningstjänsten ankommer 
skadplatsen 
      
      
Station År Tiden till olycks- 

platsen i sekunder 
Olyckstyp 

    
Vålberg 2000 780 Brand i byggnad   
Vålberg 2000 480 Brand i byggnad   
Vålberg 2000 480 Brand i byggnad   
Vålberg 2000 836 Brand ej byggnad   
Vålberg 2000 421 Brand ej byggnad   
Vålberg 2000 780 Brand ej byggnad   
Vålberg 2000 360 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2000 480 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2000 438 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2000 600 Trafikolycka   
Vålberg 2000 240 Trafikolycka   
Vålberg 2000 660 Trafikolycka   
Vålberg 2000 974 Trafikolycka   
Vålberg 2000 578 Trafikolycka   
Vålberg 2000 1800 Utsläpp av farligt ämne 
Vålberg 2000 600 Utsläpp av farligt ämne 
Vålberg 2000 420 Utsläpp av farligt ämne 
Vålberg 2000 25 Ras/skred     
Vålberg 2000 2400 Annan kommunal räddningstjänst 
Vålberg 2000 660 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2000 1091 Brand ej byggnad  
Väse 2000 571 Brand ej byggnad  
Väse 2000 593 Brand ej byggnad  
Väse 2000 378 Automatlarm, ej brand 
Väse 2000 324 Falsklarm brand, uppsåtligt 
Väse 2000 898 Trafikolycka  
Väse 2000 528 Trafikolycka  
Väse 2000 1441 Trafikolycka  
Väse 2000 426 Trafikolycka  
Väse 2000 387 Förmodad räddning  
Väse 2000 1906 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2000 1015 Annan kommunal räddningstjänst 
Vålberg 2001 540 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 660 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 360 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 651 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 480 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 720 Brand ej byggnad   
Vålberg 2001 540 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2001 480 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2001 360 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2001 540 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2001 600 Automatlarm, ej brand 
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Vålberg 2001 457 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2001 554 Förmodad brand/undersökning 
Vålberg 2001 381 Förmodad brand/undersökning 
Vålberg 2001 420 Trafikolycka   
Vålberg 2001 660 Trafikolycka   
Vålberg 2001 720 Utsläpp av farligt ämne 
Vålberg 2001 120 Vattenskada   
Vålberg 2001 60 Djurräddning   
Vålberg 2001 438 Förmodad räddning   
Vålberg 2001 2220 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2001 241 Brand i byggnad  
Väse 2001 1007 Brand ej byggnad  
Väse 2001 301 Förmodad brand/undersökning 
Väse 2001 461 Förmodad brand/undersökning 
Väse 2001 686 Trafikolycka  
Väse 2001 607 Trafikolycka  
Väse 2001 490 Utsläpp av farligt ämne 
Väse 2001 489 Utsläpp av farligt ämne 
Väse 2001 383 Utsläpp av farligt ämne 
Väse 2001 477 Stormskada  
Väse 2001 639 Djurräddning  
Väse 2001 608 Djurräddning  
Väse 2001 860 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2001 1243 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2001 240 Annan kommunal räddningstjänst 
Vålberg 2002 660 Brand i byggnad   
Vålberg 2002 637 Brand i byggnad   
Vålberg 2002 420 Brand i byggnad   
Vålberg 2002 720 Brand i byggnad   
Vålberg 2002 420 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 780 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 4020 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 480 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 545 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 600 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 679 Brand ej byggnad   
Vålberg 2002 420 Förmodad brand/undersökning 
Vålberg 2002 375 Trafikolycka   
Vålberg 2002 720 Trafikolycka   
Vålberg 2002 600 Trafikolycka   
Vålberg 2002 360 Trafikolycka   
Väse 2002 494 Brand i byggnad  
Väse 2002 799 Brand ej byggnad  
Väse 2002 976 Brand ej byggnad  
Väse 2002 908 Brand ej byggnad  
Väse 2002 792 Brand ej byggnad  
Väse 2002 183 Automatlarm, ej brand 
Väse 2002 706 Trafikolycka  
Väse 2002 483 Trafikolycka  
Väse 2002 1106 Trafikolycka  
Väse 2002 907 Drunkning/-tillbud  
Väse 2002 703 Djurräddning  
Väse 2002 157 Annan kommunal räddningstjänst 
Väse 2002 722 Annan kommunal räddningstjänst 
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Vålberg 2003 660 Brand i byggnad   
Vålberg 2003 540 Brand i byggnad   
Vålberg 2003 300 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 600 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 431 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 840 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 600 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 780 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 600 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 780 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 570 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 720 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 720 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 480 Brand ej byggnad   
Vålberg 2003 420 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2003 716 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2003 411 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2003 8280 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2003 720 Falsklarm brand, uppsåtligt 
Vålberg 2003 540 Falsklarm brand, uppsåtligt 
Vålberg 2003 660 Trafikolycka   
Vålberg 2003 840 Trafikolycka   
Vålberg 2003 420 Trafikolycka   
Vålberg 2003 660 Trafikolycka   
Vålberg 2003 600 Trafikolycka   
Vålberg 2003 960 Utsläpp av farligt ämne 
Vålberg 2003 1200 Stormskada   
Vålberg 2003 780 Djurräddning   
Väse 2003 392 Brand i byggnad  
Väse 2003 506 Brand ej byggnad  
Väse 2003 2097 Brand ej byggnad  
Väse 2003 413 Brand ej byggnad  
Väse 2003 1119 Brand ej byggnad  
Väse 2003 225 Automatlarm, ej brand 
Väse 2003 645 Förmodad brand/undersökning 
Väse 2003 8 Falsklarm brand, uppsåtligt 
Väse 2003 385 Trafikolycka  
Väse 2003 849 Trafikolycka  
Väse 2003 907 Vattenskada  
Väse 2003 662 Stormskada  
Väse 2003 1310 Djurräddning  
Väse 2003 467 Djurräddning  
Väse 2003 1660 Annan kommunal räddningstjänst 
Vålberg 2004 529 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 420 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 726 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 360 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 480 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 780 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 480 Brand i byggnad   
Vålberg 2004 960 Brand ej byggnad   
Vålberg 2004 960 Brand ej byggnad   
Vålberg 2004 900 Brand ej byggnad   
Vålberg 2004 360 Brand ej byggnad   
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Vålberg 2004 600 Brand ej byggnad   
Vålberg 2004 660 Brand ej byggnad   
Vålberg 2004 404 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2004 540 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2004 480 Automatlarm, ej brand 
Vålberg 2004 1062 Förmodad brand/undersökning 
Vålberg 2004 240 Förmodad brand/undersökning 
Vålberg 2004 660 Trafikolycka   
Vålberg 2004 900 Trafikolycka   
Vålberg 2004 600 Trafikolycka   
Vålberg 2004 466 Trafikolycka   
Vålberg 2004 960 Trafikolycka   
Vålberg 2004 840 Trafikolycka   
Vålberg 2004 720 Förmodad räddning   
Väse 2004 948 Brand i byggnad  
Väse 2004 1107 Brand i byggnad  
Väse 2004 418 Brand i byggnad  
Väse 2004 292 Brand ej byggnad  
Väse 2004 438 Brand ej byggnad  
Väse 2004 266 Automatlarm, ej brand 
Väse 2004 1662 Förmodad brand/undersökning 
Väse 2004 579 Trafikolycka  
Väse 2004 585 Vattenskada  
Väse 2004 739 Djurräddning  
Väse 2004 758 Förmodad räddning  
Väse 2004 1286 Annan kommunal räddningstjänst 
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Bilaga 2: Härledning av maximal ankomsttid för förstahandsperson 
Under avsnittet: 5.1.1 Enskilda variablers resultatpåverkan beräknas den maximala 
ankomsttiden för en förstahandsperson vid för ett sambruksprojekt som fortfarande kan anses 
vara lönsamt (samhällsperspektiv). Nedan följer en matematisk härledning av den använda 
formeln för detta stycke. 
 
Villkor för samhällsekonomiskt nollresultat (B=Benefit. Jag förtydligar med att se till ett 
område, Vålberg): 
 

 
 
 
 
där: 
Xi = Genomsnittligt antal larm i området per år 
tVål.rtj = Områdets räddningstjänsts genomsnittliga ankomstid till skadeplats 
Zi = Värdet för 1 minuts förändrad insatstid för specifik olyckstyp 
t = Förstainsatspersonens ankomsttid till skadeplats 
 
Jag söker att bryta ut t. Under ovanstående villkor för nollresultat visar t den längsta tid en 
eventuell förstahandsperson kan dröja i ankomst till skadeplats för att sambruk fortfarande 
kan anses lönsamt. Hela villkoret kan då skrivas om.  
 
För att förenkla väljer jag att namge respektive olyckstyp enligt A,…,J (Stora bokstäver, 
representerar olyckstyp i Vålberg) och a,…,j (Små bokstäver, Väse) (Se tabell 4.6 och 
tabell 4.7) 
 
Villkoret för nollresultat kan då förenklas och skrivas om enligt: 
 
 
 
 
där: 
A = Brand i byggnad (Vålberg),…,B = Brand, ej i byggnad (Vålberg),…, J = Övriga 
(Vålberg) etc 
a = Brand i byggnad (Väse),…,j = Övriga(Väse) etc 
 
 
Jag samlar negativa termer under positivt tecken: 
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Jag bryter ut okända t och får en formel för beräkning av den maximala ankomsttiden till 
skadeplats: 
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