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SAMMANFATTNING 
Tidigare studier har visat att det finns en övervägande nytta för samhället som helhet vid 

införandet och användandet av förstainsatsaktörer. I Sverige har nyttjandet av 

förstainsatsperson, FIP, inom räddningstjänsten visat på en kortare responstid än övrig styrka 

vid en olycka. Vid en byggnadsbrand är det enligt räddningstjänstens lagföreskrift ett 

rökdykarpar som utför livräddningen med resterande styrka (släckbil) verkande i bakgrunden. 

Den här studien utvärderar på nationell nivå tidsbesparingen (den kortare responstiden för två 

FIP-enheter jämfört med nästkommande enhet) samt den nytta som införandet och 

användandet av två FIP-enheter resulterar i för samhället som helhet vid en byggnadsbrand. 

 Metoden för att analysera den minskning i skadevärde som en tidigare påbörjad insats medför 

genom nyttjandet av två FIP-enheter är en kostnadsnyttometod, även kallad CBA (Cost-

benefit analysis). Kostnadsnyttoanalysen ställer den merkostnad som investeringen i FIP-

enheter medför i kontrast till den nytta som FIP-enheter bidrar med, har nyttan ett större värde 

än kostnaden så är projektet samhällsekonomiskt lönsamt.  

Efter sortering av analysunderlaget genomförts återstod 210 stycken fall med fatal utkomst 

vid brand i byggnad mellan åren 2010 – 2014. Datamaterialet är från räddningstjänstens 

insats- samt dödsrapporter som ifyllts vid en olyckshändelse som räddningstjänsten larmats 

till. Resultatet från analysen visar att den genomsnittliga årliga nyttan av FIP-enheterna är 

beroende på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns inom stationsområde 

(benämns som täckningsgrad i studien) samt om stationen väljer att investera i en FIP-enhet 

eller två FIP-enheter. Täckningsgraden för att det ska vara lönsamt att investera i en FIP-enhet 

är 5311 stycken individer, för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt att investera i två 

FIP-enheter måste stationen täcka 10 621 stycken individer. Investeringsalternativen är till 

följd av att utgångsläget för räddningstjänstens stationer är av olika art, d.v.s. en del stationer 

har redan en verksam FIP-enhet. För att stationen i fråga ska kunna ta del av den tänkta 

åtgärden med tidsbesparingen av två stycken FIP-enheter presenteras därav ett case scenario 

med investeringsalternativet om en FIP-enhet. 

Slutsatsen som dras är att det är samhällsekonomiskt lönsamt att implementera och nyttja två 

FIP-enheter för Sveriges räddningstjänster beroende på hur stor andel av Sveriges befolkning 

som den aktuella stationen täcker och vilket investeringsalternativ som är av intresse. 

Nyckelord: kostnadsnyttoanalys, räddningstjänst, FIP, responstid  
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ABSTRACT 
Previous studies have shown that there is an overwhelming benefit to society as a whole for 

the introduction and use of first responders. In Sweden, the use of first responders, FIP, for 

the civil protection demonstrated a shorter response time than the other rescue force when an 

accident occurred. When there is a fire in a building, according to rescue services regulations 

a smoke-diving couple performs the lifesaving operation with the residual rescue force (fire 

engine) acting in the background. This study evaluates if the national time savings;!the shorter 

response time for two FIP units compared with the next unit arriving at the scene of an 

accident. If the introduction and use of two FIP units and the time saved results in a benefit to 

the society as a whole when there is a fire in a building.  

The method for analyzing the reduction in the damaged value as a previously initiated effort 

involving the use of two FIP units is a cost-benefit approach, also called CBA. Cost-benefit 

analysis makes the extra cost an investment in FIP units brings in contrast to the benefits that 

FIP units contributes, is the benefit of greater value than the cost  the project is said to be 

economically viable.  

After sorting the analytical framework remained 210 cases, with fatal outcomes, for the 

variable fire in building between the years 2010 - 2014. The data material obtained is from the 

emergency input and death reports completed after an accident occurred that the rescue 

services were alerted to. The results of the analysis show that the average annual benefit of 

FIP units is dependent on the proportion of the intended population found in the station area 

(referred to as coverage in the study) and if the station chooses to invest in one FIP unit or two 

FIP units. Adequacy for it to be profitable to invest in one FIP unit requires that the station 

covers 5311 individuals, for it to be economically profitable to invest in two FIP units the 

station must cover 10 621 individuals. The investment options are due to the starting position 

for the rescue stations are of different kinds, i.e. some stations already have an effective FIP 

unit. For the station in question to take part of the division and time savings with two FIP 

units therefore a case scenario is presented with the investment option of one FIP unit.  

The conclusion is that it is economically viable to implement and use two FIP units for 

Sweden's emergency services depending on the proportion of the population of Sweden that 

the current station covers and what investment options that are of interest. 

Keywords: cost-benefit analysis, rescue services, first responders, response time   
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BEGREPP 
Anspänningstid; ”Med anspänningstid avses inom räddningstjänsten tiden från larm till dess 

att första fordon lämnar brandstationen” (Räddningsverket 2001). 

AFS:2007:7;”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna. Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbete med rök- och kemdykning” (Arbetsmiljöverket 2007).  

Breakeven; I allmänhet, den punkt vid vilken nyttor (vinst) är lika medkostnader (förlust). 

Förstainsatsperson, FIP; ”Person som oavsett sin ordinarie befattning utgör en resurs för 

snabb första insats vid en händelse i väntan på att samhällets ordinarie resurser anländer.” 

Sund (2006). För räddningstjänst innebär begreppet att brandmannen har ett mindre 

utryckningsfordon till sitt förfogande dygnet runt och åker direkt till olycksplatsen från sitt 

hem, arbetsplats eller varhelst personen befinner sig, detta utan att åka till stationen för att 

förbereda tillsammans med resten av räddningsteamet (Weinholt 2015). 

Insatstid; Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till 

dess att räddningsarbetet har påbörjats (Blomqvist m.fl., 2012). 

Kostnadsnyttoanalys, CBA; Kostnadsnyttoanalysen även kallad CBA (cost benefit-analysis) 

handlar om att bedöma effektiviteten av en policy jämfört med den näst bästa användningen 

av resurserna, detta för att uppskatta alla inblandade kostnader och eventuella nyttor som kan 

påverka ett projekt. Man kvantifierar policyns möjliga konsekvenser, vanligen kallade 

effekter, i monetära termer och väger dem mot de samhällsekonomiska nyttorna, även de i 

monetära termer (Mattsson 2006). 

MSB; Myndigheten för samhällskydd och beredskap, är en statlig myndighet med uppgift att 

utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker 

tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När 

en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga. (www.msb.se) 

Nettonuvärde; Vid genomförandet av en kostnadsnyttoanalys på ett projekt eller förslag, fås 

ett bättre resultatgenom att konvertera alla framtida kostnader och nytta till deras nuvärde. 

Subtrahera nuvärdet av alla kostnader från nuvärdet av alla fördelar med för nuvärdet av 

projektet, eller nettonuvärdet. Om nettonuvärdet är positivt, så överväger fördelarna 
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kostnaderna, och projektet kommer med tiden betala sig och generera i en samhällsekonomisk 

lönsamhet (Boardman m.fl. 2011). 

Nyttokostnadskvot; Ett förhållande som identifiera sambandet mellan kostnader och fördelar 

av ett föreslaget projekt (Boardman m.fl. 2011). 

Olyckor; ”Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett 

olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall.” (Lindberg 2008). 

RAKEL; Är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning som är till för 

att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med säkerhet, 

ordning och hälsa (www.msb.se). 

Responstid; Är den tid som går från att räddningstjänsten får in ett larm tills att fordon 

infinner sig på olycksplats (Jaldell 2004). 

Räddningsinsats; ”Är den benämning som normalt används för den företeelse där hela eller 

större eller mindre delar av kommunens organisation för räddningstjänst larmas ut till en 

olycka, med uppgiften att på olika sätt ställa till rätta, dvs. att hjälpa den som behöver hjälp” 

(Svensson m.fl. 2009). 

Räddningstjänst; Räddningstjänsten bidrar med sin assistans vid brandskydd (aktiviteter som 

minskar sannolikheten för att bränder inträffar samt att bidra till att begränsa den förlust av 

egendom och liv i bränder som inträffar), brandbekämpning (släckning av bränder med 

minimal förlust av liv och egendom) och även vid trafikolyckor, drunkningsolyckor, 

byggnadsinspektioner, katastrofbistånd m.m. (Brandskyddsföreningen 2015). 

SFS 2003:778;Är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete, den ger inga 

tydliga riktlinjer för hur en kommun bör organisera sin räddningstjänst, men ger en 

beskrivning av vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag samt organisationer 

(Brandskyddsföreningen 2015). 

Täckningsgrad; Med detta avses hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns 

inom stationsområde. 
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1 INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION!

Sveriges räddningstjänster tjänar ett viktigt syfte i samhället genom att se till att människor i 

nöd får hjälp när de blir utsatta för oönskade händelser. Vardagliga olyckor såsom bränder, 

trafikolyckor eller drunkningsolyckor påverkar enskilda individer och utgör en stor 

ekonomisk förlust för samhället som helhet (Weinholt 2015).  

Merparten av alla insatser vid ett larm om olycka till räddningstjänsten handlar om brand, 

med en övervägande majoritet för bostadsbyggnad. År 2014 ryckte räddningstjänsten ut på 

drygt 93 100 larm om olycka, av de totala antalen larm stod bränder för sju av tio 

räddningsinsatser, 9 660 stycken av dem var brand i bostadsbyggnader. Statistik från MSB 

visar att antalet olyckslarm som räddningstjänsten rycker ut till har ökat från att år 2000 ligga 

på cirka 110 000 stycken till att år 2013 vara uppe i 125 000 stycken, detta i samspel med att 

antalet heltids- och deltidsanställda brandmän minskat från 17 650 stycken (år 2000) till 

15 620 stycken (år 2013).  Arbetsbördan för Sveriges räddningstjänst har på så vis ökat och 

allt högre krav ställs på effektivitet och utveckling av nya lösningar för organisationen (MSB 

2015). I samspel med detta började utformningen av förstainsatsperson, FIP inom 

räddningstjänsten.  

En FIP-enhet är tänkt att utan omväg till stationen ha möjlighet att ta sig snabbt och smidigt 

direkt till olycksplats och på så sätt kunna antingen bryta eller stagnera det negativa 

skadeförloppet. FIP-enheten kollar av och förmedlar samtidigt lägesbilden till den resterade 

huvudstyrkan som är på väg till olycksplatsen. Som beskrivet har det forskats kring 

möjligheten att implementera och använda en FIP-enhet vid Sveriges räddningstjänst, studier 

har kunnat fastställa att FIP-enheten i genomsnitt är 3,40 minuter snabbare på plats än 

huvudstyrkan med en betoning på att FIP-enheten ej innehar som uppgift att tränga in i 

rökfyllda utrymmen (MSB 2015).  

Att en FIP-enhet inte utför rökdykning är i enlighet med lagföreskriften AFS:2007:7 där det 

definierats att vid en brand är det ett rökdykarpar som utför den invändiga livräddningen, med 

resterande styrka verkande i bakgrunden. Eftersom majoriteten av alla olyckslarm som 

inkommer till räddningstjänsten handlar om brand och främst brand i bostadsbyggnad saknas 

det en utvärdering om en snabbare påbörjad livräddning skulle kunna ske med två stycken 

FIP-enheter, d.v.s. medför två FIP-enheter en tidsbesparing vid en olycka genom en kortare 
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responstid jämfört med nästkommande enhet. Skulle två FIP-enheter kunna göra en lägeskoll 

och ta ett beslut att utföra en snabb insats om det genererade i en brytning eller minskning av 

skadevärdet och på så vis resultera i en mer effektiv livräddning vid byggnsadsbränder?  

1.2 BAKGRUND 

1.2.1 SVERIGES RÄDDNINGSTJÄNST 
Sverige består idag av 290 stycken kommuner som bidrar med en rad tjänster till sina 

invånare, bl.a. sociala tjänster, utbildning och kollektivtrafik, kommunerna har även ansvaret 

för organiseringen av räddningstjänsten (Weinholt 2015; Mattsson och Juås 1997). 

Räddningstjänsten bidrar med sin assistans vid brandskydd (aktiviteter som minskar 

sannolikheten för att bränder inträffar samt att bidra till att begränsa den förlust av egendom 

och liv i bränder som inträffar), brandbekämpning (släckning av bränder med minimal förlust 

av liv och egendom) och även vid trafikolyckor, drunkningsolyckor, byggnadsinspektioner, 

katastrofbistånd m.m. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen 

när det handlar om brandskyddsarbete, den ger inga tydliga riktlinjer för hur en kommun bör 

organisera sin räddningstjänst, men ger en beskrivning av vilka skyldigheter som gäller för 

myndigheter, företag samt organisationer. I lagtexten finns även beskrivet vilka skyldigheter 

man som privatperson har då en olycka har inträffat, såsom att larma (Brandskyddsföreningen 

2015). De vaga instruktionerna till trots har Sveriges kommuner i stort organiserat 

räddningstjänsten på samma sätt i årtionden. Det skiljer sig mellan de större och mindre 

kommunerna, i de stora kommunerna är det standard att ha många heltidsanställda brandmän 

(Weinholt 2015). De som är heltidsanställda är brandmän till yrket och befinner sig normalt 

på stationen när de är i tjänst. I mindre kommuner finns en majoritet av deltidsanställda 

brandmän vilka består av personer som arbetar eller bor i närheten av stationen och vid 

inringning lämnar sina ordinarie arbetsuppgifter. I få fall nyttjas även de frivilliga 

brandkårerna (Mattsson och Juås 1997).  

1.2.2 BRAND I BYGGNAD 
Under en lång tid har fokus i arbetet för räddningstjänst varit det operativa arbetet 

(brandsläckningens del i uppdraget). Ny data från MSB visar att andelen brandrelaterade larm 

som räddningstjänsten svarat på har minskat. År 2014 utfördes 1160 stycken färre insatser till 

bränder än år 2013 och antalet byggnadsbränder understeg 10 000 stycken, den lägsta nivån 

sedan insamlingen av insatsrapporterna startade år 1998 (MSB 2015). Nedan presenteras ett 

diagram framtaget med data insamlad av MSB. 
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Figur 1.1: Visar omfattningen av kategorin byggnadsbrand under tio år 

 
Källa: (MSB 2015). 

Av det totala antal bränder står bostadsbyggnader för 59,2 procent, allmän byggnad står för 

19,8  procent, industri för 10,5 procent och övrig byggnad för 10,6 procent mellan åren 2010 

– 2014. 

Figur 1.2: Fördelningen av brand år 2010 - 2014 

 
Källa: (MSB 2015). 
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Nedgången av brand i bostadsbyggnad som MSB (2015) genom insamlad statistik sett mellan 

år 2013 - 2014 beror på innovationer i uppförandet av byggnader, förändringar i 

stadsplanering och teknisk utveckling; bl.a. RAKEL (Stenberg m.fl.2012). Nya innovationer 

har minskat antalet larm om brand och begränsat spridningen av bränder, det är därför färre 

bränder idag som kräver resursintensiva åtgärder. Detta har medfört att fokuset i många av 

landets kommuner för räddningstjänst har skiftat åt att fungera som en mer förebyggande 

verksamhet, inkluderat utbildning, inspektioner samt en ökad verksamhet med andra 

samhällsaktörer. Allt större fokus har även riktats mot en minskad responstid vid olyckor i ett 

kostnadseffektivt sätt (Weinholt 2015).   

1.2.3 ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTEN, AFS:EN 
Lagföreskriften AFS:en (arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) säger att, enligt svensk 

lag, för att få genomföra en rökdykning i Sverige måste grundbemanningen bestå utav; en 

arbetsledare, en rökdykarledare, två stycken rökdykare samt en ansvarig för tillgång av 

släckvatten (Blomqvist m.fl., 2012). 

Bild 1.1: Illustrerargrundbemanningen vid rökdykning i en normal riskmiljö 

 

Källa: (Räddningsverkets centrum för risk och säkerhetsutbildning 2004). 
 
På olycksplatsen är det arbetsledaren som bestämmer om det ska utföras en rök- eller 

kemdykning. Det är inte förrän arbetsledaren genomfört en riskbedömning av olycksplatsen 

och fulltalig styrka är på plats som rökdykningen kan påbörjas. Rökdykarledaren ska ge 

instruktioner till de som ingår i räddningsinsatsen och ansvarar för att insatstiden hålls och att 
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personalen får de upplysningar som behövs. Genom konstant kommunikation med 

rökdykarna ska rökdykarledaren se till att deras säkerhet bibehålls och bestämma om ett 

eventuellt avbrott av insatsen bör göras. För att bli rökdykare i Sverige krävs en specifik 

utbildning där det bl.a. ställs höga fysiska krav (Inrikesministeriet, 2002). Vid en 

rökdykningsinsats ska rökdykarna arbeta parvis och ha en kontinuerlig kontakt med 

rökdykarledaren (Arbetsmiljöverket 2007).  

Enligt AFS:2007:7 för rök- och kemdykning definieras rökdykning som: 

 Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa brand eller liknande 

klädd i brandskyddsdräkt och med andningsapparat på. 

AFS:en handlar om arbetsskydd men verkar mer och mer styrande för svensk räddningstjänst. 

Diskussioner kring om styrkan, 1+4, behöver komma i samlad trupp eller om man bör 

revidera AFS:en och bryta upp detta tänk förs på olika nivåer, detta dels för att kunna föra 

räddningstjänst framåt, men även öka möjligheten att rädda liv (Ivansson 2003). 

Rökdykningen är en stolt tradition inom svensk räddningstjänst och AFS: ens föreskrifter gör 

att rökdykningen definierar anställningskraven och är även bestämmande kring styrkornas 

storlek (Stenberg 2012). En stark röst för ett nytänkande av rökdykningen inom 

räddningstjänst är Kenneth Ericson, tidigare räddningschef för Öckerö kommun. Enligt 

Ericson har ny teknik och större fysiska krav på brandmännen gjort att rökdykningen 

utvecklats till en metod för invändig brandsläckning, vilket gör att fokuset istället ligger på 

räddning av egendom. Detta i kombination med att AFS föreskrifterna ställer allt högre krav 

på säkerheten vid en rökdykning leder till en fördröjning av den såkallade angreppstiden. 

Målsättningen är enligt Ericson alltför snäv och fokus bör vändas tillbaka till livräddning, 

därför införde Ericson räddningsenheter i Öckerö kommun. Dessa bestod utav två man som 

snabbt infann sig först på olycksplatsen innan resterande styrkan (1+4) anslöt sig. Tanken var 

att räddningsenheterna, om behov fanns, kunde välja att snabbt utföra en invändig livräddning 

(Ivansson 2003). 

1.2.4 FÖRSTAINSATSPERSON, FIP 
Förstainsatsperson, FIP, definieras av Sund (2006) som;  

 Person som oavsett sin ordinarie befattning utgör en resurs för snabb första 

insats vid en händelse i väntan på att samhällets ordinarie resurser anländer 
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För räddningstjänst innebär begreppet att brandmannen har ett mindre utryckningsfordon till 

sitt förfogande dygnet runt och åker direkt till olycksplatsen från sitt hem, arbetsplats eller 

varhelst personen befinner sig, detta utan att åka till stationen för att förbereda tillsammans 

med resten av räddningsteamet. Huvudtanken bakom detta initiativ är att en brandman ska 

kunna komma till olycksplatsen tidigt och eventuellt bryta händelseförloppet eller mildra den 

negativa skadeutvecklingen och samtidigt förmedla situationens omständighet till 

kontrollcentralen i väntan på resten av räddningsteamet (Weinholt 2015). 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare studier har visat att det finns en övervägande nytta för samhället som helhet vid 

införandet och användandet av förstainsatsaktörer. I Sverige har nyttjandet av 

förstainsatsperson, FIP, inom räddningstjänsten visat på en kortare responstid än övrig styrka 

vid en olycka. Vid en brand i byggnad är det enligt räddningstjänstens lagföreskrift ett 

rökdykarpar som utför livräddningen med resterande styrka (släckbil) verkande i bakgrunden, 

vidare kan frågan ställas om även användandet och införandet av två stycken FIP-enheter 

medför en nytta för samhället i form av en kortare responstid jämfört med nästkommande 

enhet? Studien undersöker åtgärden om tidsbesparingen av två stycken FIP-enheter som 

påbörjar rökdykning vid ett tidigare skede, utan att invänta att resterande styrka ansluter till 

olycksplatsen, leder till en effektivare livräddning? 

1.4 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka om införande och användning av två stycken FIP -enheter vid 

Sveriges räddningstjänst resulterar i en snabbare påbörjad rökdykning vid byggnadsbrand och 

sedermera en samhällsekonomisk lönsamhet. 

1.5 METOD 
Frågeställning för uppsatsen uppkom då tidigare studier i största mån fokuserat på den 

samhällsekonomiska nyttan, genom kortare responstid, av att införa en FIP-enhet vid Sveriges 

räddningstjänster. Ett fåtal rapporter har även undersökt resultat av användningen av två 

stycken FIP-enheter, men endast för en viss station och för alla olyckskategorier 

räddningstjänsten larmats på. Vidare fanns ett intresse av att se om användandet av två 

stycken FIP-enheter för kategorin brand bringade en samhällsekonomisk nytta och en 

effektivare livräddningsinsats genom en kortare responstid jämfört med nästkommande enhet. 

Anledningen till att kategorin brand valdes ut är för att vid en olycka av dess slag är det 

(alltid) ett rökdykarpar som genomför livräddningsinsatsen samt att den insatskategorin står 
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för majoriteten av alla de larm som inkommer till räddningstjänsten, därav utvärderingen av 

den effekt som två FIP-enheter medför i studien.   

Uppsatsen är en kvantitativ fallstudie där den huvudsakliga metoden för att utvärdera och 

skatta den samhällsekonomiska nyttan av en effektivare användning av två FIP-enheter vid 

Sveriges räddningstjänst är en kostnadsnyttoanalys, även kallas CBA (Cost-benefit analysis). 

Kostnadsnyttoanalysen presenteras stegvis i avsnitt 2.3 enligt Boardman m.fl. 

Analysunderlagets nyttosida är delgivit från två olika källor; Mälardalens brand- och 

räddningstjänst samt insats- och dödsrapportering från MSB:s databas. De två 

analysunderlagen medför att nyttosidans beräkning utförs i två steg,  

[1] MBR (Mälardalens brand- och räddningstjänst) datamaterial gav tidsuppgifter om 

responstiderna vid en olycka för räddningstjänsten i Surahammar - och 

Hallstahammarskommun för FIP1, FIP2 samt släckbilen. Från de tidsuppgifterna 

kunde en genomsnittlig responstid för två stycken FIP-enheter (FIP1 och FIP2) 

beräknas och en tidsbesparing tas fram. Tidsbesparingen är den tid från det att båda 

FIP-enheterna är på plats till dess att släckbilen anländer till olycksplatsen. Från 

början bestod datamaterialet av totalt av 5377 stycken händelser mellan åren 2008 – 

2011. Efter att datamaterialet för de fyra stationerna i kommunerna sorterats (mer 

utförligt beskrivit i avsnitt 4.1) kvarstod 64 stycken användbara händelser 

innehållande full styrka (FIP1, FIP2 och släckbil).  

[2] Andra delen av analysunderlaget bestod av insats- samt dödsrapporteringar för åren 

2008 – 2014 från MSB. Datamaterialet är nationellt och inkluderade 1254 stycken 

händelser, efter sortering och uteslutning återstod 207 stycken fall för åren 2010 – 

2014 (2008 och 2009 uteslöts p.g.a. undermålig information).  Datamaterialet 

behandlades genom att studera fritexterna för kategorin brand i byggnad.  

Kostnadssidan beräknades utifrån kostnader presenterade i Lång (2012) och 

inflationsjusterades med KPI (till år 2014:s priser) för att sedan slås ut på årsbasis. Vidare 

plockades en av posterna bort (utrustning) detta för att FIP-enheterna inte enbart kommer att 

nyttjas vid en brand, utan även andra olyckshändelser, såsom drunkning, trafikolyckor etc. 

Kostnaden multiplicerades sedan med den andel av räddningstjänstens totala insatser år 2014 

som posten brand stod för (48,2 procent). Kostnadsposten presenterades vidare för två olika 

case; investering i en FIP-enhet samt investering i två FIP-enheter, detta p.g.a. Sveriges 

räddningstjänststationer har olika utgångsläge (vissa stationer har redan en verksam FIP- 
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enhet). För att stationen i fråga ska kunna ta del av den tänkta uppdelning och tidsbesparing 

med två stycken FIP-enheter presenteras därav ett case scenario med investeringsalternativet 

om en FIP-enhet. Vidare beräknades hur stor andel av den avsedda populationen som 

återfanns inom stationsområde (täckningsgraden) för båda casen för att se vilken station som 

drog nytta av vilket alternativ vid en investering. För att investera i en FIP-enhet ska stationen 

täcka 5311 stycken av samhällets individer och för att investera i två stycken FIP-enheter ska 

stationen täcka 10 621 stycken individer. 

Sedan beräknades nettonuvärde och nyttokostnadskvot för de båda casen samt för tre olika 

fall av täckningsgrad; 3000, 6000 och 11 000 stycken individer. Resultaten varierade för båda 

investeringsalternativen och nettonuvärdet samt nyttokostnadskvoten resulterade i en 

samhällsekonomisk nytta då täckningsgraden uppgick till 11 000 stycken individer, vilket är 

den enda siffran i analysen som översteg båda beräkningarna för täckningsgraden om 5311 

stycken individer samt 10 621 stycken individer. Vidare kunde slutsatsen dras att det är 

lönsamt att införa och nyttja två stycken FIP-enheter vid Sveriges räddningstjänster om 

hänsyn tas till täckningsgraden. Vare sig kostnadsnyttoanalysen strukturerats uttryckligen i 

termer av oförutsedda händelser och deras sannolikheter eller ej, finns alltid en viss osäkerhet 

kring omfattningen av effekterna som förutses och de monetära värden som de tilldelas. En 

känslighetsanalys hjälper till att undersöka hur känsligt nettonuvärdet är för dessa 

förändringar, för studien valdes att genomföra en analys i Excel för vilken variabeln antal liv 

varierades från minimum (en individ) till maximala värdet; åtta individer.  

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen begränsas till åren 2010 – 2014 då fritexternas beskrivning i insats- och 

dödsrapporterna från MSB var undermånliga för åren 2008 samt 2009. Kostnadssidan 

innefattar endast totala kostnaden för två olika case: en- alternativt två FIP-enheter, d.v.s. den 

eventuellt ökade risk som finns för rökdykarparet vid en tidigare påbörjad insats återfinns inte 

i studien. Avsnittet med tidigare studier inkluderar endast Svenska studier då området 

förstainsatsaktörer utomlands fokuserar på samverkan inom hälsa – och sjukvård samt 

tekniska framsteg som underlättar samarbeten, vilket inte är relevant för denna studie. 

1.7 DISPOSITION 
I kapitel 2 presenteras ekonomisk teori; 2.1 innehåller kort historisk beskrivning av 

kostnadsnyttoanalys, vidare i avsnitt 2.2 beskrivs användningsområde där även länken till 

Paretoeffektivitet och Kaldor-Hicks kriterium beskrivs. I 2.3 presenteras 
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kostnadsnyttoanalysens nio steg i enlighet med Boardman m.fl. (2011). Kapitel 3 består av tre 

stycken tidigare studier inom området förstainsatsaktörer. Kapitel 4 presenterar datamaterialet 

med början i avsnitt 4.1 med analysunderlag, vidare i avsnitt 4.2 beskrivs felkällor samt 

reliabilitet och validitet. I kapitel 5 redovisas den utförda kostnadsnyttoanalysen; avsnitt 5.1 

innefattar en beskrivning av beräkningen för nyttan av förstainsatsperson. I avsnitt 5.2 

beräknas kostnaderna för förstainsatsperson. Kapitel 6, resultat: 6.1 innehåller en presentation 

av nuvärde. 6.2 innefattar beräkningen av täckningsgrad. I 6.3 beräknas nettonuvärde och 

nyttokostnadskvot . 6.4  presenterar känslighetsanalysens resultat. I kapitel 7 återfinns en 

diskussion samt slutsats. 

2 EKONOMISK TEORI 

2.1 KOSTNADSNYTTOANALYSENS HISTORIA 
Benjamin Franklin definierade år 1772 en metod han tilldelade namnet ”moral or prudential 

algebra”, den gick ut på att ta beslut genom att väga fördelar gentemot nackdelar. Hans metod 

i att ta ett beslut illustrerar än idag många av kostnadsnyttoanalysens viktiga funktioner; en 

systematisk katalogisering av konsekvenser som nyttor (fördelar) och kostnader (nackdelar), 

värderat i monetära termer (tilldelade vikter), för att vidare bestämma nettofördelarna av 

projektet i förhållande till status quo (nettofördelarna är lika med nyttor minus kostnader) 

(Boardman m.fl, 2011).Kostnadsnyttoanalysens ”födelsedatum” anses vara år 1844, då den 

franske ekonomen och ingenjören Jules Dupuit publicerade en uppsats om hur man skulle 

mäta nyttan av broar och vägar. Han framförde kritik av marknadsunderhållningen i 

Frankrike, ”för mycket vin och för lite broar och vägar”. Kritiken han framförde pekade på att 

vid en marknadsbestämning av broar och vägar så underskattades samhällets nytta i en 

omfattning som motsvarade konsumentöverskottet, ju mer priskänslig efterfrågan är, desto 

större blir felet (Mattsson 2006). Ur ett historiskt perspektiv är det först under tidigt 1900-tal 

som dokumentation finns att tillgå kring tillämpning av metoden kostnadsnyttoanalys. I ”The 

river and harbor act” från USA år 1902 ålades en grupp ingenjörer uppdraget att utvärdera 

önskvärdheten av flod- och hamnprojekt genom att se hur företagets kostnader och fördelar 

påverkades (Prest och Turvey 1965, 683-685). På 1930-talet i USA trängde nya idéer fram om 

bredare social motivering av projekt, i ”The flood act” från 1936 sägs instruktionerna för ett  
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genomförande av projektet i citatform från Eckstein (1958); 

”the benefits, to whomsoever they may accrue, are in excess of the estimated 

costs.” 

Vid denna tidpunkt fans inga riktlinjer eller regler kring hur man borde utföra analysen om 

kostnader och fördelar, ingenjörerna som utförde beräkningarna använde marknadspriser. År 

1950 publicerades ”The Green Book”, boken var den första i sitt slag att försöka visa 

beräkningsprinciper; det välfärdsekonomiska språket fördes in i bilden. 1950-talet 

representerar det decennium då den moderna kostnadsnyttoanalysen föddes och USA dess 

födelseland. I Sverige började tillämpningen av kostnadsnyttometoden i mitten av 1960-talet, 

vägverket tillämpade metoden som beslutunderlag vid prioritering av vägprojekt (Mattsson 

2006). 

2.2 BAKGRUND SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
När vi som individer talar om kostnader och nyttor, tenderar vi att endast se till våra egna 

kostnader och nyttor. Enkelt förklarat, så väljer individer mellan olika handlingsalternativ för 

att hitta det alternativ som ger den högsta nettonyttan. Liknande så utvärderar även företag 

olika investeringsalternativ. Företag tenderar att betrakta endast de kostnader (utgifter) och 

förmåner (intäkter) som flödar till dem och väger mellan utgifter och intäkter för att se vilket 

projekt som är mest lönsamt. Skillnaden i den kostnadsnyttoanalys som presenteras av 

Boardman m.fl. är att man försöker beakta alla de kostnader samt fördelar för samhället som 

helhet. Kostnadsnyttoanalys förklaras ofta som en metod för social kostnads- samt 

intäktsanalys (Boardman m.fl. 2011). Tanken är att kunna allokera samhällets resurser på 

bästa tänkbara sätt genom att investera i de projekt som resulterar i högst samhällsekonomisk 

nytta. Kostnadsnyttoanalysen handlar om att bedöma effektiviteten av en policy jämfört med 

den näst bästa användningen av resurserna, detta för att uppskatta alla inblandade kostnader 

och eventuella nyttor som kan påverka ett projekt. Man kvantifierar policyns möjliga 

konsekvenser, vanligen kallade effekter, i monetära termer och väger dem mot de 

samhällsekonomiska nyttorna, även de i monetära termer (Mattsson 2006). Mer generellt så 

kan en kostnadsnyttoanalys tillämpas inom många olika områden bl.a. vid utvärdering av; 

policy, program, projekt, förordningar, demonstrationer och andra statliga ingripanden. Det 

aggregerade värdet av en policy mäts genom dess nettosocialförmåner, ibland helt enkelt 

kallade nettofördelar. Nettofördelarna (NSB, net social benefit) är lika med sociala förmåner  
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(B) minus sociala kostnader (C): 

!"# = ! − ! 

Förklaringen av en kostnadsnyttoanalys är väldigt abstrakt vilket medför att det inte bör vara 

många individer som misstycker med denna form av analys. Självklart är så inte fallet, det 

finns två olika typer av meningsskiljaktigheter; samhällskritiker inklusive filosofer, 

libertarianer, vissa politiska ekonomer, och socialister har bestridit de grundläggande 

utilitaristiska antagandena om kostnadsnyttoanalys, att summan av individuella verktyg bör 

maximeras och att det är möjligt att utbyta användbara vinster för vissa mot allmännyttiga 

förluster för andra. Dessa kritiker är inte beredda att göra kompromisser mellan en persons 

fördelar och en annan persons kostnader. Den andra kritiken mot kostnadsnyttoanalysen står 

individerna i den offentliga politiska beslutsprocessen (analytiker, byråkrater och politiker) 

för. I detta fall är man oense om praktiska frågor som huruvida vissa givna effekter är 

kostnader eller fördelar, vad dessa effekter kommer att vara över tiden, hur man monetäriserar 

(bifoga ett dollar värde till dem), och hur man gör avvägningar mellan nuet och framtiden 

(Boardman m.fl. 2011; Mattsson 2004). Det som inom kostnadsnyttoanalysen väcker mycket 

känslor i modern tid är att ett liv värderas i monetära enheter, det är helt enkelt den minskade 

dödsrisken, kanske den främsta av alla hälsorisker, som tilldelas ett värde. Sedan 1960-talet så 

har det standardmässiga tillvägagångssättet varit att se till betalningsviljan, aggregerat för alla 

individer så kan det tolkas som betalningsviljan för att helt enkelt ”rädda” ett statistiskt liv 

(MSB 2012b). Det är därför viktigt att komma ihåg att värdet på ett statistiskt liv är just det, 

ett statistiskt värde och inget annat.  

2.2.1 OLIKA FORMER AV KOSTNADSNYTTOANALYS 
Det breda syfte, som presenterats tidigare, för kostnadsnyttoanalysen är att den ska underlätta 

och hjälpa till vid ett socialt beslutsfattande, mer specifikt är målet att främja en mer effektiv 

fördelning av samhällets resurser. På väl fungerande marknader leder det individuella 

egenintresset till en effektiv resursfördelning, följaktligen så bär statliga analytiker samt 

politiker bördan av att ge en logisk grund för någon som helst statlig inblandning i det privata 

valet. Ekonomer samlar de logiska grunderna under den allmänna rubriken, 

marknadsmisslyckanden. Där marknader misslyckas finns det sannolika skäl för statliga 

ingripanden. Men det är inte mer än så, vikten är att kunna påvisa den överlägsna effekten av 

ett specifikt ingripande relativt de andra alternativen, inklusive status quo. För detta ändamål 

använder analytiker kostnadsnyttometoden (Mattsson 2004). 
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Vidare finns det två stycken generella kategorier inom kostnadsnyttoanalys, ex-ante och ex-

post. Ex-ante är den standardiserade kostnadsnyttoanalysmetoden som hjälper till vid beslut 

om hur de sociala resurserna bör fördelas, analysen sker helt enkelt innan man påbörjar ett 

projekt. Vid en ex-post kostnadsnyttoanalys utvärderas ett projekt efter det har genomförts, 

metoden ger ett bredare spektrum men är även mindre direkt eftersom den inte enbart ger 

information om den specifika interventionen utan även om kvaliteten av sådana 

interventioner. I praktiken är många kostnadsnyttoanalysstudier utförda under tiden av ett 

pågående projekt, det vill säga i medias res. Vissa delar av sådana studier liknar en 

förhandsanalys (ex-ante), medan andra liknar en efterhandsanalys (ex-poste).  

Jämförelser av ex-ante med, antingen medias res eller ex-post analyser, är användbara för 

lärandet om värdet av kostnadsnyttoanalysen i sig själv. Analysmetoderna ger en möjlighet att 

i framtiden kunna uppskatta nivån av förtroende man kan placera på efterföljande 

kostnadsnyttoanalyser. Det vill säga, de ger ett mått på ex-ante precision. Denna information 

är användbar för beslutsfattande ändamål. Jämförande studier bidrar vid förklaring mellan 

förväntad samt realiserad vinst eller kostnad (Boardman m.fl. 2011). 

2.2.2 PARETO-KRITERIET 
Vilfredo Pareto (1848 – 1923), en italiensk ekonom samt sociolog var den person som först 

funderade kring kostnadsnyttoanalysens mål; att skapa en så stor välfärd som möjligt för 

samhällets medlemmar genom att möjliggöra en mer effektiv användning av samhällets 

resurser, med andra ord, vad som menades med effektivitet och välfärd. Pareto förklarade att 

en åtgärd innebär en välfärdsökning för en grupp individer (samhället), om åtminstone en 

individ, utifrån egen bedömning, anser sig ha fått det bättre genom åtgärden, medan de övriga 

individerna, utifrån egen bedömning, ej har fått det sämre. Från denna förklaring föddes vad 

som idag kallas för Pareto-kriteriet. En åtgärd som uppfyller kriteriet kallas även för Pareto-

sanktionerad, om det inte finns någon Pareto-saktionering möjlig i ett specifikt läge kallas det 

läget för ett Pareto-optimum. Det har riktats en del kritik mot Pareto-kriteriet såsom att det är 

svåranvändbart i praktiken eftersom det är svårt att hitta någon egentlig förändring i samhället 

som inte missgynnar någon (Boardman m.fl. 2011; Mattsson, 2006). 

2.2.3 HICKS-KALDORKRITERIET OCH LITTLEKRITERIET 
Kritiken mot Pareto-kriteriet ledde till att de engelska nationalekonomerna Nicolas Kaldor 

(1939) och John R. Hicks (1940) vidareutvecklade Pareto-kriteriet till att inkludera fall där en 

del vinner samtidigt som andra förlorar. Vinnarna är de som har fördelar och förlorarna är de 

som drabbas av kostnader. I dagens läge behandlar man deras kriterium under gemensam 
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beteckning; Hicks-Kaldorkriteriet. Kaldor och Hickskriterium kan sägas innebära att villkoret 

för välfärdsökning är att summa fördelar ska överstiga summa kostnader för samhällets 

medborgare.  

Såsom för Vilfredo Pareto blev även Hicks-Kaldorkriteriet kritiserat, kriteriet brast i 

informationen kring vilka som är vinnarna samt vilka som är förlorarna vid politiska beslut. 

Det är viktigt vid politiska beslut att kunna fasställa om de individer som är vinnare även är 

de med en hög levnadsstandard och om förlorarna är de individer som är fattiga, alternativt 

tvärtom. En av de som reagerade på denna brist i välfärdskriterium var den engelska 

nationalekonomen I.M.D. Little som på 1950-talet lade fram ett förslag på ett dubbelt test för 

att kunna avgöra om välfärden ökat. Kravet var att en åtgärd måste uppfylla Hicks-

Kaldorkriteriet samt medföra acceptabla fördelningskonsekvenser, det senare skulle avgöras 

genom politiska beslut.   

Hur kan de tre kriterierna beskrivna ovan tillämpas i samspel med en kostnadsnyttoanalys? Ur 

ett historiskt perspektiv så är Hicks-Kaldorkriteriet en vidareutveckling av Pareto-kriteriet till 

att innefatta vinnare samt förlorare, Littlekriteriet är i sin tur en vidareutveckling av Hicks-

Kaldorkriteriet med tillägget att fördelningseffekterna måste vara acceptabla. Att använda det 

renodlade Pareto-kriteriet i en kostnadsnyttoanalys är inte tillämpbart, däremot fungerar 

Hicks-Kaldorkriteriet som en fundamentalprincip för analyser med kostnadsnyttometoden. 

Om fördelarna i nuvärde överstiger kostnaderna (beräknade på samma sätt) så ökar välfärden, 

i nutid inkluderas även fördelningshänsyn i kostnadsnyttoanalyser d.v.s. man utgår från 

Littlekriteriet (Mattsson 2006). 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Nedan följer nio steg, presenterade av Boardman m.fl. (2011), som de essentiella stegen i en 

kostnadsnyttoanalys; 

[1] Definiera alla alternativa projekt. 

I detta steg definieras det projekt man ämnas undersöka. Vidare jämförs det projektet 

med olika möjliga projekt genom att se till deras olika nettonuvärden, ju högre desto 

bättre. Ett möjligt utfall är det så kallade ”noll-läget”, vilket innebär att det bästa 

scenariot är att inte göra någonting alls.  
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[2] Bestäm vilkas fördelar och kostnader som räknas. 

Här definieras vilka (befolkningar samt individer) vars fördelar och kostnader som ska 

vara med i projektets beräkningar, vem vinner och vem förlorar? Ska man se till 

nationell nivå? Eller bör man bredda synfältet internationellt? 

 

[3] Identifiera effektkategorier, katalogisera dem, och välj mätningsindikatorer. 

Vidare bestäms vilka, positiva samt negativa, effekter som påverkar individens nytta 

och därmed ska inkluderas i beräkningarna. Dessa utvalda effekter definieras som 

kostnader samt nyttor och tilldelas ett mätvärde. 

 

[4] Förutspå effekterna kvantitativt över projektets livslängd. 

Här görs en presentation av de estimerade fördelar samt kostnader för projektet och 

hur deras osäkerhetsfaktorer tagits med i beräkningarna. I detta steg tas värden fram 

för effekterna och deras framtida livslängd. Att förutsäga framtida effekter är ibland 

svårt och kantas ofta av osäkerhet kring hur slutresultatet av projektet verkligen blir. 

Det är även viktigt att se till att alla effekter som kan påverka är med i 

undersökningen. 

 

[5] Monetärisera alla effekter. 

För att kunna jämföra kostnader och nyttor med varandra så måste de vara uttryckta i 

samma enhet, i en kostnadsnyttoanalys är den oftast i monetära termer. 

 

[6] Diskontera fördelar och kostnader för att få de aktuella värdena. 

Eftersom pengar förändras med tiden, så gör även kostnader och nyttor. Ju närmare i 

tiden de befinner sig, desto högre värde har kostnader och nyttor. En kostnad uppfattas 

även som mindre längre fram i tiden. Effekterna måste därför diskonteras till ett 

jämförbart nutida värde. Efter valet av diskonteringsränta gjorts beräknas nuvärdet av 

samtliga nyttor samt kostnader som följer; 

 

!"!
!!

(1+ !)!
!

!!!
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!"!
!!

(1+ !)!
!

!!!
 

 

!"står i sammanhanget för nuvärde, ! är nytta, ! är kostnad, ! är diskonteringsräntan, 

! antal år projektet fortlöper. 

 

[7] Beräkna nettonuvärdet av varje alternativ. 

Nu tas differensen mellan de beräknade nutida värdena, nuvärdet för nyttor minus 

nuvärdet för kostnader. Enligt Boardman m.fl. så medför ett positivt resultat att 

projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. I detta steg finns även möjligheten att väga 

olika alternativa projekt mot varandra, det projekt som resulterar i högst nettonuvärde 

är också det mest lönsamma alternativet för samhället. 

Beräkning av nettonuvärde; 

 

!"(!") = !" ! − !" !  

 

!" ! är det diskonterade nuvärdet av nyttorna, !" !  visar det diskonterade 

nuvärdet av kostnader och !" !"  ger nettonuvärdet. 

 

[8] Utför känslighetsanalys. 

Känslighetsanalysen behandlar de osäkerheter som kan finnas i de parametrar som 

uppskattats. Man kan se vilka av effekterna som är känsliga för förändringar och 

jämviktsnivån för projektet kan beräknas. 

 

[9] Gör en rekommendation. 

Efter de genomgångna stegen ovan kan man i detta steg bestämma om det projekt som 

föreslagits är något som bör genomföras, eller om en jämförelse gjorts mellan olika 

alternativa projekt vilket som är det mest lönsamma för samhället. 
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3 PRESENTATION AV TIDIGARE STUDIER 
FÖRSTAINSATSAKTÖRER 
- VAD ÄR DET EGENTLIGEN? 

Stenberg, Blondin och Andersson Granberg 
Pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) – forskningsperspektiv och praktiker 
Linköpings universitet, 2010 

I studien har författarna beskrivit hur området med förstainsatsaktörer framställs i både 

forskning samt praktik. Studien har genomförts i två delar med en litteraturstudie, för 

forskningsperspektivet, samt en intervjustudie där man presenterar mindre traditionella, men 

minst lika viktiga, förstainsatsaktörer; Svenska klätterförbundet (SKF) och Larm Assistans 

Sverige AB som samarbetat med räddningstjänsten i Söderköping. Litteraturstudien och 

intervjustudien är utförda oberoende av varandra och sedan jämförda av författarna. Hela 

studien är tänkt att ligga till grund för vidare definiering och gränsdragning inom området 

förstainsatsaktörer. I slutsats samt diskussion presenterar författarna jämförelsen mellan 

litteraturstudien samt intervjustudien i samspel med andra aktörer som de identifierat i 

litteraturstudien (utifrån deras roll som förstainsatsaktörer). Vidare punktas olika förslag upp 

angående forskning, definitioner, perspektiv, tankeramar, vikten av lokala samarbeten mm. 

EN SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV SAMARBETE MELLAN 

RÄDDNINGSTJÄNST OCH VÄKTARE 

Weinholt, Andersson Granberg 
Linköpings universitet, 2013 

I studien undersöker författarna de relativt nystartade samarbeten mellan räddningstjänst, och 

väktarbolag. Syftet med studien är att kartlägga samt beskriva nyttor och kostnader för 

samhället (kostnadsnyttoanalys) av dessa icke-traditionella förstainsatsaktörer och deras 

samarbete med räddningstjänsten. Författarna har använt sig av två stycken fallstudier som 

grund för rapporten; Söderköpings räddningstjänst och deras samarbete med väktarbolaget 

LA Jour & Säkerhet AB och Södertörns brandförsvarsförbund, SBBF, samarbete med 

väktarbolag i både Södertälje och Botkyrka. Fallstudien innefattar sju stycken 

semistrukturerade intervjuer med representanter från kommun, väktarbolag och 

räddningstjänst. Studien påvisar en övervägande nytta av samarbetet mellan räddningstjänsten 

och väktarbolagen; en god lokalkännedom, tidsbesparing, lägesrapportering, behjälplighet på 

plats mm. Kostnaden för att utbilda samt utrusta väktare inom området förstainsatsaktörer är 

relativt låg, det framkom även av studien att viljan till utbildningen från väktarbolagens sida 



!

17 
 

är stor. I Söderköping har en kvantitativ analys genomförts som visar att varje investerad 

krona har medfört en avkastning på åtta kronor p.g.a. den minskade insatstidens värde som 

väktarna bidrar med. Slutsatsen från studien är att samverkan över gränserna mellan väktare 

och räddningstjänst är samhällsekonomiskt lönsamt, vidare beskrivs möjligheten till 

generaliserbarhet och att ett ökat nyttjande av nya aktörer inom räddning och respons bidrar 

till en ökad säkerhet och trygghet för samhället, allt till en låg kostnad. 

ÄR INFÖRANDET AV FÖRSTAINSATSPERSON SAMHÄLLSEKONOMISKT LÖNSAMT? 
- EN KOSTNADSNYTTOANALYS AV FIP-VERKSAMHETEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Lång 
Karlstads universitet, 2012 

Elisabeth Lång har genomfört en studie om förstainsatsperson, FIP, vid räddningstjänsten i 

Jönköpings län. Fokus för studien är att undersöka om införandet och användandet av FIP-

enhet vid fyra stycken stationer i Jönköpings län är samhällsekonomiskt lönsamt på 

stationsområdesnivå. Författaren har analyserat insatsrapporter mellan åren 2007 till 2011 där 

tidsskillnader utlästs och använts för att värdera tidsbesparingen. Studien innefattar även 

information från fritexter. Kostnadssidan har sammanställts som investeringskostnad för en 

FIP-enhet, med annuitetsberäkning. Vidare har Lång använt en Monte Carlo-simulering för 

att utföra känslighetsanalys (en viktig del av kostnadsnyttometoden). Slutsatsen som dras är 

att utifrån nettonuvärdesberäkningen för samtliga fyra stationer är införandet samt nyttjandet 

av FIP-enhet samhällsekonomiskt lönsamt. Utifrån känslighetsanalysen resulterar införandet 

av FIP i Jönköpings län fortfarande en samhällsekonomisk lönsamhet, detta då andel av totala 

insatser genomförd av FIP är 14 procent. 

UTLÄNDSKA STUDIER 

Vid tidpunkten för uppsatsen genomfördes sökningar i bibliotekets databas vid Karlstads 

Universitet, NBER och Google Scholar med syftet att finna relevanta studier och 

utvärderingar av förstainsatsaktörer i samverkan med räddningstjänst. Sökningarna 

resulterade i en majoritet av studier från hälsa samt sjukvård där samverkan och nyttjandet av 

förstainsatsaktörer fokuserade på snabbare insats med bl.a. defibrillatorer. Vidare återfanns 

många studier angående den tekniska utvecklingen som underlättar samverkan och medför 

säkrare insatser för förstainsatsaktörer. Från USA återfanns många rapporter och studier om 

bättre teknik för förstainsatsaktörer utifrån 9/11 katastrofen med fokus på bl.a. terrorism. Från 

de rapporter och studier som sökningarna resulterade i valdes att inte presentera någon utav 
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dessa, p.g.a. att de ej ansågs relevanta för studiens syfte. Vidare kan även nämnas att i 

rapporten av Stenberg, Blondin och Andersson Granberg (2010) gjordes omfattande 

sökningar av ordet förstainsatsaktörer för utlandet, som resulterade i detsamma som 

förevarande uppsats. 

Sökord som användes för den här studien:  

First responders 

First responders fire 

First responders fire brigade 

First responders cooperation 

Fire brigade cooperation 

Fire fighters cooperation 

4 DATA 

4.1 ANALYSUNDERLAG 
När räddningstjänsten utfört en räddningsinsats vid en olycka fylls en insatsrapport i, detta 

sker efter varje larm de varit utkallade på. Insatsrapporten ifylles av respektive enhet som 

deltagit vid räddningsarbetet (Lång 2012). Insatsrapporterna innehåller information om 

exempelvis; vilken kommun som olyckan inträffat i, vilket insatsobjekt som är olycksdrabbat, 

olycksorsak och fritexter om olycksförloppet. Vid en räddningsinsats registreras även tiden då 

larmsamtalet inkom till SOS alarm, när larmet inkom till räddningstjänst, tid då första fordon 

lämnar stationen, tid då full styrka anländer till skadeplats, tid då räddningsinsatsen påbörjas 

samt tid då räddningsarbetet avslutas. De olika tidpunkterna registreras genom ett inbyggt 

system med knappsatser i fordonsenheten direkt kopplat till SOS alarms ärendesystem. Vidare 

bearbetar SOS alarms datasystem tiderna och räknar ut när full styrka var på plats etc. det 

bearbetade datamaterialet skickas sedan tillbaka till räddningstjänsts inrapporteringssystem. 

Vid beräkningen av den tidsbesparing som sker mellan det att FIP2, definierat som sista FIP-

enhet på plats, till dess att resterande styrka (släckbil) infinner sig på olycksplatsen har 

tidsrapportering från MBR:s (Mälardalens brand- och räddningsförbund) delgivits och 

sorterats. Datamaterialet från MBR innefattar information om tiderna nämnda ovan, men för 
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vartdera fordonet som larmats till olycksplatsen. MBR:s datamaterial innehåller 

tidsrapportering för respektive fordon vilket medförde att responstiden (anspänningstid plus 

körtid) för de olika fordonen kunde beräknas. Från MBR:s datamaterial har responstiderna för 

en full styrka studerats, d.v.s. FIP1, FIP2 samt släckbil, från samma station, vid en olycka. En 

jämförelsetid har tagits fram mellan FIP2 och släckbilen som sedan delats med det fordon 

som hade den längsta responstiden för att få tidsbesparingen i procent. Detta görs för att det är 

mer generaliserbart, räknar man enbart med tid i minuter så fås en snittid vilken inte kan antas 

vara likadan i olika bebyggelser. 

För att kunna beräkna vad tidsbesparingen vid en olycksinsats medför i nytta för samhället har 

nationella insats- samt dödsrapporter från MSB mellan åren 2010 – 2014 studerats. Efter 

sortering och bortfall kvarstod 202 stycken fall då räddningstjänst genomfört en 

räddningsinsats vid bostadsbrand. Från datamaterialet mellan åren 2010 – 2014 kunde det 

utläsas att antal omkomna i bostadsbränder var 221 stycken.  

4.2 FELKÄLLOR 
Det nationella datamaterialet med insats- samt dödsrapporteringarna från räddningstjänsten 

var efter sammanslagning totalt 1254 stycken. Vidare uteslöts poster då räddningsinsatsen inte 

var genomförd av räddningstjänst, ej räddningstjänst (30 stycken). För att undvika 

dubbelräkning samt kunna jämföra informationen i både insatsrapporten och 

dödsbrandsrapporten för samma räddningsinsats sorterades datamaterialet och antalet poster 

sjönk till 636 stycken. Datamaterialet innefattade åren 2008 – 2014, efter att alla insatser lästs 

igenom togs beslutet att utesluta år 2008 samt 2009 då fritexterna från de åren var mycket 

dåligt ifyllda och i majoriteten av fallen saknades helt och även fall där endast insatsrapporten 

fanns tillgänglig uteslöts. För år 2010 – 2014 var det 207 stycken insatser genomförda vid 

brand i bostad där personer omkommit. Antalet sjönk ytterligare då det blev aktuellt att 

utesluta fem stycken insatser då det ej varit ifyllt någon information om händelsen. Slutliga 

datamaterialet innefattar 202 stycken räddningsinsatser vid brand i bostad där utgången varit 

fatal mellan åren 2010 – 2014.  

Insatsrapporterna från Mälardalens brand- och räddningstjänst sträcker sig från år 2008 – 

2011 och innehåller totalt sett 5377 stycken händelser för fyra stycken stationer i Mälardalen. 

För var station sammanställdes räddningsinsatser med full styrka, d.v.s. FIP1, FIP2 och 

släckningsbil. De fyra stationerna tillsammans hade, efter hänsyn tagits till eventuell 

dubbelräkning då flera stationer varit delaktiga i samma räddningsinsats och uteslutning av 
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händelser där tidsrapportering inte ifyllts för alla inblandade fordon, totalt 64 stycken 

användbara händelser med full styrka. Vid summering av anspänningstid och körtid för 

respektive fordon och insats fanns fall där släckbilen infunnit sig på olycksplatsen innan sista 

FIP-enheten (FIP2) var på plats. Jämförelsen av responstiderna blev i de fallen negativ, men 

eftersom räddningsinsatsen inte blir av sämre kvalitet sattes de till noll. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 
I en kvantitativ kostnadsnyttoanalys är det viktigt att de mätningar som utförts är stabila och i 

största möjliga mån opåverkade av ovidkommande händelser (Mattsson 2006). Om 

undersökningen utan problem medför samma resultat för en annan utredare om han/hon skulle 

använda sig av likadan metod och identiskt datamaterial, då är undersökningen enligt Thurén 

(2006) av hög reliabilitet. Datamaterialet som tagits del av i studien har upprepade gånger 

gåtts igenom och sorterats. Genom mailkontakt med Jon Moln-Teike 

(brandingenjör/civilingenjör i brandteknik vid räddningstjänsten i Kiruna) samt Stefan 

Svensson (docent och universitetslektor i brandteknik vid Lunds tekniska högskola) som båda 

har en bättre kunskap inom berörda områden, har antaganden verifierats. Med detta i 

beaktning, anses studien hålla en hög reliabilitet. 

Validiteten i studien, att man undersökt det man ville undersöka, krävs det även att reliabilitet 

präglar studien (dock gäller inte nödvändigtvis det omvända) (Thurén 2006). Den eventuella 

begränsningen kring validiteten i denna studie är att det är även svårt att få fram ett exakt 

tidsvärde, d.v.s. två minuter minskad insatstid medför X antal räddade liv. Därför kommer 

osäkerheten för variabeln antal liv att testas i en känslighetsanalys.  

5 KOSTNADSNYTTOANALYS 

5.1 NYTTA AV FÖRSTAINSATSPERSON, FIP 
I en kostnadsnyttoanalys vägs en kostnadssida mot en nyttosida, båda uttryckta i monetära 

termer. För att kunna uppskatta det minskade skadevärde som en tidsminkning medför delas 

nyttoberäkningen, FIPB, upp i tre stycken delkomponenter; ip  är andel av total insats 

genomförd av FIP, itΔ  tidskillnaden och iv  tidsvärdet för det gällande insatsobjektet (brand i 

byggnad).   
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Nyttan av FIP-insatser kan uttryckas som följande: 

iiii vtpB **Δ=  [5.1] 

i står för insats 

Totala nyttan av FIPB fås genom att summera de totala antal FIP-insatser: 

i

n

i
iii vtpB **

1
∑
=

Δ=  [5.2] 

I studien delges ip , andel av total insats som FIP genomför, värdet ett. Till grund ligger 

uppdelningen av fullvärdig styrka vid en normal räddningsinsats av brand i byggnad (bild 

2.1). I normalfallet är det två stycken brandmän som genomför livräddning genom 

rökdykning (ett rökdykarpar). Eftersom studien undersöker möjligheten till tidigare påbörjad 

livräddning med två stycken FIP-enheter, d.v.s. två stycken rökdykare antagas insatsen vara 

likvärdig den som utförs med full styrka.  

Tidsskillnaden, itΔ , beräknas genom tidsuppgifter från MBR genom att ta skillnaden i 

responstid mellan FIP2 (sista FIP-enheten) och släckbilen vi en räddningsinsats från samma 

station. Responstiden är den tiden från att larmet inkommer till räddningstjänsten och den 

tidpunkt då räddningsenheten är framme på olycksplatsen. Tidskillnaden beräknas enligt: 

iFIPisläckbili RTRTt ,2, −=Δ  [5.3] 

i står för insats, RT för räddningstjänst 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.2 finns det jämförelser av responstiden som är negativa, 

eftersom det är föga troligt att räddningsinsatsen försämras av att sista FIP-enheten anländer 

efter släckbilen har de satts till noll. Till följd av datamaterialets utformning har tidsskillnaden 

beräknats i procent, vilket medför att tidsbesparingen blir mer generaliserbar eftersom 

datamaterialet är på nationell nivå, mer beskrivet i avsnitt 4.1.  

Tidsvärdet, iv , beräknas för respektive år (2010 – 2014) genom att antalet troligen 

räddningsbara individer multipliceras med värdet på ett statistiskt liv (VSL). VSL är enligt 

ASEK 5.2. 22 328 000 miljoner SEK med basår 2010. Värdet har inflationsjusterat med 1,8 

procent (enligt ASEK5.2) för de andra åren (Trafikverket 2015). Eftersom kostnadssidan 

beräknats på stationsnivå och nyttosidan är nationellt omspännande har nyttosidans värde 
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slagits ut på stationsnivå. Svårigheten vid beräkningen av iv  är att kunna bedöma ett exakt 

tidsvärde, d.v.s. en minut snabbare insats hade medfört X antal räddade liv, varav en 

känslighetsanalys är av största betydelse.   

5.1.1 TIDSFAKTORNS BETYDELSE 
Att vara först på plats vid en olycka medför automatiskt en ledande position, FIP - enheter 

fungerar som räddningstjänstens förlängda arm ute på olycksplatsen. Det är viktigt att snabbt 

skaffa sig en överblick av olyckscentrum och bedöma omfattningen av olyckan, rapportera 

och samspela med räddningstjänsten och övrig anslutande styrka. Vid behov ska en snabb 

åtgärd vidtas, vare sig det innefattar en lättare släckningsåtgärd eller en livräddande insats kan 

de åtgärder som påbörjas av FIP - enheterna vara avgörande för att bryta eller minska det 

eskalerande värdet av skadeutvecklingen. Viktigt att betona är att två FIP - enheter inte 

genererar samma tidsminskning vid insats som en fullvärdig styrka som anländer lika snabbt, 

FIP - enheternas utrustning är begränsad jämfört med en släckbil samt att FIP-enheterna i 

många fall agerar ensamma och oftast ej genomför en hel insats (Lång 2012). Även fast den 

minskade tiden vid en insats inte är av lika stor omfattning för två FIP - enheter som för en 

ordinarie styrka först på plats är den ändå av ett betydande värde.  

Figur 5.1: Utvecklingen av skadevärdet från bränder i förhållande till tiden för FIP-enheter 

 
Källa: (Jaldell 2004; Lång 2012). 

Kurva ! visar skadeutvecklingen när inga åtgärder görs. Kurva ! visar hur ordinarie styrka 

påverkar omfattningen av skadan, om de anländer vid tiden !. Kurva ! representerar hur två 

FIP- enheter kan minska omfattningen av skadorna genom att anlända till olycksplatsen vid 
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tiden !, om sedan ordinarie räddningsstyrka anländer efter FIP - enheterna vid tiden ! är 

skadeutveckling representerad av kurvan !, effekten av att FIP - enheterna anländer tidigare 

minskar när vanliga räddningsteamet anländer eftersom de övertar ansvaret på olycksplatsen. 

Avståndet mellan kurva ! och ! (mellan!" och !") motsvarar värdet av vad två FIP - enheter 

som anländer tidigt till en olycksplats kan spara i form av skadevärde, genom att kunna bryta 

utvecklingen i ett tidigare skede (Weinholt 2015). 

Flödesdiagrammet förtydligar processen samt fördelningen av tidsåtgången vid en 

räddningsinsats. De nio punkterna (sett från vänster till höger med början i ”larm till SOS 

alarm”) ger vid beräkning skillnaden i tidsåtgång. Tidsåtgången från det att en olycka inträffat 

till larmet inkommer till SOS alarm utesluts eftersom informationen är bristfällig, alternativt 

ej existerande i insatsrapporterna. Tiden från ankomst skadeplats tills räddningsarbetet 

påbörjas antas vara konstant oavsett tid för ankomst d.v.s. tid till påbörjad insats är densamma 

för FIP1 och FIP2 som för samtliga på plats. 

Figur 5.2: Olika tidpunkterna samt tidsåtgången vid en räddningsinsats 

Källa: (Jaldell 2004). 

Utifrån flödesdiagrammet ovan har de tidspunkter som är relevanta för studien förtydligats 

och modifierats. 
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Figur 5.3: Tidpunkter av intresse för studien 

 

Fokus för studien är responstiden för den sista FIP-enheten på plats, FIP2, kontra full styrka 

vid en olycka. Det är för den skillnaden i responstid som tidsbesparingen beräknas. 

Figur 5.4: Tidsbesparing i procent 

 

Tidsbesparingen om 26 procent (2,45 minuter) beräknades med stöd i Mälardalens 

tidsrapportering och är en jämförelse av responstid för sista FIP-enhet på plats (FIP2) jämfört 

med responstiden för släckbilen, vilket vidare kommer att tillhöra kategorin troligen 

räddningsbara liv. 

5.1.2 TIDSVÄRDET-
Med stöd i fritexter samt tidsrapportering sorterades de 221 stycken omkomna individer in i 

tre stycken kategorier; ej räddningsbara (180 stycken, 81 procent), eventuellt räddningsbara 

(24 stycken, 11 procent) och troligen räddningsbara (17 stycken, 8 procent). 
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Observera att i alla genomgångna olycksfall har livräddning ej påbörjats förrän full styrka 

infunnit sig på olycksplatsen samt att Sveriges räddningstjänst har som målsättning att nå 90 

procent av befolkningen inom 10 minuter (Blomqvist, 2012);  

Individer i ej räddningsbara tilldelades den kategorin utifrån beskrivningen av 

olycksförloppet, exempelvis: individen befann sig i brandrummet, där brandföremål 

innefattade säng med person i eller personens egna kläder även suicida individer tillhör denna 

kategori. Inkluderade är även fall där insatstiden varit runt 10 minuter, vilket innebär att 

räddningstjänsten infunnit sig inom den målsättningstid beskriven ovan. För kategorin 

eventuellt räddningsbara innefattar beskrivningar såsom; brand där person funnits vid liv, 

men senare omkommit på sjukhus i samspel med att insatstiden varit över 10 minuter till 

fastigheter i tätbebyggelse, här har räddningstjänsten inte kunnat infinna sig inom den 

målsättningstid som beskrivits ovan, vilket i vissa fall beror på att räddningstjänsten varit iväg 

på annat larm eller på väg tillbaka från annat larm. Om de hade infunnit sig inom de 10 

minuterarna så hade personen eventuellt kunnat räddas, varav användningen av FIP-enheter 

skulle kunnat påverka insatstiden då de ej behöver åka vägen om station vid en olycksinsats. 

Individerna i kategorin troligen räddningsbara inkluderar exempelvis; en långsam brand där 

individen ej befunnit sig i brandrummet (i kombination med att det gått ett automatlarm eller 

att grannar varit uppmärksamma vilket medför en kortare tid från det att branden startar till 

larmet inkommer till SOS alarm) samt en insatstid för räddningstjänsten på över 10 minuter (i 

de fallen så har räddningstjänsten som beskrivit ovan varit på annat larm eller på väg till 

station från en annan insats). Även fall där individen blivit funnen av rökdykarna direkt 

innanför ytterdörr och ej i brandrummet i kombination med en längre insatstid än 10 minuter. 

I denna kategori hade eventuellt två FIP-enheter kunnat nyttjas vilket skulle medfört en 

kortare responstid samt insatstid. 

5.2 KOSTNADER FÖR FÖRSTAINSATSPERSON, FIP 
Kostnaderna för införandet av en FIP redovisas i tabell 5.1, kostnaderna i tabellen är 

redovisade per FIP-enhet och per stationsområde. Totala investeringskostnader vid införandet 

av en FIP-enhet uppgår till 275 979 SEK per station. Alla kostnadsposter, utom utrustning, är 

sammanställda av Lång (2012) och inflationsjusterade med KPI för år 2014. 

Kostnadsinformation om utrustning kommer från räddningstjänsten i Kiruna. Den största 

kostnaden vid införandet av en FIP-enhet är inköp av bil med tillhörande utrustning där totala 

kostnaden uppgår till 179 608 SEK, exklusive blåljus/siren, hänsyn har tagits till 
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andrahandsvärdet på 49 801 SEK.  Posten driftkostnader uppgår till totalt 25 444 SEK och är 

uttryckt per år. 

Genom en annuitetsberäkning har kostnadsposterna skattas till en årlig summa, enligt 

Mattsson (2006) är annuitet ett årligen lika stort belopp, skattat utifrån den totala tidsperioden, 

som motsvarar nuvärdet av den sammanlagda kostnaden. 

Den sammanlagda kostnaden, PV ,d.v.s. det diskonterade värdet av samtliga annuiteter 

beräknas enligt följande; 

 

[5.4]   

 

A  är det summerade värdet av samtliga annuiteter, r är diskonteringsräntan, n  är antal år och 

t är år. detta är summan av n  termer av en geometrisk serie med en gemensam kvot, 
)1(

1
r+

.  

Ett annat sätt att uttrycka ekvation 5.4 är enligt Boardman m.fl. (2011); 

n
raAPV *=  [5.5] 

Där annuitetsfaktorn, a , beräknas enligt följande; 

r
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n
n
r

−+−
=

)1(1
 [5.6] 

Totala värdet av samtliga annuiteter kan beräknas genom att lösa ut A  ur ekvation 5.5 ; 

n
ra
PVA =  [5.7] 

Det är ekvation 5.7 som vidare används vid beräknandet av den årliga investeringskostnaden 

för en FIP-enhet. 

För att kunna beräkna den årliga kostnaden för en FIP-enhet behövs en uppskattad teknisk 

livslängd, en lämplig diskonteringsränta samt ett momspåslag. Den tekniska livslängden är 

framtagen av Lång (2012) i samverkan med räddningstjänsten i Jönköpings län, vidare är 

∑
= +

=
n

t
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APV
1 )1(



!

27 
 

diskonteringsräntan vald att vara 3,5 procent, detta med stöd från Trafikverket (2015) där det 

är den rekommenderade diskonteringsränta vid beräkning av samhällsekonomiska samt 

företagsekonomiska kalkylposter, den antas vara konstant. Även skattefaktorn om 1,3 är 

rekommenderat av Trafikverket (2015). 

Den totala årliga kostnaden per FIP-enhet beräknas genom att summera annuitetsvärde samt 

driftkostnader och sedan multiplicerat med momspåslag (30 procent). Kostnaden per år för en 

FIP-enhet uppgår till 85 040 SEK. 
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Tabell 5.1: Total årlig kostnad per FIP-enhet 

Kostnad per FIP-enhet Teknisk 
livslängd 

Investering Driftkostnad Annuitetsfaktor Annuitetsvärde 

      
Fordon      
Volkswagen Caddy inköp 8 199 564 - 6,874  
Restvärde 8 -49 891 - 6,874  
Volkswagen Caddy inköp minus 
restvärde 

8 149 673 - 6,874 21 774 

Skatt, försäkring och drift - - 9 978   
Bränsle (ca 1000 mil FIP/år) - - 11 974   
Vinterdäck 4 4 989 - 3,67 1 358 
Inredning, verktygstavla, 
extraljus,  

8 24 946 - 6,87 3 629 

dragkrok, motorvärmare      
Blåljus, siren 13 19 956 - 10,30 1 937 

      
Material      
Pulversläckare, 12 kg och 6kg 8,5 599 - 7,24 83 
Skumsläckare, 9 L 8,5 599 - 7,24 83 
Bärbar radio 7 4 989 - 6,11 816 
Bärbar radio RAKEK 7 6 985 - 6,11 1 142 
Förstahjälpenväska Typ 1 SRV 7 998 - 6,11 163 
Verktygsväska med bl.a. kofot 
samt bultsax 

14 998 - 10,92 91 

Filtermask för evakuering ur 
farligt område 

10 998 - 8,32 120 

Kartpärm 1:50 10 1 497 - 8,32 180 
Stadskarta inplastad med stor text 10 200 - 8,32 24 
Reflexväst 10  - 8,32  
Flytboj med kastlina 10 499 - 8,32 60 
Handlampa 10 200 - 8,32 24 
Kikare 10 399 - 8,32 48 
Olycksplatsskylt typ tält 15 2 495 - 11,52 217 

      
Utrustning      
Rökskydd: ryggplatta, regulator, 5 14 500 - 4,52 3 211 
flaskpaket, mask och ventil      

      
Samband      
Mobiltelefon 5 1 497 - 4,52 331 
Mobiltelefon - - 998   
Radio, RAKEL med navigering 10 24 946 - 8,32 2 999 
 och statussignaler till SOS inkl. 
montering 

     

      
Utbildning/Övning      
Grundutbildning för fem befäl per 
styrka 

     

(tre ordinarie och två reserver)      
     Kurs 10 4 989  8,32 600 
     Lön 10 8 980  8,32 1 080 
Övning, möte angående FIP 1 
gång/år 

- - 2 495   

      
Summa  275 929 25 444  39 971 

TOTAL ÅRLIG KOSTNAD     85 040 
Källa: (Lång 2012). 
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Studien undersöker två olika case på kostnadssidan; investering av en FIP-enhet (då det redan 

finns en enhet på stationen sedan tidigare) och investeringen av två stycken FIP-enheter. 

Uppdelningen i två olika case är för att det i många fall finns stationer där en FIP-enhet redan 

nyttjas, för att de stationerna ska kunna ta del av den tidsbesparing som presenteras i studien 

baserad på användandet av två FIP-enheter inkluderas ett case scenario där kostnaden 

beskrivs för en kompletterande FIP-enhet. Eftersom FIP-enheterna i räddningstjänsten inte 

enbart kommer nyttjas vid brand beräknas kostnaden utifrån den procentuella andel som 

brand står för enligt cirkeldiagrammet. Kostnadsposten utrustning antas vara konstant och 

inkluderas till kostnaderna efter den procentuella uträkning beskriven ovan. 

Figur 5.5: Visar fördelningen av Räddningstjänstens totala räddningsinsatser år 2014 

 
Källa: (MSB 2015). 

Andelen av den totala kostnaden som bärs av posten brand beräknas för båda 
investeringsalternativ, en FIP-enhet samt två FIP-enheter. 

Tabell 5.2: Total årlig kostnad för FIP-enheter som bärs av posten brand 

 Case 1:  
en FIP-enhet 

Case 2: 
 två FIP-enheter 

Total kostnad 85 040 170 080 
Utrustning 3 211 6 423 
Total kostnad    
exklusive utrustning 81 829 163 657 
Andel av totala insatser 48,2% 48,2% 

Summa inkl. utrustning 42 653 85 306 

0,8% 1,0% 5,4%

12,3%

32,4%

48,2%

Räddningsinsatser,2014
Drunkning Naturolyckor Utsläpp Övrigt Trafik Brand
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Den totala årliga kostnaden för en FIP-enhet är 42 653 SEK och beräknas genom att ta totala 

årliga kostnaden, 85 040 SEK (tabell 5.1), minus kostnaden för utrustning, 3211 SEK. Vidare 

multipliceras 81 829 SEK med den totala andelen av insatserna för räddningstjänsten år 2014 

som brand står för, d.v.s. 48,2 procent. Sedan adderas kategorin utrustning till uträkningen 

vilket medför att totala summan blir 42 653SEK för en FIP-enhet. För två FIP-enheter 

dubblas summan och den totala kostnaden blir 85 306 SEK. Kostnadsvariabeln anses till viss 

del vara osäker eftersom FIP-enheterna kommer att nyttjas vid andra fall är endast kategorin 

brand, detta medför att det kan vara ett snedvridet resultat av kostnadsposten eftersom man 

inte säkert kan säga att den andelen av totala insatskategorier som posten brand står för (48,2 

procent) i figur 5.5 kommer att vara konstant för alla år framöver (den kommer med stor 

sannolikhet att variera). 

6 RESULTAT 

6.1 NUVÄRDE 
På nyttosidan har det beräknats vad en tidsbesparing av en tidigare insats vid en olycka 

genom användningen av två stycken förstainsatspersoner genererar i nytta för samhället 

genom en ökning av antalet räddade liv. 

Det genomsnittliga antalet troligen räddningsbara liv under en femårsperiod är vid beräkning 

tre stycken, dessa resulterar i en genomsnittlig nytta om 78 288 594 SEK. VSL (värdet på ett 

statistiskt liv) har enligt ASEK 5.2 år 2010 ett monetärt värde på 22 328 000 SEK, detta värde 

har sedan räknats upp med den rekommenderade räntan på 1,8 procent (Trafikverket 2015). 

Vidare har kostnaden för två stycken case beräknats, investering i case 1 (en FIP-enhet) samt 

investering i case 2 (två FIP-enheter) där vartdera nuvärdet uppgick till 42 653 SEK (en FIP- 

enhet) samt 85 306 SEK (två FIP-enheter). Indelningen i två case scenarion är för att 

utgångsläget för räddningstjänsten stationer är av olika art och många av dem har redan en 

verksam FIP-enhet. För att de stationerna ska kunna ta del av den tidsbesparing och effekt 

som studien undersöker presenteras även ett case med investering i en FIP-enhet. 

6.2 TÄCKNINGSGRAD!
Vidare beräknas täckningsgraden för att investera i case 1 samt case 2 för samhället, detta för 

att kunna se vilka stationer som bör genomföra vilken av investeringarna beroende på hur stor 

del av den svenska befolkningen som stationen täcker. Täckningsgrad är mer utförligt ett mått 

på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns inom stationsområde. 
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Täckningsgraden är beräknad enligt följande: Sveriges befolkning multiplicerat med kostnad 

för att vidare delas med nytta. 

Tabell 6.1: Beräkning av täckningsgrad   

 Case 1: 
 en FIP-enhet 

Case 2: 
 två FIP-enheter 

Sveriges befolkning 9 747 355 9 747 355 
Nytta 78 288 594 78 288 594 
Kostnad 42 653 85 306 

TÄCKNINGSGRAD 5 311 10 621 

* Uppgifter om Sveriges befolkning kommer från SCB:s statistik för 31 december 2014 

Beräkningen visar att för att en räddningstjänststation ska dra nytta av att investera i en FIP-

enhet krävs det att stationen täcker 5 311 stycken av Sveriges individer. För att det ska vara 

lönsamt för en station att investera i två stycken FIP-enheter måste stationen täcka 10 621 

stycken individer. 

6.3 NETTONUVÄRDE OCH NYTTOKOSTNADSKVOT 
I en kostnadsnyttoberäkning innefattar steg sju att beräkna nettonuvärde samt en eventuell 

kvot mellan nyttor samt kostnader (nyttokostnadskvot) för studien. Enligt Boardman m.fl. 

(2011) medför ett positivt nettonuvärde att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. När det 

kommer till nyttokostnadskvoten anser Boardman m.fl. (2011) att den ska vara över värdet 1 

om det endast är ett projekt som ska jämföras med utgångsläget (”noll läget”). Vid en 

jämförelse mellan flera olika projekt är det projektet med den högsta kvoten vinnande 

alternativet. Nyttokostnadskvoten visar helt enkelt hur mycket samhället får tillbaka per 

investerad krona. Beräkningen är gjord för tre olika fall, det första innefattar en station som 

har en täckningsgrad på 3 000 individer. En station med täckningsgraden 6 000 stycken 

individer, samt ett fall med en täckningsgrad på 11 000 individer1. Nyttan har på så vis 

beräknats genom att ta (VSL * antal liv) multiplicerat med (täckningsgraden/Sveriges 

befolkning2). Med andra ord så har den nationellt beräknade nyttan slagits ut på stationsnivå 

för att matcha kostnadssidans beräkning. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!För!en!utförligare!beskrivning!av!definitionen!”täckningsgrad”!se!lista!med!begrepp!i!början!av!

uppsatsen.!
2Uppgifter!om!Sveriges!befolkning!är!hämtat!från!SCB!för!den!31!december!2014!vilket!uppgick!till!

9!747!355!stycken.!
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Tabell 6.2: Nettonuvärde samt nyttokostnadskvot  

 Genomsnitt 
 3000 individer 

Genomsnitt 
 6000 individer 

Genomsnitt  
11 000 individer 

Case 1:  
en FIP-enhet 

   

Kostnad* 42 359 42 359 42 359 
Nytta  24 095 48 191 88 350 
    
Nettonuvärde – 18 263 5 832 45 991 
Nyttokostnadskvot 0,57 1,14 2,09 
    
Case 2:  
två FIP-enheter 

   

Kostnad* 84 717 84 600 84 600 
Nytta  24 095 48 191 88 350 
    
Nettonuvärde – 60 622 – 36 409 3 750 
Nyttokostnadskvot 0,28 0,57 1,04 
*Kostnaden antagas vara konstant 

För en täckningsgrad om 3000 stycken individer är den totala nyttan för åren 2010 – 2014  

24 095 SEK, totala kostnaden för case 1 är 42 359 SEK. För en investering i en FIP-enhet fås 

nettonuvärdet – 18 263 SEK och en nyttokostnadskvot 0,57. För en investering i case 2 

erhålls samma värde på nyttan som för case 1 (24 095 SEK), men kostnaden blir 84 717 SEK. 

Nettonuvärdet uppgår till – 60 622 SEK och nyttokostnadskvoten är 0,28. Genomsnittliga 

antalet troligen räddningsbara liv under åren 2010 – 2014 är tre stycken. Resultaten är 

negativa för båda investeringsalternativen, detta för att stationsstorleken med en 

täckningsgrad på 3000 stycken individer är lägre än den täckningsgrad på ett lägsta antal 

individer för case 1 (en FIP-enhet) om 5311 stycken individer och för case 2 (två FIP-enheter) 

10 621 stycken individer som beräknats i avsnitt 6.2. Med andra ord så ska utfallet vara enligt 

ovan; negativt och ej lönsamt för båda kostnadsalternativen.  

Vidare sätts täckningsgraden till 6000 individer; för case 1 erhålls vidare ett positivt 

nettonuvärde på 5 832 Sek och en nyttokostnadskvot över det önskade värdet 1 om 1,14. För 

case 2 visas ett nettonuvärde som är negativt (- 36 409 SEK) och en nyttokostnadskvot som 

visar att investeringen inte är lönsam då värdet endast är 0,57. Även de resultaten är i enlighet 

med den beräknade täckningsgraden, case 1 ska visa på en samhällsekonomisk lönsamhet och 

case 2 ska inte vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
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För en täckningsgrad med 11 000 stycken individer är både nettonuvärde samt 

nyttokostnadskvot positiva och över värdet ett för båda case scenarierna, även här i enlighet 

med täckningsgradsberäkningen i avsnitt 6.2. För case 1 är nettonuvärdet 45 991 SEK och 

nyttokostnadskvoten är 2,09. För case 2 uppgår nettonuvärdet till 3 750 SEK och 

nyttokostnadskvoten har ett värde på 1,04. 

Från beräkningen av nettonuvärdet samt nyttokostnadskvoterna kan slutsats dras att det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att investera i en FIP-enhet alternativt två FIP-enheter för 

Sveriges räddningstjänster då hänsyn tas till täckningsgraden. Vilket investeringsalternativ 

som var station är mest lämpad för att investera i beror som nämnt på stationens 

täckningsgrad, se beräkningen i tabell 6.1 och stationens utgångsläge. 

6.4 KÄNSLIGHETSANALYS 
Osäkerhetsanalys är en viktig del av kostnadsnyttoberäkningen. För flera typer av kostnader 

och fördelar, kan den tillgängliga informationen vara begränsad, beroende på detaljnivån av 

studien. För att underlätta en öppen analys av osäkerheten i variablerna bör den beskrivas och 

bekräftas i beräkningarna i kostnadsnyttoanalysen.  

För studien gjordes en analys där den osäkra variabeln antal liv testades i intervallet 1 - 8 

stycken. Mellan åren 2010 – 2014 var genomsnittet av troligen räddningsbara liv tre stycken 

per år. Antal eventuellt räddningsbara liv var 24 stycken. De 24 stycken liv representerar ett 

maximalt utfall för studien. Beräkningen för den genomsnittliga maximala variabeln gjordes 

genom att ta 24 stycken liv genom antal år (fem), vidare adderades den genomsnittliga 

variabeln om tre stycken troligen räddningsbara liv per år. Beräkningen resulterade i att det 

genomsnittliga maximala värdet för känslighetsanalysen blev 7,8 individer (avrundades uppåt 

till exakt 8 stycken). I känslighetsanalysen valdes minimum att sättas till ett liv. Värdet på ett 

statistiskt liv, VSL, är satt till det som motsvarar år 2014 (23 979 545 SEK) eftersom 

kostnadssidan är beräknat till år 2014:s priser. Nyttan ändras i samspel med att antal liv 

varierar, d.v.s. den ökar i takt med att antal räddade liv ökar (antal liv * VSL = förändring i 

nytta). Benämningen täckningsgrad motsvarar det invånarantal som räddningstjänststationen 

måste täcka för att motsvara förändringen i nytta till följd av antalet räddade liv beroende på 

om stationen investerar i en – eller två FIP-enheter. Täckningsgradens beräkning är följande; 

kostnaden för respektive investeringsalternativ (42 653 SEK för en FIP-enhet och 85 306 

SEK för två FIP-enheter) multiplicerat med Sveriges befolkningsantal (9 747 355) genom den 

förändrade nyttan. 
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Tabell 6.3: Förändring i täckningsgrad 

Antal liv VSL Nytta täckningsgrad,  
case 1: en FIP-enhet 

täckningsgrad,  
case 2: två FIP-enheter 

1 23 979 545 23 979 545 17 338 34 676 
2 23 979 545 47 959 090 8 669 17 338 
3 23 979 545 71 938 635 5 779 11 559 
4 23 979 545 95 918 179 4 334 8 669 
5 23 979 545 119 897 724 3 468 6 935 
6 23 979 545 143 877 269 2 890 5 779 
7 23 979 545 167 856 814 2 477 4 954 
8 23 979 545 191 836 359 2 167 4 334 

 

Ju fler liv som räddas desto högre blir nyttan, detta samtidigt som täckningsgraden för en – 

eller två FIP-enheter minskar. Detta säger egentligen att ju fler liv som kan räddas vid en 

rökdykningsinsats desto lägre blir behovet av täckningsgraden för FIP-enhet/enheterna, d.v.s. 

effektiviteten av antalet räddade liv ökar. Minskningen är som kraftigast när antalet räddade 

liv går från ett till två stycken, nedgången avtar samtidigt som antalet liv ökar.  

 

Vidare beräknades genomsnittligt nettonuvärde och nyttokostnadskvot för båda 

kostnadsalternativen, en FIP-enhet och två FIP-enheter. I beräkningen används det förändrade 

värdet av nyttan när antalet liv varieras, från ett liv upp till åtta liv, (kostnaden antagas vara 

fast för båda alternativen, d.v.s. 42 653 SEK respektive 85 306 SEK). Tre fall har tagits fram 

för täckningsgraden av station d.v.s. ett alternativ med täckningsgraden om 3000 stycken 

individer, en för 6000 stycken individer och en för 11 000 stycken individer. Nettonuvärdet 

beräknas enligt steg sju i avsnitt 2.3, (kostnad minus nytta). För att få fram 

nyttokostnadskvoten (hur mycket som fås tillbaka per investerad krona) tas nytta delat med 

kostnad. 

Tabell 6.4: Genomsnittligt nettonuvärde och nyttokostnadskvot vid variation av antal liv (ett 

till åtta stycken) 

 Case 1: 
en FIP-enhet 

Case 2: 
två FIP-enheter 

Genomsnitt 3000 individer   
Nettonuvärde – 9 441 – 52 094 
Nyttokostnadskvot 0,78 0,39 
   
Genomsnitt 7000 individer   
Nettonuvärde 23 770 – 18 883 
Nyttokostnadskvot 1,56 0,78 



!

35 
 

   
Genomsnitt 11 000 individer   
Nettonuvärde 79 122 36 470 
Nyttokostnadskvot 2,86 1,43 
 

I samspel med att antal liv ökar så ökar även nettonuvärdet och nyttokostnadskvoten för båda 

kostnadsalternativen. Som för beräkningen ovan i tabell 6.3 återfinns det största förändringen 

i nettonuvärdet samt nyttokostnadskvoten när antal liv går från ett till två stycken, vidare 

dämpas ökningen ju fler antalet liv blir.  

Känslighetsanalysen i tabell 6.4 skiljer sig relativt mycket från ursprunglig beräkning i tabell 

6.2. Detta är för att antal liv är en osäker och högst känslig variabel att analysera.!Även det 

statistiska värdet på ett liv är mycket högt värderat relativt de kostnader som studien 

inkluderat vilket kan medföra att nettonuvärdesberäkningarna i större grad skiljer sig åt. 

Kostnadssidan kan möjligen bära en alltför tung börda då det inte är säkert att posten brand 

kan antagas vara konstant satt till 48,2 procent vilket kan påverka utfallet. I analysen är det 

dock fortsatt positivt nettonuvärde, för en FIP-enhet från att täckningsgraden är satt till 6000 

stycken individer och uppåt. För två FIP-enheter då täckningsgraden är satt till 11 000 

individer så återfås ett positivt nettonuvärde samt nyttokostnadskvot. Även fast värdena 

skiljer sig från analysen gjord i tabell 6.2 då antal liv inte varierades så är dock brytpunkten 

från negativa värden till positiva densamma, d.v.s. för investering i en FIP-enhet är 

täckningsgraden 5311 stycken individer vilket medför att fr.o.m. att täckningsgraden satts till 

6000 stycken ska nettonuvärdet vara positivt och nyttokostnadskvoten 1 eller därmer. För 

investeringen i två FIP-enheter ska nettonuvärdet vara positivt och nyttokostnadskvoten 1, 

eller mer, då täckningsgraden är satt till 11 000 stycken individer, eftersom den uträknade 

exakta täckningsgraden är 10 621 stycken individer.   

Breakevenberäkningen gjordes för båda case scenarierna (en – och två FIP-enheter), VSL 

tilldelades värdet för år 2014 (23 979 545 SEK), eftersom kostnaderna är per årsbasis med 

2014 års priser. Vidare inflationsjusterades VSL med den rekommenderade kalkylräntan från 

ASEK 5.2 på 1,8 procent. Kostnaden är utslagen på årsbasis därav ackumulerad uträkning, det 

spelar ingen roll hur lång livslängden är för annuiteten kommer att vara samma framöver. År 

138 är kostnaden av två FIP-enheter lika med värdet av ett räddat liv år 1. För en FIP-enhet är 

kostnaden lika med värdet av ett liv år 181.  
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Tabell 6.5: Breakeven  

Breakeven vid ett räddat liv en FIP-enhet två FIP-enheter 

VSL (år ett) 23 979 545 23 979 545 
Ackumulerad kostnad 42 653 85 306 
Breakeven (år) 181 138 
 

Känslighetsanalysen resulterar i att både nettonuvärde samt nyttokostnadskvot visar på en 

fortsatt lönsam investering och nyttjande av FIP-enheter, om än varierande beroende på 

täckningsgraden samt val av investering. 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Studiens syfte var att undersöka om åtgärden genom införandet och nyttjandet av två FIP-

enheter vid Sveriges räddningstjänst resulterade i en snabbare insats vid en byggnadsbrand 

och vidare en ekonomisk lönsamhet för samhället som helhet. Från ett teoretiskt perspektiv 

beskrivs den nytta som FIP-enheter genererar som samhällsekonomiskt lönsamt eftersom en 

kortare responstid vid en olycka resulterar i en minskning eller brytning av 

skadevärdesutvecklingen och i slutändan en reducering av det slutliga skadevärdet.  

Vidare har det genom en kostnadsnyttoanalys för Sveriges räddningstjänster tagits fram en 

tidsbesparing för att nyttja två stycken FIP-enheter vid en olycka. Tidsanalysen visar att två 

FIP-enheter är i genomsnitt 146,81 sekunder (2,45 minuter) snabbare på plats vid en olycka 

än resterande styrka. Utifrån tidsbesparingen kunde det tilldelas ett genomsnittligt antal liv 

om tre stycken under åren 2010 - 2014 som ansågs troligen räddningsbara i analysen. 

Genomsnittliga nyttan av att använda två FIP-enheter varierade för de tre olika 

täckningsgradsalternativen och blev endast positiv då antal invånare sattes till 11 000 stycken, 

d.v.s. antalet översteg den exakt uträknade täckningsgraden om 10 621 stycken individer. 

Kostnaden för en FIP-enhet är per årsbasis 85 040 SEK. Kostnaden delades in i två alternativa 

case; investering i en- respektive två FIP-enheter3. Vidare beräknades kostnaderna utifrån den 

andel av totala larm som brand stod för (48,2 procent) vilket resulterade i att den årliga 

kostnaden för en FIP-enhet uppgick till 42 653 SEK och för två FIP-enheter blev kostnaden 

85 306 SEK. Täckningsgraden för de två investeringsalternativen är, för en enhet, 5311 

individer och för två enheter 10 621 individer.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Mer!utförligt!beskrivit!i!avsnitt!5.2!
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Vidare fastställs att ju effektivare enheterna är vid livräddning, d.v.s. ju fler liv de kan rädda, 

desto lägre blir täckningsgraden. Kostnadsnyttoberäkningen medför att nettonuvärdet varierar 

för de tre olika täckningsgraderna. Genomsnitt för det fall då täckningsgraden är satt till 3000 

stycken invånare: – 18 263 för en FIP-enhet, för två FIP-enheter är genomsnittliga 

nettonuvärdet beräknat till – 60 622 SEK. Nyttokostnadskvoten är för respektive 

kostnadsalternativ; 0,57 (en FIP-enhet) och 0,28 (två FIP-enheter). För det andra alternativet 

med en täckningsgrad på 6000 invånare så uppgick nettonuvärdet i genomsnitt till: 5832 SEK 

för en FIP-enhet, för två FIP-enheter är genomsnittliga nettonuvärdet beräknat till – 36 409 

SEK. Nyttokostnadskvoten är för respektive kostnadsalternativ; 1,14 (en FIP-enhet) och 0,57 

(två FIP-enheter). För det tredje alternativet med en täckningsgrad på 11 000 stycken 

invånare: 45 991 SEK för en FIP-enhet, för två FIP-enheter är genomsnittliga nettonuvärdet 

beräknat till 3750 SEK. Nyttokostnadskvoten är för respektive kostnadsalternativ; 2,09 (en 

FIP-enhet) och 1,04 (två FIP-enheter).   

FIP-enheterna behöver resultera i ett räddat liv under 181 år (en FIP-enhet) alternativt 138 år 

(två FIP-enheter) för att betala av sig4. Slutsatsen är att införandet och användandet av två 

stycken FIP-enheter vid Sveriges räddningstjänst är samhällsekonomiskt lönsamt beroende på 

hur många invånare som stationen täcker samt vilket investeringsalternativ som väljs. 

Täckningsgraden i de tre olika alternativen är inte förankrade i verkligheten utan tagna med 

tanke på den beräknade täckningsgraden i avsnitt 6.2, vidare är det av intresse att se till 

korrekta siffror för olika stationer för att mer exakta slutsatser ska kunna dras för respektive 

station och om en eventuell samverkan över gränserna skulle öka effektiviteten av införandet 

och nyttjandet av två FIP-enheter. 

Den procentuella andel som tilldelas kategorin brand i uppsatsen uppgår till 48,2 procent för 

år 2014. Den procentandelen kommer sannolikt att variera från år till år, det finns ingen 

möjlighet att förutspå hur många olyckor i kategorin brand som kommer att ske framöver. 

MSB rapporterar att det syns en början på en liten men nedgående trend i just den 

insatskategorin, men inget som kan antas fortsätta framöver. Vidare kan det diskuteras hur 

stor andel av kostnadsposten som kategorin brand egentligen bär, eftersom FIP-enheterna 

kommer att nyttjas för andra olyckor och därmed andra insatskategorier. Den procentuella 

andelen kan därav vara intressant att variera i framtida studier. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Se!tabell!6.5.!
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Det är viktigt att framföra att analysen inte innehåller den eventuellt ökade risk som två 

stycken FIP-enheter utsätts för vid en tidigt påbörjad livräddning. Vidare studier inom 

området bör innehålla en avvägning av de riskerna då yrket som brandman enligt AFS:2007:7 

är av stor omfattning och innebär stora risker och utsätter personalen för extremt hög 

belastning. 

Vid beräkning av tidsbesparingen som två FIP-enheter resulterar i så finns det en gråzon, det 

är den egentliga tid det tar från att en brand bryter ut tills att det inkommer ett larm till SOS 

alarm, den tiden finns inga uppgifter om vilket i vissa fall kan leda till att branden fått fortlöpa 

en längre tid innan larmet når SOS alarm samt räddningstjänsten. 

Inom konceptet kostnadsnyttoanalys beskrivs det att även VSL (värdet på ett statistiskt liv) 

kan variera; värdet på ett statistiskt liv är enligt myndigheternas riktlinje 22 328 000 SEK 

(med basår 2010), vilket är använt i uppsatsen, däremot tyder forskningen på att medianen av 

värdet ligger mellan 20 000 000 – 25 000 000 SEK (Svensson 2013). Det kan därav vara av 

intresse att vid fortsatta studier variera variabeln för att se hur mycket det slutliga värdet 

påverkas. 
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