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Förord 

Denna rapport är redovisning av ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Myndigheten har enligt sin instruktion (1§): ”ansvar för frågor om 

skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan 

myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en 

kris.” Myndigheten har för närvarande ett regeringsuppdrag att göra en övergripande 

samlad bedömning av förmågor respektive risker och sårbarheter på lokal, regional och 

nationell nivå samt inom samverkansområdena, liksom en nationell riskbedömning.  

Beslut om att nationella riskbedömningar ska genomföras har fattats av Europeiska 

unionens råd. Detta arbete ska utföras enligt riktlinjer som tagits fram av EU-

kommissionen. Arbetet ska resultera i framtagande av ett underlag för att identifiera 

brister och utifrån det föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra krisberedskapen. 

Vårt uppdrag har varit att beskriva hur samhällsekonomisk analys kan användas i detta 

arbete. I rapporten beskrivs hur samhällsekonomisk analys, som baseras på national-

ekonomisk välfärdsteori, kan användas för att göra avvägningar mellan olika åtgärder 

och också användas för att bedöma den samhällsekonomiska effektiviteten. Vidare 

beskrivs med ett exempel hur metodiken kan tillämpas. 

Uppdragstagare har varit Örebro Universitet med VTI som underleverantör. Rapporten 

har skrivits av ek. dr Lena Nerhagen vid VTI med bidrag från professor Lars Hultkrantz 

vid Örebro Universitet. Vi vill också tacka för ett fruktbart samarbete med medarbetare 

på MSB som både gett vägledning i myndighetens arbete men också konstruktiva 

kommentarer på rapportens innehåll. Huruvida MSB går vidare och fortsätter arbetet 

med att genomföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser är inte upp till oss men vi 

har här visat att det finns goda möjligheter att tillämpa den metodiken även i arbetet 

med krisberedskap, bland annat utifrån den forskning som bedrivs nationellt och 

internationellt.  

 

Borlänge, maj 2013 

 

 

Lena Nerhagen och Lars Hultkrantz 
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Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet – teori, metodik 

och tillämpning 

av Lena Nerhagen, VTI och Lars Hultkrantz, Örebro Universitet 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Krisberedskap är exempel på kollektiva nyttigheter där det ofta är politiska beslut om 

finansiering, dimensionering och inriktning som avgör vad och hur mycket som 

produceras. Orsaken till detta är att denna tjänst annars kanske inte alls hade 

producerats, framställts i för liten omfattning eller på villkor som inte uppfattas som 

fördelningspolitiskt acceptabla. Den offentliga sektorns resurser är dock begränsade 

samtidigt som kostnaderna för olika typer av krisberedskap kan bli hur höga som helst. 

Förslag på åtgärder måste därför så långt det är möjligt baseras på överväganden av hur 

de resurser som sätts in med offentliga medel, eller av andra aktörer, samlat används 

effektivt. Ett verktyg som ofta används i sådana sammanhang är samhällsekonomisk 

analysmetodik. Denna rapport diskuterar förutsättningar för att använda denna metodik 

för att ta fram underlag för strategiska beslut när det gäller inriktning och dimensionerar 

av den svenska krisberedskapen 

Bakgrunden till denna rapport är att Myndigheter för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har ett regeringsuppdrag att göra en övergripande samlad nationell risk- och 

förmågebedömning. En utgångspunkt för detta arbete är de riktlinjer för nationell 

riskbedömning som tagits fram av EU- kommissionen. Arbetet ska ta fram underlag för 

att identifiera brister och utifrån det föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra 

krisberedskapen. En del i detta arbete är att genomföra kostnadsanalyser. I uppdraget 

ingår särskilt att ta fram metoder för kostnadsanalyser av åtgärder för att förebygga 

(reducera sannolikheten) respektive förbereda och hantera (reducera konsekvenserna).  

Utifrån en beskrivning av samhällets arbete med krisberedskap och forskningen om 

samhällsekonomisk analys, bland annat inom riskområdet, beskrivs i rapporten en enkel 

modell som utgångspunkt för samhällsekonomiska konsekvensanalyser av åtgärder som 

syftar till att förbättra krisberedskapen. Rapporten utgår från att krisberedskap handlar 

om att hantera så kallade sällanhändelser (händelser med liten sannolikhet men stora 

konsekvenser). Utgångspunkten är också att samhället kan arbeta med att förebygga 

(reducera sannolikheten) respektive förbereda och hantera (reducera konsekvenserna) 

sådana händelser. Utifrån vår definition av sällanhändelser är krisberedskap ett arbete 

som samhället behöver göra utöver det arbete som sker med att begränsa sannolikheter 

och konsekvenser av olyckor. De senare är mer frekventa och kräver en mer generell 

förmåga.  

I rapporten beskrivs också med en fallstudie hur samhällsekonomisk analys, och den 

metodik för Regleringskonsekvensbeskrivning (RKB) som tagits fram av OECD, kan 

användas för att strukturera ett beslutsproblem där samhället kan välja mellan olika 

typer av förändringar i ett system för att minska sannolikheten för att en kris inträffar. I 

rapporten tillämpar vi denna metodik på det material som tagits fram i Göta älv-

utredningen. I denna utredning har samhällsekonomisk information tagits fram men vår 

genomgång visar att den struktur som en RKB bygger på behövs för att dra slutsatser 

om vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt effektiva. Men fallstudien visar också att 
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analysen inte alltid behöver baseras på kvantifierade samband. Strukturen som ligger till 

grund för denna analys bidrar till att tydliggöra vilken information om olika risker, 

etcetera, som har beslutsrelevans (dvs. är avgörande för vilket beslut som ska fattas), 

och på vilka punkter det är särskilt angeläget att förbättra kunskapsunderlaget. 

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om vilken betydelse 

samhällsekonomisk analys har för arbetet med en samhällsekonomiskt effektiv 

krisberedskap samt med förslag på fortsatt arbete med att utveckla en metodik för 

analys anpassad för detta område.   
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Economic analysis of policy measures in disaster risk management - theory, 

methodology and an example  

by Lena Nerhagen and Lars Hultkrantz, Örebro University 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

Disaster risk management is an example of a public good where political decisions determine 

the content and extent of the services provided. The reason for the involvement of the public 

sector is that otherwise these services would not be provided or, if provided, distributed in a 

way that was not deemed to be socially acceptable. For the policy maker the question is how 

much to spend on these services since resources are limited. The question addressed in this 

report is how economic analysis, including cost-benefit analysis, can be used in order to 

achieve an efficient level of these services 

The report is commissioned by the Swedish Civil Contingencies Agency. It is a contribution 

to their work with development of a methodology for National Risk Assessments and Disaster 

Risk Management. The former is prepared in response to an EU directive. According to the 

EU commission: “Risk assessment and mapping are carried out within the broader context of 

disaster risk management. Risk assessment and mapping are the central components of a more 

general process which furthermore identifies the capacities and resources available to reduce 

the identified levels of risk, or the possible effects of a disaster (capacity analysis), and 

considers the planning of appropriate risk mitigation measures (capability planning), the 

monitoring and review of hazards, risks, and vulnerabilities, as well as consultation and 

communication of findings and results.” 

This report starts with a description of the current work with disaster risk management in 

Sweden and changes in the organization that has taken place in recent years. It also describes 

the evolution and use of economic analysis, including cost-benefit analysis, in policy making 

in different contexts. Based on these overviews it is concluded that economic analysis is 

rarely used in practical policy making regarding public goods in Sweden, and it has not 

previously been used in decisions concerning disaster risk management. Therefore, based on a 

literature review, we present a basic economic model that has been used in other situations 

involving risk and uncertain outcomes, which can be used also in this context to define what a 

policy measure is and the aspects that needs to be considered in an economic evaluation of 

such measures. Furthermore we provide an example of how a method developed for economic 

analysis proposed by OECD, Regulatory Impact Assessment, can be applied to this kind of 

decision making. In the example we use information collected in a risk assessment made 

regarding the impact of climate change for one of the largest rivers in Sweden, Göta älv. 

Based on the information from the literature review and the case study, it is concluded that 

economic analysis can provide important information to this type of decision making, not the 

least through providing structure to the collection of information. However, further work is 

needed before this type of analysis can be used in practical policy making in the area of 

disaster risk management and the report ends with suggestions for further development work.   
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1 Krisberedskap och samhällsekonomisk analys 

Sjukvård, försvar, infrastruktur och skola är exempel på kollektiva nyttigheter där det ofta är 

politiska beslut om finansiering, dimensionering och inriktning som avgör vad och hur 

mycket som produceras. Detta innebär att nyttigheter tillhandahålls som annars kanske inte 

alls hade producerats, framställts i för liten omfattning eller på villkor som inte uppfattas som 

fördelningspolitiskt acceptabla. För att göra det möjligt för politiker och tjänstemän att fatta 

väl avvägda beslut i dessa frågor, som ofta rymmer många komplexa aspekter som gäller 

teknik, kostnader, effekter, preferenser, osäkerhet, fördelningsaspekter, miljö- och säkerhets-

konsekvenser osv., krävs ett beslutsunderlag som samtidigt kan hantera mångdimensionalitet 

och stor komplexitet och samtidigt har tydlighet och transparens. Ett verktyg som ofta 

används i sådana sammanhang är samhällsekonomisk analysmetodik.  

Denna rapport diskuterar förutsättningar för att använda denna metodik för att ta fram 

underlag för strategiska beslut när det gäller inriktning och dimensionering av den svenska 

krisberedskapen. Samhällsekonomiska analyser har länge gjorts inför olika försvarspolitiska 

beslut1 och även när det gäller krisberedskap inom särskilda områden2, men används inte på 

det rutinmässiga sätt som är fallet inom t.ex. infrastrukturplaneringen eller prövning av 

subventionering av nya mediciner. Grundläggande i ett arbete som detta är att samhällets och 

den offentliga sektorns resurser är begränsade samtidigt som kostnaderna för olika typer av 

krisberedskap kan bli hur höga som helst. Förslag på åtgärder måste därför så långt det är 

möjligt baseras på överväganden av hur de resurser som sätts in med offentliga medel, eller av 

andra aktörer, samlat används effektivt – vilket är just vad den samhällsekonomiska analysen 

försöker undersöka.  

 

1.1 Uppdraget – bakgrund, syfte och avgränsning 

Bakgrunden till denna rapport är att Myndigheter för samhällsskydd och beredskap har ett 

regeringsuppdrag att göra en övergripande samlad nationell risk- och förmågebedömning. En 

utgångspunkt för detta arbete är de riktlinjer för nationell riskbedömning som tagits fram av 

EU-kommissionen (EC, 2010). Arbetet ska ta fram underlag för att identifiera brister och 

utifrån det föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra krisberedskapen. En del i detta 

arbete är att genomföra kostnadsanalyser. Myndigheten har därför gett Örebro Universitet, 

med VTI som underleverantör, i uppgift att beskriva hur samhällsekonomiska kostnads-

analyser kan användas i detta arbete3. I det uppdrag vi fått av MSB ingår särskilt att ta fram 

metoder för kostnadsanalyser av åtgärder för att förebygga (reducera sannolikheten) 

respektive förbereda och hantera (reducera konsekvenserna) en kris.  

Arbetet med samhällsskydd och beredskap omfattar enligt MSB skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar (MSB, 2012). Enligt regeringens proposition (2007/08:92) 

definieras en kris som: 

                                                 
1 Se t ex Dahlman (ESO 1994) om allmän värnplikt. 
2 T ex Mattsson och Sträng (1996), Mattsson och Juås (1997), Kågebro (2007), Sund m fl (2011).  
3 I denna rapport har vi valt att använda begreppet ”samhällets krisberedskap” samt att anta att åtgärder syftar till 

att ”förbättra samhällets krisberedskap”. Inom MSB används i vissa sammanhang beteckningen 

”krisberedskapsförmåga”. Vi anser dock att samhällsekonomisk analys kan användas för att utvärdera 

förändringar i alla de delar som enligt regeringens skrivelse Skr 2009/2010: 124 ingår i definitionen av 

”krisberedskap”. I detta arbete är utveckling av förmågan bara en delmängd. Beredskap är den beteckning som 

används i MSBs instruktion och eftersom myndigheten har ansvar för utvärdering och uppföljning har den, enligt 

vår bedömning, också ett ansvar för att analysera hela samhället krisberedskapsarbete. 
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”händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grund-

läggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala 

resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa 

kriser kräver samordnade åtgärder från flera aktörer”.  

I MSB (2012) används begreppet sällanhändelse (händelser med låg sannolikhet och svåra 

konsekvenser) för att definiera en kris och det är också det begrepp vi använder i denna 

rapport. Av definitionen ovan framgår att det krävs speciella förmågor för att hantera denna 

typ av händelse. Vår utgångspunkt är därför att det a) utifrån en analys av sannolika 

sällanhändelser som förväntas ha stor betydelse för samhällets funktionalitet handlar om att 

b) utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera dessa händelser och c) att detta 

arbete bedrivs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, dvs. både med hänsyn till förväntade 

samhällskostnader till följd av en sällanhändelse och till de åtgärdskostnader som följer av 

förändringar i förmåga. Ett samhällsekonomiskt effektivt krisberedskapsarbete kräver att både 

mål och medel grundas på samhällsekonomiska principer.  

Parallellt med detta uppdrag om kostnadsanalyser har det utvecklats metodik för risk- och 

sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar4. När det gäller samhällsekonomisk analys 

finns det dock redan en väl etablerad metodik för konsekvensanalyser som baseras på 

nationalekonomisk välfärdsteori. Det finns en omfattande litteratur som beskriver denna 

metodik och de krav som ställs på genomförandet av en sådan analys (se beskrivning i avsnitt 

1.4). Vi beskriver i rapporten hur denna metodik kan användas i krisberedskapsarbetet genom 

ett exempel. I beskrivningen av samhällsekonomisk analys har vi dock i stället utgått ifrån en 

analysmodell som används i den vetenskapliga litteraturen och som vi använder som grund 

för en principiell diskussion om vad som är en krisberedskapsåtgärd och vilka aspekter som 

behöver belysas i genomförandet av en samhällsekonomisk analys av en sådan. Utmaningen 

när det gäller krisberedskap är att det handlar om sällanhändelser med stora konsekvenser 

samt att det är många olika delar i samhället som är involverade i arbetet på olika nivåer. Som 

vi beskriver finns det i den vetenskapliga litteraturen förslag på hur dessa speciella förutsätt-

ningar kan hanteras. Men det behövs ett utvecklingsarbete för att anpassa förslagen i 

litteraturen till underlag för praktiskt beslutsfattande vilket inte rymts inom ramen för detta 

projekt. 

 

1.2 Läsanvisningar 

Arbetet med samhällsskydd och beredskap är mycket omfattande och berör i stort sett alla 

delar av det svenska samhället. En rad olika förändringar i systemet har också genomförts 

under senare år. Det finns därför en mängd olika åtgärder som samhället arbetar med inom 

detta område. För att förstå diskussionen i kapitel 2 beskrivs därför i avsnitt 1.3 det 

övergripande arbetet i Sverige med samhällsskydd och beredskap; vad det omfattar, hur det 

bedrivs och vilka som är berörda.  

I avsnitt 1.4 ges sedan en översikt över utvecklingen av samhällsekonomisk analys och hur 

den används som beslutsunderlag i olika länder och inom olika politikområden. Detta är 

viktigt att känna till eftersom utvecklingen av denna analysmetodik har pågått under lång tid 

och en del av de frågeställningar som gäller för analys av krisberedskap är lika de man möter 

inom vissa andra politikområden, särskilt miljö och hälsa.  

                                                 
4 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har arbetat med metodik för nationell riskbedömning och Lunds 

Universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) har arbetat med metodik för 

förmågebedömningar. 
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I kapitel 2 ges en beskrivning av hur samhällsekonomisk analysmetodik kan användas för att 

analysera förändringar i krisbereskapsarbetet. Kapitlet inleds med varför denna typ av analys 

behövs och med exempel på den forskning som pågår. Därefter beskrivs innebörden i EUs 

arbete med nationell risk- och sårbarhetsanalys och vad som ingår i Sveriges krisberedskaps-

arbete utifrån beskrivningen i MSBs inriktningsdokument (2012). Därefter presenteras en 

enkel samhällsekonomisk analysmodell för detta område. Modellen används därefter för att 

definiera vad som menas med en ”åtgärd som förändrar samhällets krisberedskap” och vilka 

aspekter som behöver belysas vid genomförandet av en samhällsekonomisk konsekvensanalys 

av en sådan åtgärd.  

I kapitel 3 ger vi exempel på hur en samhällsekonomisk analys kan genomföras. Eftersom det 

inom ramen för övriga uppdrag i arbetet med nationell risk- och förmågebedömning inte tagits 

fram samhällsekonomisk information använder vi information från en nyligen genomförd 

utredning som innehåller beskrivning av både sannolikheter, konsekvenser och kostnader. Det 

handlar om den utredning som genomförts av Statens geotekniska institut (SGI, 2012) 

avseende kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat 

klimat med ökade flöden i älven. Denna utredning var omfattande och flera rapporter har 

tagits fram.  

Vi har i huvudsak utgått ifrån de resultat som presenteras i Slutrapporten första delen. 

Innehållet i den beskrivs på följande sätt (SGI, 2012 sid 3) ”Slutrapport Del 1-

Samhällskonsekvenser, som innefattar en sammanfattning av uppdraget, skredrisker och 

konsekvenser för samhället, kostnader för åtgärder samt utredningens förslag till fortsatta 

aktiviteter. Del 1 vänder sig främst till dem som behöver en samlad beskrivning av de 

skredrisker som finns i älvdalen, hur dessa kan påverka samhället och vilka åtgärder som 

behöver vidtas.”  

I vår rapport använder vi detta exempel för att visa hur en s.k. regleringskonsekvens-

beskrivning (RKB), kan användas för att strukturera ett beslutsproblem där det finns olika 

systemförändringar som kan genomföras. Vidare beskrivs hur metodiken kan bidra till att 

identifiera behov av kunskap för att öka samhällets krisberedskap. I kapitel 3 beskrivs också 

vilka informationsunderlag som idag finns i Sverige som kan användas som underlag för 

denna typ av analys.  

I kapitel 4 sammanfattas och ges förslag på fortsatt utvecklingsarbete och behoven av 

forskning inom detta område. 

 

1.3 Samhällets arbete med skydd och beredskap 

Det vi idag kallar krisberedskap har sprungit ur det som tidigare kallades ”Totalförsvar”, vars 

syfte var att förbereda hela det svenska samhället, inte bara försvarsmakten, för krig. 

Verksamheten omfattade därför både militär och civil verksamhet. Det civila försvaret 

omfattade försvar av civila, ekonomiskt försvar och psykologiskt försvar. Senare förändringar 

av hotbilder och säkerhetsläge har medfört en breddning av inriktningen mot kriser i 

allmänhet, inte enbart krig. 1996 års försvarsbeslut innebar att begreppet ”Totalförsvar” 

vidgades till att omfatta försvar och samhällets krisberedskap, där det civila försvaret är 

grunden för det senare. Beslutet har medfört förändrade krav på utförarna men också 

förändrad organisation. Till arbetet med krisberedskap räknas förutom krisberedskap och 

civilt försvar även skydd mot olyckor. Detta benämns ibland som ”hela hotskalan”, dvs. från 

vardagsolycka till krig.  

MSB skapades år 2009 med uppgift att ansvara för samhällets krisberedskap. Myndigheten 

stödjer samordningen av nationella insatser och stödjer lokala aktörer samt samverkar med 
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internationella aktörer. Den har sammanhållande och stödjande uppgifter före, under och efter 

kriser. För att förbättra samordningen av krisberedskapen har också ett särskilt Kansli för 

krishantering inrättats i Regeringskansliet. Själva krisberedskapssystemet i Sverige är dock 

decentraliserat och bygger på närhetsprincipen, ansvarsprincipen och likhetsprincipen. 

Innebörden av dessa är att kriser ska hanteras nära medborgarna, att den som har ordinarie 

ansvar för en verksamhet även har det i ett krisläge samt att verksamheten så långt möjligt ska 

vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden. 

Krisberedskapssystemet är organiserat i tre nivåer där kommuner, länsstyrelser och regeringen 

är områdesansvariga, men det finns också sektorsansvar för vissa verksamhetsområden och 

för dessa ansvarar en eller flera myndigheter.  

Samverkan är en viktig del av det svenska krisberedskapssystemet. Det verkar dock något 

oklart vad målet med samverkan är och vilka som behöver delta. Enligt en studie som FOI 

genomfört på uppdrag av Försvarsdepartementet är samverkan ett sätt att åstadkomma 

samordning mellan myndigheter (Forsström, Lagerström och Tejpar, 2010). En orsak till 

behovet av detta är att ingen myndighet kan bestämma över en annan vilket i praktiken 

betyder att de enbart kan samverka för att nå samordning. Samverkan ses också som en 

möjlighet till att åstadkomma en mer effektiv krisberedskap genom att undvika dubblering av 

resurser osv. Ytterligare ett syfte med samverkan är enligt studien att åstadkomma ekonomisk 

optimering genom gemensamma upphandlingar, optimerat resursutnyttjande etc. Samverkan i 

krisberedskapsarbetet bedrivs bl. a. inom sex utpekade samverkansområden: teknisk 

infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt områdesansvar samt 

skydd, undsättning och vård. För arbetet i dessa har MSB ett särskilt ansvar.5  

Riksrevisionen har nyligen granskat regeringens arbete med att utveckla krisberedskapen och 

kritiserade då bristen på uppföljningar och att det heller inte genomförs bedömningar av 

samhällets samlade krisberedskap och samhällets förmåga att hantera en omfattande samhälls-

kris (Riksrevisionen, 2008).6  Som svar förklarade regeringen i en skrivelse till riksdagen hur 

arbetet med samhällets krisberedskap bör utvecklas (Skr 2009/10:124). I denna redovisas bl.a. 

hur styrning och uppföljning av krisberedskapen ska genomföras. För att underlätta styrning 

ska resultatmål ställas upp. Vidare anges att ett tydligare ansvarsförhållande ska gälla för vart 

och ett av resultatmålen. Att ha ansvar innebär att ha en samordnande uppgift med syfte att 

säkerställa att behov och målsättningar uppnås. Som exempel nämns att Livsmedelsverket har 

fått det övergripande ansvaret för samordningen av krisberedskapsplaneringen gällande 

livsmedels- och dricksvattenförsörjningen.  

En viktig fråga är naturligtvis vilka risker som krisberedskapen ska inriktas mot. De risk- och 

sårbarhetsanalyser som genomförs av olika myndigheter ska tillsammans med den samlade 

förmågebedömningen och den nationella riskbedömningen som genomförs av MSB, och 

underlag från övriga aktörer, utgöra grunden för att identifiera behov av åtgärder7. Enligt 

                                                 
5 För mer information om MSBs arbete med samverkan se 

https://msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden samt 

https://msb.se/RibData/Filer/pdf/25868.pdf 
6 I skrivelsen definieras Krisberedskap som ”förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 

genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera 

krissituationer (se 4§ förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap).  
7 SKR. 2009/10:124, sid 18: ”Risk- och sårbarhetsanalyser, förmågebedömningar, underlag från myndigheter, 

kommuner och landsting är fortsatt de viktigaste instrumenten för att kunna analysera samhällets krisberedskap, 

och därmed skapa förutsättningar för en effektiv styrning av berörda aktörer. Risk- och sårbarhetsanalyserna ska 

identifiera de största riskerna och sårbarheterna i samhällsviktig verksamhet. Utifrån dessa identifieras 

nödvändiga åtgärder för att uppnå resultatmålen och för att säkerställa de grundläggande säkerhetsnivåerna. 

Grundläggande säkerhetsnivåer utgör den lägsta nivå av funktionalitet och säkerhet som bör råda oavsett 

händelse eller påfrestning på samhället.” 

https://msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden
https://msb.se/RibData/Filer/pdf/25868.pdf
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regeringens skrivelse behövs en sammanhållen analys av samhällets krisberedskap för att man 

ska kunna avgöra vilka satsningar som bäst stödjer regeringens mål för samhällets krisbered-

skap. Det är MSB som enligt sin instruktion såväl områdesvis som på en övergripande 

samhällsnivå ska följa upp och utvärdera krisberedskapen och bedöma om vidtagna åtgärder 

fått önskad effekt.  

I skrivelsen diskuteras även Försvarsmaktens roll i det svenska krisberedskapssystemet. 

Försvars-makten har resurser som kan vara till nytta för krishanteringen men den har ingen 

direkt roll i det nationella svenska krisberedskapssystemet utan deltar endast på förfrågan från 

den aktör som har krishanteringsansvar för den specifika insatsen.8 Försvarsmakten kan också 

efter inbjudan delta i arbetet med de sex samverkansområdena och den har varit delaktig i 

arbetet med olika övningar. Organisatoriska förändringar av Försvarsmakten har dock bidragit 

till att formerna för den tidigare civil-militära samverkan förändrats. En orsak är Försvars-

maktens förändrade närvaro på regional nivå. Regeringen menar att denna samverkan bör 

stärkas, inte minst på regional nivå. Under 2013 kommer också Försvarsmakten att få en 

regional ledningsnivå för territoriell ledning och samverkan med civila aktörer (Skeppström 

och Wikén, 2011). 

När det gäller det civila samhället konstaterar regeringen att även den enskilde bidrar till 

samhällets säkerhet. Den enskilde medborgaren har ett ansvar att ha insikt om att allvarliga 

händelser och kriser kan uppstå liksom en skyldighet att vara beredd att kunna hantera sin 

egen situation och själv kunna klara de omedelbara behov som kan uppstå. Vidare har 

enskilda medborgare både före, under och efter en allvarlig händelse eller kris, inom eller 

utanför Sverige, ansvar för att aktivt ta del av samhällets information och följa myndigheters 

anvisningar. Vidare ska det civila samhället samarbeta med myndigheter för att möjliggöra 

samordnade insatser vid kriser. I skrivelsen konstateras att det är viktigt att tydliggöra 

förhållandet mellan förväntningarna på det allmännas ansvar och individens ansvar för att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för samhällets krisberedskap. Information och 

kommunikation både före, under och efter en kris ses som en viktig del i detta arbete. 

MSB genomför för närvarande ett s.k. inriktningsarbete för arbetet med skydd och beredskap. 

En del i detta är att tydliggöra beståndsdelarna i området samhällsskydd och beredskap. I den 

första rapporten (MSB, 2012) hanteras krisberedskap som ett separat område, skilt från 

arbetet med skydd mot olyckor och arbetet med civilt försvar. Vi har i denna rapport också 

valt att göra detta och att fokusera på sällanhändelser eftersom det är det som också är fokus i 

arbetet med nationell risk- och sårbarhetsbedömning. 

  

1.4 Samhällsekonomisk analys och samhälleligt beslutsfattande 

Utgångspunkten för genomförandet av detta uppdrag har varit nationalekonomisk 

välfärdsteori och de metoder som utvecklats för att genomföra samhällsekonomisk 

konsekvensanalyser.9 Detta eftersom det är en metodik som förespråkas och används inom 

flera andra politikområden där det finns komplexa allokeringsproblem (Morgenstern, 2011; 

Hahn, 2010; Hultkrantz och Nilsson, 2004; Mattsson, 2004) och som också alltmer lyfts fram 

i både den internationella litteraturen kring planering av säkerhetsåtgärder (se Farrow and 

                                                 
8 Det finns även en omvänd relation där samhället genom civilt försvar stöttar Försvarsmakten. MSB har tagit 

fram en strategi för detta, se 

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/MSB_underlag%20till%20f%C3%B6rsvarspolitisk%20inriktning%2

02012_till_webb.pdf 
9 De två huvudsakliga metoderna är kostnadsnyttoanalys, även kallad CBA, och kostnadseffektivitetsanalys, 

även kallad CEA. 
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Viscusi, 2011)10 liksom i svensk litteratur kring styrningen av olycksförebyggande arbete 

(Mattsson 2000; Hultkrantz, 2010).  

Utvecklingen av samhällsekonomiska analysmetoder kan spåras tillbaka till 1800-talet, men 

en mer handfast metodik utvecklades först i USA i anslutning till byggen av vattenrelaterade 

projekt (t.ex. kraftverks- eller bevattningsdammar) under 1930-talet. Under 1950-talet 

förfinades metoderna och blev mer brett tillgängliga. I Sverige började dessa metoder 

användas på 1960-talet, särskilt av Vägverket, men även som underlag för beslut inom 

arbetsmarknads-, regional- och energipolitiken. Ett annat tidigt tillämpningsområde var för 

analys av biståndsprojekt där särskilt Världsbanken tidigt tillämpade metoder. Under de 

senaste tjugo åren har viktiga tillämpningsområden, inom vilka en stor del av utvecklings-

arbetet bedrivits, varit miljö- och naturvård samt hälsoekonomiska frågor11. Många länder och 

även internationella organisationer som EU har utvecklat handböcker och vägledningar som 

är avsedda att tillämpas inom olika sektorer.  

Internationellt används ofta beteckningen regleringskonsekvensbeskrivning (RKB) när det 

gäller samhällsekonomiska analyser av regleringar och andra styrmedel. En RKB är mer 

omfattande än en samhällsekonomisk konsekvensanalys12 av en enskild åtgärd eftersom den 

inleds med en problembeskrivning som följs av en analys av olika verktyg för att uppnå det 

önskvärda målet. Om reglering av något slag ses som det bästa verktyget fortsätter arbetet 

med en fördjupad analys av verktygets konsekvenser. Motiv till att RKB behövs diskuteras 

bl.a. i OECD (2008).13 Ett motiv är för att göra beslutsfattandet mer transparent och säker-

ställa att effekterna av en reglering på olika delar i samhället klarläggs.  

Flera länder såsom USA, Kanada och Australien har infört krav på denna typ av analys som 

underlag för offentligt beslutsfattande och även inrättat institutioner som ska se till att detta 

efterlevs. Tidigast ute var USA som 1981 lagstadgade att sådan analys skulle genomföras. Det 

finns en speciell institution, ”the Office of Management and Budget”, som ansvarar för dessa 

frågor och de har även gett ut en allmän vägledning kallad Circular A-4.14 Även inom EU 

pågår arbete med att se till att denna typ av analys systematiskt ska genomföras både inför 

beslut på unionsnivå men även i beslutsfattandet på nationell nivå.15 I Frankrike ges metod-

rekommendationer av en kommitté direkt under premiärministern (just nu av den s.k. Quinet-

kommissionen) och i Norge av Finansdepartementet (se den nyligen publicerade NOU 

2012:16). 

I USA används samhällsekonomisk analys även i arbetet med kriser och katastrofberedskap 

(Farrow and Viscusi, 2011; Farrow and Shapiro, 2009; Rose, 2009). Ansvarig myndighet är 

”Department of Homeland Security”. Myndigheten arbetar både med åtgärder som genomförs 

                                                 
10 Behovet av tvärvetenskap och att lyfta in kunskap från olika områden i en ”holistisk riskuppskattning” 

diskuteras utförligt i en FN-rapport om hur vetenskap kan bidrag till att minska katastrofrisker (UNISDR, 2009). 

Samhällsekonomisk analys är en metod för att på ett systematiskt sätt hantera och väga samman olika typer av 

information till ett samlat beslutsunderlag. 
11 Forskningen om samhällsekonomisk analys har även varit en grund för diskussioner om prioriteringar på 

internationell nivå. I det så kallade Copenhagen Consensus har forskare samlats för att prioritera och ge förslag 

på insatser för att hantera stora utmaningar som finns i världen, se http://www.copenhagenconsensus.com/. 
12 Ofta används begreppet samhällsekonomisk kalkyl snarare än samhällsekonomisk analys eller 

samhällsekonomisk konsekvensanalys. I denna rapport använder vi samhällsekonomisk analys som beskrivning 

av en metodik som kan användas för att strukturera ett beslutsproblem även i de fall där inte alla konsekvenser 

kan värderas monetärt. Samhällsekonomisk konsekvensanalys använder vi som benämning av den delen av en 

samhällsekonomisk analys som är mer kvantitativ. En samhällsekonomisk konsekvensanalys omfattar olika 

typer av analyser såsom kostnadsnyttoanalys, kostnadseffektivitetsanalys m.fl. 
13 Se http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34141_35258801_1_1_1_1,00.html 
14 http://www.whitehouse.gov/omb 
15 Se http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm 
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på nationell nivå och med stöd till regionala och eller lokala insatser. Under senare år har det 

exempelvis införts krav på kontroller som ska minska risken för terroristattacker. Det handlar 

om kontroll av både människor och gods (Stewart and Mueller, 2011; Robinson, 2008). Ett 

annat område där samhällsekonomisk analys regelmässigt används är vid utdelning av stöd 

för att minska risken för och konsekvenserna av översvämningar. Inom detta område finns 

sedan början av 1990 ett ”beräkningsprogram” som används för att avgöra vilka ansökningar 

om stöd från regionala och lokala myndigheter som ska beviljas. Det handlar om stöd till allt 

från informationsinsatser till investeringar (FEMA, 2009).  

I Sverige finns ingen direkt motsvarighet till den lagstiftning eller de rekommendationer som 

beskrivs ovan. Allmänt sett gäller att alla nya lagförslag ska underkastas en analys av dess 

konsekvenser (SFS 1998:1474 14 §). Det finns även en förordning som reglerar hur förvalt-

ningsmyndigheter under regeringen vid beslut om föreskrifter eller allmänna råd ska 

producera konsekvensutredningar (SFS 2007:1244).  När det gäller samhällsekonomisk 

metodik är det Trafikverket som har tagit huvudansvaret för rekommendationer (senast genom 

den s.k. ASEK 5, publicerad 2012), men inom, eller på uppdrag av, flera andra myndigheter 

pågår utvecklings- och tillämpningsarbete. 
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2 Aspekter att beakta i samhällsekonomisk analys av krisberedskap 
– beskrivning utifrån teori och en principiell modell 

Syftet med samhällets arbete med krisberedskap är ytterst att öka samhällets välfärd. Vad som 

är en önskvärd nivå på krisberedskapen är dock inte objektivt mätbar utan beror på 

människors värderingar vilka i sin tur påverkas av kultur, ekonomiskt tillstånd, förekomsten 

av olika risker, institutionella och tekniska förhållanden osv. (Sterner, 2003). Utmaningen för 

samhällets beslutsfattare är att väga samman de olika önskemål som finns när det gäller 

välfärdshöjande åtgärder som krisberedskap, säkrare vägar, bra skola och andra nyttigheter. 

Två viktiga utgångspunkter för detta är önskemål om kostnadseffektivitet och allokerings-

effektivitet. Kostnadseffektivitet innebär att en viss nyttoeffekt uppnås till så låg kostnad som 

möjligt. Allokeringseffektivitet innebär att en rimlig avvägning, grundad på medborgarnas 

faktiska preferenser, görs dels i fördelningen av de offentliga budgetarna på olika ändamål, 

dels mellan skattefinansierade offentliga utgifter och medborgarnas egna disponibla 

inkomster. 

Den litteraturgenomgång vi genomfört visar att samhällsekonomisk analys sällan används för 

analyser av svensk krisberedskap trots att metodiken inom andra områden används för att 

analysera behovet av åtgärder för att begränsa sannolikheten för olika typer av olyckor eller 

risker och deras konsekvenser. I den vetenskapliga litteraturen finns det ett flertal studier om 

hur samhällsekonomisk analys kan användas för att utvärdera åtgärder som syftar till att öka 

säkerheten och minska sårbarheten i samhället. Det handlar både om övergripande frågeställ-

ningar om vad en sådan analys kan ge för information och vad som ska ingå i en sådan analys 

(Cox, 2012; Smith and Klaiber, 2012; Farrow and Viscusi, 2011; Loomis, 2011; Raucher et 

al., 2011; Hahn, 2010) och om metodfrågor om hur den information som behövs, såsom 

information om beteende, värderingar och kostnader, kan samlas in (Greenfield, Willis and 

LaTourette, 2012; Stewart and Mueller, 2011; Robinson and Hammitt, 2011; Fraas, 2011; 

Kochi and Taylor, 2011; Lempert and Collins, 2007; Mangen et al., 2007; Martin, Bender and 

Raish, 2007; Carbone, Hallstrom and Smith, 2006).  

 

2.1 Utgångspunkter för samhällsekonomisk analys – nationell risk- 
och sårbarhetsanalys och inriktningsarbetet 

I de riktlinjer som utfärdats av EU för genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser (EU, 

2010 sid 8) ges följande beskrivning av hur detta arbete förhåller sig till det övergripande 

arbetet med krisberedskap (disaster risk management).16 

”Riskuppskattning och kartläggning genomförs inom ramen för det bredare arbetet med att 

hantera kriser. Riskuppskattning och kartläggning är centrala komponenter i en mer allmän 

process som även identifierar de förmågor och resurser som finns tillgängliga för att reducera 

den identifierade nivån på en risk, eller de möjliga effekterna av en kris (kapacitetsanalys), 

och tar hänsyn till planeringen av relevanta åtgärder som begränsar risken (kompetens-

                                                 
16 Detta förhållande diskuteras i avsnitt 2.3 i kommissionens rapport. Den engelska texten som citatet översatts 

från är: “Risk assessment and mapping are carried out within the broader context of disaster risk management. 

Risk assessment and mapping are the central components of a more general process which furthermore identifies 

the capacities and resources available to reduce the identified levels of risk, or the possible effects of a disaster 

(capacity analysis), and considers the planning of appropriate risk mitigation measures (capability planning), the 

monitoring and review of hazards, risks, and vulnerabilities, as well as consultation and communication of 

findings and results.” 
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planering), övervakning och beskrivning av faror, risker och sårbarheter, liksom konsultation 

och kommunikation av upptäckter och resultat.”  

Motivet för att ta fram denna kartläggning är enligt riktlinjerna att få information som kan 

utgöra underlag för diskussioner om vilka risker som finns i samhället och vilka åtgärder som 

samhället bör prioritera för att begränsa riskerna. Syftet med analysen är alltså att ta fram ett 

beslutsunderlag på riskområdet. Enligt dokumentet behövs detta för att kunna föra en 

diskussion om vilka risker som är acceptabla givet de kostnader som finns för motverkande 

(prevention) och begränsande (mitigation) åtgärder. 

I EUs dokument med riktlinjer för riskuppskattning (EC, 2010) finns en lång lista med 

definitioner av olika begrepp. Där framgår exempelvis att en risk är produkten av en 

sannolikhet för en fara och konsekvenserna av att faran inträffar. Konsekvenserna omfattar 

enligt kommissionens definition påverkan på människor, ekonomin och miljön samt 

politisk/social påverkan. Vissa av dessa ska mätas i monetära termer. I dokumentet beskrivs 

också hur en risk kan beskrivas som funktion av olika faktorer beroende på typ av fara. 

Exempelvis anges att risken till följd av en möjlig naturkatastrof kan beskrivs som en funktion 

av sannolikheten, exponeringen (dvs. hur många som skulle drabbas) och sårbarheten (vilket 

är en beskrivning av hur störningskänsligt ett system är). Det diskuteras också att risken kan 

vara en funktion av ett flertal faktorer, t.ex. av det förberedande arbete som genomförts för att 

kunna hantera effekterna av en kris. Som exempel nämns att effekterna av en värmebölja blir 

mindre om människor fått information och därigenom blivit mindre sårbara.  

I Sverige är utgångspunkten för arbetet med samhällsskydd och beredskap, inklusive kris-

beredskap, det s.k. inriktningsarbetet. I det inriktningsdokument som tagits fram av MSB 

(2012) beskrivs omfattningen av detta arbete utifrån en tankemodell, se figur 1. I inriktnings- 

dokumentet och denna tankemodell beskrivs de olika komponenter som arbetet omfattar men 

det saknas beskrivningar av funktionella samband liknande de som finns i EUs dokument17. 

En förklaring till det är att Tankemodellen är tänkt att vara generisk, dvs. den ska kunna 

användas som grund för problembeskrivningar inom de olika områden som MSBs verksamhet 

omfattar. 

 

Figur 1 MBSs tankemodell för arbetet med samhällsskydd och beredskap 

 

                                                 
17 Med funktionella samband menar vi orsakssamband, exempelvis hur förhållandet är mellan sannolikheten för 

översvämning i ett visst område och den avtappningen av vatten som sker i de vattenmagasin som finns i 

vattendraget. 
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Denna tankemodell innehåller fem separata komponenter:  

- det som ska skyddas 

- det som hotar  

- den förmåga som ska skapas  

- de som ska agera  

- de verktyg som kan användas.  

När det gäller förmåga så sägs det i dokumentet att det finns två övergripande ”uppgifter”: 

- Förhindra att olyckor, kriser och krig uppstår 

- Begränsa negativa effekter av olyckor, kriser och krig. 

De aktörer som behöver agera omfattar hela samhället men styrande är ansvars-, likhets- och 

närhetsprincipen samt solidaritetsprincipen. Verktygen, slutligen, definieras i rapporten som: 

- Lagar och regler 

- Ekonomiska styrmedel 

- Kunskap och kommunikation.  

För att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av förändringar i det system som 

beskrivs i tankemodellen behövs kunskap om de olika beståndsdelarna och hur de hänger ihop 

och påverkar varandra, dvs. kunskap om funktionella samband. Hur stort ett hot är beror 

delvis på vilka insatser som samhället genomfört för att begränsa sannolikheten för att något 

händer (t.ex. kontroller av tekniska system) men även vilken beredskap som finns i ett visst 

område för att hantera situationen om något inträffar. Detta är det som betecknas som 

förmågor i tankemodellen. Utifrån en kartläggning där dessa komponenter beskrivs (en 

nulägesbeskrivning) kan det identifieras om det finns brister i arbetet med krisberedskap, dvs. 

om det finns risker för vilka det inte finns någon förmåga, eller omvänt, om det finns 

förmågor som inte behövs. Vilka förmågor som behöver finnas förändras över tid. 

Exempelvis innebär nedgrävning av elledningar minskat behov av manskap i beredskap för att 

hantera effekterna av stormar. Likaså innebär de förändringar i klimatet som nu pågår att en 

annan typ av förmåga behövs i framtiden för att hantera rikliga nederbördsmängder m.m. 

I det följande presenterar vi den modell som är grunden för samhällsekonomisk konsekvens-

analys av risker och vad som enligt denna modell kan definieras som en åtgärd. Denna 

definition är central eftersom det enligt arbetet inom EU är prioritering av åtgärder som är det 

huvudsakliga syftet med det arbete som nu pågår18. Vi menar att användning av samhälls-

ekonomisk konsekvensanalys (eller RKB om analysen omfattar större systemförändringar 

vilket beskrivs i kapitel 3) kan bidra till ett mer systematiskt krisberedskapsarbete eftersom 

dessa analyser bygger på en beskrivning av funktionella samband, dvs. hur olika delar i 

systemet påverkar varandra. Modellen innehåller de delar som ingår i tankemodellen, dock 

med lite andra beteckningar, och den kan anpassas för att beskriva hur de olika delarna 

påverkar varandra och det förväntade utfallet om en sällanhändelse inträffar.  

 

                                                 
18 I EC(2010 sid 7) anges målsättningarna med riktlinjerna där det bl.a. framgår att de ska bidra till att 

sammanlänka hot och riskanalyser med beslutsfattande och det anges också att de ska ge beslutsunderlag om 

prioritering och fördelning av investeringar mellan preventiva, förberedande och återuppbyggande åtgärder 

(measures). 
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2.2 Principiell analysmodell för krisberedskap 

Utgångspunkten för vår diskussion är en enkel modell liknande den som använts tidigare i 

litteraturen (Keeney and Winterfeldt, 2011; Stewart and Mueller, 2011; Boardman et al, 

2006). I den antas att det finns en förväntad skadekostnad till följd av en viss risk. Den 

förväntade skadekostnaden är en funktion av sannolikheten för att en viss händelse inträffar 

(ett skyfall som leder till översvämning), den monetära värderingen av de konsekvenser som 

blir följden av översvämningen (värderingen av hus), och kvantifiering av konsekvenserna 

(antal förstörda hus). 

Den förväntade skadekostnaden av en viss sällanhändelse beror dock också på vilken förmåga 

samhället har. I vår modell är sannolikheten för att något inträffar en funktion av arbetet med 

att förhindra att något inträffar (prevention) och konsekvensen är en funktion av samhällets 

beredskap att hantera en viss händelse (mitigation), dvs. de två komponenter som i tanke-

modellen betecknas som förmåga. Det finns möjlighet att förfina modellen beroende på 

omständigheter men vi vill visa att den kan användas för en principiell diskussion om 

definition av åtgärder och om avvägning mellan olika insatser som påverkar samhällets 

förmåga vilket i sin tur påverkar den förväntade skadekostnaden. Vi har därför valt att hålla 

den på en enkel nivå.  

E(CΙPr=x;Mi=z) = P(x) * V * K(z) 

E = förväntat värde 

C = skadekostnad vid sällanhändelse 

Pr = förhindra sällanhändelse (prevent) 

Mi = hantera sällanhändelse (mitigate) 

P = sannolikhet för sällanhändelse 

x = nuvarande förmåga att förhindra  

V = monetär värderingen av en konsekvens 

K = konsekvens av en sällanhändelse  

z = nuvarande förmåga att hantera 

Modellen kan användas för att analysera vad en viss förändring i samhällets krisberedskap, 

dvs. en förändring i någon komponent i modellen, innebär för den förväntade skadekostnaden. 

Samhället önskar att E(C), eller konsekvenserna om värdering inte används, ska vara låg men 

då kan det krävas förändringar i P eller K. För att åstadkomma förändringar av dessa behöver 

Pr och/eller Mi förändras vilket innebär kostnader för samhället. En sådan förändring är det 

som enligt teorin avses med ” en åtgärd”. En ”åtgärd” innebär alltså en förändring jämfört 

med något annat handlingsalternativ – som kan vara att ”göra inget” eller ”göra som vanligt”. 

Konsekvensanalysen innebär därför alltid en jämförelse mellan minst två alternativ – referens-

alternativet och alternativet om ”åtgärden” genomförs. Vid samhällsekonomiska konsekvens-

analyser använder man ofta begreppen ”utredningsalternativ” och ”jämförelselaternativ” som 

beteckning på dessa två alternativ. Det är skillnaden mellan dessa två alternativ – 

förändringen – som är det som utvärderas.  

För att kunna genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys behövs information om 

”nyttan”, dvs. förändringen i E(C), - och eventuellt information om när i framtiden den kan 

tänkas ske om det finns behövs för diskontering - samt information om vilka kostnader 

(resurser) som krävs för att åstadkomma denna förändring. Slutligen ska nyttan jämföras med 

kostnaden för att se om åtgärden är samhällsekonomiskt effektiv (se bilaga 1 för en teoretisk 
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beskrivning av denna jämförelse). För att få fram nyttan behövs en ”effektkedjemodell” 

(impact pathway approach) där sambandet mellan förändringen i en enskild faktor och 

samhällets förväntade skadekostad för en sällanhändelse är klarlagd. Vid en samhälls-

ekonomisk konsekvensanalys studeras vanligtvis effekten av en enskild åtgärd, en s.k. 

marginalanalys. Analyser av förändringar på nationell nivå kan kräva ett mer omfattande 

modellverktyg (Smith and Klaiber, 2012; Abkowitz and Chatterjee, 2012; Rose, 2009) 

alternativt att förenklade kriterier används för att komma fram till åtgärdsalternativ som 

behöver jämföras med en samhällsekonomisk konsekvensanalys. 

En skillnad mellan denna modell och de modeller som vanligtvis används i risk- och 

sårbarhetsanalyser är att ett monetärt värde åsätts de olika konsekvenserna. Att detta kan ha 

stor betydelse för slutsatser om vilka prioriteringar som bör göras i valet mellan olika åtgärder 

och risker har visats av bl.a. Cox (2012) och Farrow and Shapiro (2009). Användningen av 

monetära värden underlättar också en jämförelse mellan olika hot mot samhället men också en 

jämförelse mellan olika åtgärder som syftar till att minska skadekostnaden. Modellen skiljer 

sig från tankemodellen i inriktningsarbetet genom att den försöker beskriva sambanden 

mellan olika delar i systemet och därmed kan den användas för att göra analyser av hur en 

viss förändring påverkar den förväntade skadekostnaden, men den kan också användas för att 

analysera hur olika åtgärder samverkar eller motverkar varandra. Det går även att analysera 

effekterna av olika antaganden när de gäller sannolikhetsfördelningar av såväl sannolikheten 

för en viss risk som enskilda delar19. 

 

2.2.1 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärder som förändrar samhällets 
krisberedskap 

De åtgärder som vi diskuterar handlar om att minska risken för och konsekvenserna av s.k. 

sällanhändelser. I samhället bedrivs ett grundläggande arbete med att skydda enskilda 

personer och samhället i stort mot de olyckor som sker i vardagen. De insatser som diskuteras 

i detta avsnitt är dock sådana som behövs utöver detta vardagsarbete för att hantera speciella 

situationer. Det kan exempelvis handla om att katastrofer kräver möjlighet till att genomföra 

sjukvård på platsen för händelsen snarare än på sjukhus.  

Den principiella modellen som vi beskrivit ovan är en förenkling av verkligheten och den 

behöver utvecklas och anpassas för verkliga åtgärdsanalyser. När det gäller krisberedskap och 

åtgärder för att begränsa det som bedöms vara risker av nationell karaktär är situationen mer 

komplex eftersom samhällets förmåga ska utformas så att den kan hantera flera olika typer av 

risker. Vissa av dessa kräver speciella insatser medan andra insatser behövs oberoende av 

vilken händelse det handlar om. I matrisen i tabell 1 illustreras detta genom att vi i kolum-

nerna listat olika typer av sällanhändelser och i raderna återfinns olika insatser som samhället 

kan genomföra. En insats som behövs för en viss sällanhändelse är markerad med ett kryss. 

Av matrisen framgår att medan vissa insatser är gemensamma för flera sällanhändelser så är 

andra specifika. 

                                                 
19 Farrow and Shapiro (2009) formulerar nyttan av denna metodik på föjande sätt: ”Benefit-cost analysis should 

not be seen as something that is inherently different than analyses that are being done, but rather should be seen 

as seeking to make modeling more explicit and replication more likely. Further, with infrequent occurences of 

some (not all) security events there will be an element of subjective or assumed probabilistic structure even in 

explicit models. The directions for improvement lies in the standard evolution of scientific modeling which tends 

to replace hidden assumptions with explicit modeling or information.” 
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Tabell 1Förmågor som behövs vid olika typer av kriser 

 Snöstorm Dammbrott Kärnkraftsolycka Pandemi 

Verksamhetskontroller  X X  

Underhållsberedskap X    

Information X X X X 

Sjukvård X X X X 

 

Samhället utsätts både för icke antagonistiska hot, särskilt naturolyckor, och antagonistiska 

hot, t.ex. terroristangrepp. En viktig del i arbetet med att minska risken för en kris är att 

utforma samhället på ett sådant sätt att oförutsedda händelser inte påverkar samhällets 

funktionalitet. I Rose (2009) diskuteras hur aspekter som ”resilience” och systemberoenden 

påverkar analysen. En del i detta arbete är att utforma infrastrukturen på ett sådant sätt att den 

klarar påfrestningar utöver det normala. Det handlar då exempelvis om tekniska åtgärder som 

att dimensionera ett system på ett sådant sätt att de klarar olika påfrestningar. I regeringens 

skrivelse (Skr 2009/10:124) nämns elnät och transportinfrastruktur men även IT samt åtgärder 

för att säkra betalningssystemet är viktiga exempel.  

Samhället kan på olika sätt genom samhällsplanering begränsa konsekvenserna av en oväntad 

händelse. Genom att i förväg sprida information om att det finns risk för oväntade händelser 

som riklig nederbörd eller risk för sjukdom kan anpassningar genomföras i vardagen som 

innebär att konsekvenserna begränsas. Men det kan också handla om att utforma samhället på 

ett sådant sätt att konsekvenserna inte blir så omfattande, exempelvis genom att inte tillåta 

byggande på utsatta platser eller att se till att det finns backupsystem för exempelvis vatten 

eller el i de fall den huvudsakliga källan sätts ur funktion.  

En viktig del i det förberedande arbetet handlar dels om att se till att det finns material och 

andra nödvändiga resurser att tillgå för att hantera i kris, dels se till att det finns nödvändig 

kunskap för olika typer av krishantering. En del i detta arbete är att säkerställa att det finns ett 

fungerande informationsflöde i händelse av en kris. En åtgärd för att säkerställa att dessa 

kunskaper hålls a jour är övningar. En annan viktig del, som dock kan vara svår att kvantifiera 

värdet av, är samverkan. Nyttan av samverkan kommer bl.a. av att det förväntas leda till 

samordning mellan olika aktörer vilket i sin tur innebär att samhällets resurser kan användas 

mer effektivt. Genom samverkan/samordning kan prioriteringar exempelvis göras mellan de 

åtgärdsområden som beskrivs ovan. Om samhället exempelvis genomför åtgärder i en viss 

infrastruktur som innebär att sannolikheten för att en kris ska utvecklas minskar kan detta 

medföra att behovet av åtgärder i samhällsplaneringen som begränsar konsekvenserna 

minskar. Men genom samverkan/samordning kan det också ges möjlighet till arbetsfördelning 

och specialisering vilket minskar den totala resursinsatsen i samhället. 

Den åtgärd som genomförs är utgångspunkten för att fastställa kostnaderna för genom-

förandet. De kostnader som ska inkluderas är den resursåtgång som krävs för att genomföra 

åtgärden. Det handlar alltså inte bara om samhällets direkta finansiella kostnader i form av 

utgifter för maskiner och löner för de anställda som deltar i ett uppdrag utan även om åtgärden 

innebär att enskilda ska avsätta tid för dess genomförande eller upplåta mark eller annan 

egendom. Om det handlar om att förändra infrastrukturen så är det framförallt tillkommande 

investeringskostnader som måste beräknas. Till detta ska läggas kostnader för planering och 

analys. Om förändringen även innebär att enskilda aktörer i systemet måste ändra sitt 

beteende så är även detta en kostnad. Det kan exempelvis handla om att tidsåtgången 

förändras. Om så är fallet är det alternativkostnaden för tid som ska fastställas. Detta är även 

en komponent som måste räknas in vid utformning av samverkan. 
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Vid beräkning av kostnader och nyttor är det viktigt att fastställa vilka som berörs av en viss 

åtgärd. En nationell reglering kan bli betydlig mer kostsam när flera aktörer i samhället 

engageras på ett eller annat sätt. Om vissa områden är speciellt känsliga för en viss störning 

och åtgärder begränsas till dessa områden, större städer exempelvis, blir färre aktörer 

inblandade och därmed kanske även kostnaderna. Det är alltså viktigt att från fall till fall 

fastställa vilka som bör involveras för att på så sätt begränsa kostnaderna (Rose, 2009). I detta 

sammanhang är det inte minst viktigt att ta hänsyn till transaktionskostnaderna, ju fler som 

ska engageras desto mer information m.m. måste spridas till olika aktörer. 

Sammanfattningsvis, i komplexa system behövs ofta en beskrivning av en konsekvens- eller 

händelsekedja för att fastställa sambandet mellan förändringar i systemet och den förväntade 

skadekostnaden. Det handlar både om att förstå vilka effekter på sannolikheten eller 

konsekvenserna som en förändring i någon komponent kan få och hur dessa effekter kan 

värderas monetärt. Vid denna typ av kvantifieringar finns det ett antal aspekter att ta hänsyn 

till, bl.a. tidsdimensionen och människors reaktioner på kriser och katastrofer (UNISDR, 

2009). Den information som behövs för att genomföra en samhällsekonomisk konsekvens-

analys sammanfattas i tabell 2. 

Tabell 2 Informationskomponenter vid samhällsekonomisk konsekvensanalys 

Komponent Innehåll 

Resursåtgång Detta är vad som krävs för att genomföra en åtgärd. Det kan vara material, tid 
eller energi. Marknadspriser eller värderingsmetoder kan användas för att sätta 
pris på en resurs. I detta ingår även administrativa kostnader för att exempelvis 
får ett styrmedel att verka. 

Administrativa kostnader och 
transaktionskostnader 

En åtgärd kan innebära att samhället behöver införa vissa kontroller eller krav 
på möten vilket innebär kostnader för att genomföra detta och övervaka att så 
sker. 

Sannolikhet för konsekvens Hur troligt det är att något inträffar. 

Tidpunkt för händelse När det kan förväntas att något inträffar. 

Konsekvens Beskrivning av möjliga effekter av en viss risk och omfattningen. Effekterna kan 
vara av olika slag; hälsa, materiella skador eller skador på naturmiljön 

Värdering Att använda monetära värden för att kunna jämföra olika effekter. Kan hämtas 
från marknadspriser eller värderingsmetoder. 

Målkonflikter och synergieffekter En åtgärd kan även påverka andra områden i samhället positivt eller negativt. 
Detta bör också vägas in i analysen om de är större effekter. 

Fördelningseffekter Hur åtgärden påverkar olika grupper i samhället och i olika områden. 

 

2.2.2 Hur hantera händelser med låg sannolikhet eller genuin osäkerhet? 

I den enkla modell som vi beskrivit ovan är utgångspunkten att sannolikheten kan uppskattas 

liksom konsekvenserna och dessa kan också värderas i monetära termer. I detta fall är det 

möjligt att beräkna den förväntade skadekostnaden och även förändringar av denna givet de 

åtgärder som samhället genomför. Det är då möjligt att genomföra en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys av en viss åtgärd om även kostnaderna för genomförandet kan uppskattas. 

Men även om uppskattningar av alla ingångsvärden kan genomföras så måste hänsyn tas till 

att det finns osäkerheter med dessa. En viktig del i en samhällsekonomisk konsekvensanalys 

är därför att undersöka osäkerheterna i resultatet genom en s.k. känslighetsanalys där 

beräkningen genomförs med alternativa antaganden av centrala parametrar. Om det kan 

förväntas att konsekvenserna av en händelse kan bli större i vissa områden eller för vissa 

grupper i samhället kan också en s.k. analys över fördelningseffekter behöva genomföras.  
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Men ett särdrag vid utformning av krisberedskap är att det enligt den definition vi använder 

handlar om händelser som har låg sannolikhet men bedöms få stora skadeverkningar. Själva 

begreppet sannolikhet kan här ifrågasättas eftersom ”tärningen” inte kastas upprepade gånger. 

Detta skiljer viktiga delar av krisberedskapsområdet från t.ex. planering av säkerhet när det 

gäller bilolyckor. Det är exempelvis möjligt att skatta effekter av att ersätta en fyrvägskors-

ning med en rondell baserat på sannolikheten för olyckor med dödligt utfall i respektive typ 

av korsning genom att granska historisk statistik20. En fråga som kan ställas är därför om den 

enkla modell som vi beskrivit ovan är användbar för analys av åtgärder inom arbetet med 

krisberedskap. Vi menar att den är användbar, inte minst för att denna typ av analys möjliggör 

en närmare granskning av olika antaganden men också en beskrivning av mer komplexa 

samband, exempelvis om en åtgärd som syftar till att minska en viss risk leder till att risken 

ökar inom ett annat område. Ett sådant exempel kan vara om krav på säkerhetsåtgärder inom 

flyget leder till ökade biljettpriser vilket i sin tur leder till ökat bilresande som är ett färdmedel 

där sannolikheten för skador är högre.  

Farrow och Shapiro (2009) beskriver i sin artikel skillnaden mellan enklare s.k. break-even 

analyser som används av ”Department of Homland Security” i USA och den information som 

kan fås av att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys med tillämpning av 

modeller baserade på beräkningar av förväntad nytta och/eller kostnad. Aspekter som inte kan 

hanteras i den enklare break-even analysen är enligt författarna att åtgärder kan innebära att 

risken minskar i ett område men ökar i ett annat, att det finns budgetbegränsningar vilket 

innebär restriktioner på antalet åtgärder som kan genomföras eller betydelsen av olika 

antaganden gällande sannolikheten för en viss händelse och vad som påverkar denna. Enligt 

författarna finns det mycket lärdomar att dra från forskning som genomförts om dessa frågor 

bl.a. inom miljöområdet. I det följande beskriver vi något mer utförligt den forskning som 

bedrivits inom detta område, och några av de lärdomar som dragits, som vi menar är relevanta 

att känna till i ett fortsatt arbete med att utveckla användningen av samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser i krisberedskapsarbetet21. 

Problemet med svårbedömbara sannolikheter och effektsamband är alltså på intet sätt nytt och 

det är en etablerad del av beslutsteorin. I denna skiljer man på fall med risk, dvs. där sannolik-

heter kan bedömas, objektivt eller subjektivt, och fall med genuin osäkerhet, där sannolikhet-

erna inte är kända. Det senare fallet kan i sin tur delas in fall där utfallsalternativen är kända 

och fall där man inte ens vet vad som skulle kunna hända. Miljöområdet är ett tillämpnings-

område där samhällsekonomiska konsekvensanalyser tidigt användes för att analysera besluts-

problem av detta slag. 

I denna litteratur diskuteras exempelvis s.k. break-even analys vilken också ibland kallas 

”reverse CBA”. 22 Den innebär, som namnet antyder, att man räknar ”baklänges” fram vilken 

minsta sannolikhet för en viss skadehändelse som motiverar kostnaden för den åtgärd som gör 

att skadan kan undvikas (eller konsekvenserna begränsas). Denna metod är framförallt tänkt 

                                                 
20 Vid närmare eftertanke är skillnaden mellan olika områden dock inte så glasklar. Inom trafikområdet inträffar 

numera tågolyckor med många skadade mycket sällan medan det t.ex. tragiskt nog finns ett omfattande 

internationellt statistiskt material att tillgå för den som vill analysera åtgärder som kan minska frekvensen av 

självmordsbombningar. Problemet med att uppskatta effektsamband uppstår också i många sammanhang där 

man skulle kunna samla in data men inte gör det, som t.ex. utfallet av olika pedagogiska metoder i den svenska 

skolan eller effekter av olika sociala insatser. 
21 Forskningen om beslutsfattande under osäkerheter, och användningen av samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser inom detta område, är mycket omfattande och vi beskriver här kortfattat den utveckling som 

skett och de frågor som varit uppe till diskussion. För mer information om respektive forskningsområde hänvisar 

vi till de referenser som återges i texten. 
22 Farrow and Shapiro (2009) använder beteckningen ”inverse benefit-cost analysis”. 
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för ett begränsat sammanhang dvs. när beslut ska tas om en enskild åtgärd ska genomföras 

eller inte. Tanken är då att beslutsfattaren visserligen inte känner effektsambandet 

(sannolikheten för att den skadehändelse ska inträffa som åtgärden syfte till att motverka eller 

begränsa) men ändå kan avgöra om den beräknade brytnivån för denna effekt ligger väsentligt 

under eller över ett rimligt osäkerhetsintervall för den verkliga effekten/sannolikheten.  

Denna metodik, ”att räkna baklänges”, kan också användas i en känslighetsanalys, nämligen 

för att undersöka värdet av ytterligare kunskap, t.ex. om ett visst effektsamband. Analysen 

kan visa exempelvis att värdet av ytterligare kunskap om effektsambandet är litet därför att 

även om effekten (sannolikheten för skadehändelsen) skulle visa sig vara hög skulle åtgärden 

ändå inte bli lönsam, eller tvärtom att åtgärden är mycket lönsam även om effekten skulle 

visas vara oväntat liten. Omvänt kan värdet av ytterligare kunskap vara mycket hög i mellan-

fall mellan dessa ytterligheter så det är där man eventuellt bör kraftsamla för att samla in 

information som kan ge bättre vägledning för att bedöma effekten. 

När det gäller beslutsfattande så lanserades år 1952 begreppet ”Safe Minimum Standards” 

(SMS) av Ciriacy-Wantrup som beslutsverktyg för analys av miljöpåverkande ingrepp. På 

svenska kallas detta ofta för ”försiktighetsprincipen”. Ciriacy-Wantrup argumenterade för 

denna princip utifrån ett försäkringsresonemang där man genom att avstå från att exploatera 

en naturresurs ”alltför mycket” kunde skydda sig mot att vara exponerad för svårförutsedda 

skaderisker. SMS kom tidigt att motiveras utifrån en beslutsteoretisk princip som kallas 

minimax-principen, som innebär att man minimerar det maximalt värsta utfallet, i detta fall 

skadekonsekvensen. Denna princip är mycket konservativ eftersom en riskökning som uppstår 

vid en förändring, såsom ett ingrepp i naturmiljön, inte vägs mot den förväntade nyttan av 

denna förändring.   

I det följande beskriver vi hur detta kriterium kan användas i situationer där risker är identi-

fierade och där även skadekonsekvenserna åtminstone översiktligt kan bedömas (t.ex. utifrån 

hur många människor eller hur stort landområde som påverkas), men där sannolikheter inte 

låter sig ens gissas. Vi kan urskilja följande fall, som alla leder till beslutsregler som ofta 

används i praktiken: 

 
a. Om beslutsproblemet är om en enskild åtgärd, med känd kostnad, som kan förhindra denna 

skadehändelse ska göras eller inte är ett möjligt beslutskriterium att åtgärden ska genomföras 

om skadekostnaden överstiger en viss nivå, givet att åtgärdskostnaden ryms inom budgeten, 

dvs. att den är möjlig att utföra. 

b. Om beslutsproblemet istället är att vi har möjlighet att göra en enda åtgärd (budgeten är 

begränsad) och kan välja mellan åtgärder som förhindrar olika skadehändelser med olika 

skadekostnad kan beslutskriteriet vara att välja den åtgärd som förhindrar den skadehändelse 

som har högst förväntad skadekostnad. Detta kriterium är just minimax-kriteriet och kan alltså 

användas i beslut med genuin osäkerhet (men det är som sagt inte självklart eftersom det 

förutsätter en mycket hög riskaversion). 

c. Om beslutsproblemet istället är att inom en begränsad budget välja ett urval åtgärder som 

förhindrar olika skadehändelser så kan följande tillvägagångssätt användas. Dividera för varje 

åtgärd den skadekostnad som åtgärden kan undvika med åtgärdskostnaden. Denna kvot kan 

kallas nyttokostnadskvoten (NK). Rangordna åtgärderna efter fallande NK och genomför 

åtgärder tills budgeten är uttömd. Metoden innebär på en aggregerad nivå att minimax-kriteriet 

kommer att tillämpas, eftersom givet budgetbegränsningen den totala skadekostnaden 

minimeras.   
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Tillämpningen av SMS blir alltså olika beroende på om åtgärden ryms inom budgeten (fall a) 

eller om det finns en budgetbegränsning (fall b och c). Fall c) är kanske den i praktiken 

vanligast situationen, dvs. beslutsproblemet är inte om en specifik åtgärd ska göras, utan att 

avgöra hur en given budget ska fördelas mellan en rad olika åtgärder. Detta liknar situationen 

i t.ex. trafikplaneringen där man på ett liknande sätt beräknar en nettonuvärdeskvot (NNK), 

dvs. kvoten mellan nettonytta och kostnader, som används för att rangordna åtgärder som 

sedan genomförs i denna ordning tills budgeten är slut. Skillnaden är att man i fallet med 

genuin osäkerhet är ignorant (okunnig) om sannolikheterna för riskerna och därmed om 

åtgärdernas effekter och därför betraktar alla sannolikheter som lika höga, vilket också är ett 

antagande.  

SMS som beslutskriterium har varit kritiserat för att det är rätt godtyckligt och Bishop (1978) 

utvecklade en ”modifierad” minimaxprincip som öppnande för samhällsekonomiska 

avvägningar. Men SMS fick en renässans när den ekologiska och miljöekonomiska 

forskningen kom att intressera sig för olika ekosystems ”resiliens”, dvs. förmåga att motstå 

eller återhämta sig efter störningar. Detta är ett begrepp som även används inom 

krisberedskapsområdet och här kan det finnas lärdomar att hämta från den forskning som skett 

på miljöområdet, se t.ex. Perman et al. (2011 sid 93-94). 

Beslutsfattande baserat på SMS bygger dock på att man har fullständig okunskap om 

sannolikheterna. Om man däremot har viss – kvalitativ, kanske mycket subjektiv – kunskap 

om dessa ska den användas i första hand. Det innebär att man vid tillämpning av SMS, precis 

som brukar göras vid riskbedömningar, först gör en riskkategorisering i klasser som är 

ordnade efter bedömd sannolikhet (liten, mycket liten; 100 år, 10 000 år osv), möjligen även 

skadekonsekvenser, och sedan inom varje riskklass prioriterar som om varje möjlig skade-

händelse har lika hög sannolikhet.  

Senare års intensiva forskning om användning av samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 

klimatpolitiska åtgärder har dock visat på betydelsen av de antaganden som används vid en 

sådan kategorisering och även värdet av att ”väga samman” sannolikhet och konsekvens till 

en förväntad skadekostnad. Denna forskning har genererat ett betydande arbete om lågsanno-

lika utfall vilket naturligtvis är mycket relevant även för analyser av krisberedskap. Här finns 

dels grundläggande arbeten om betydelsen av ”tjocka svansar” i fördelningssamband, särskilt 

Martin Weitzmans (2009) ”dismal theorem”, dels modeller som särskilt studerar extrema 

förlopp.  Weitzmans ”dysterteorem” utvecklades i reaktion mot Sternrapportens analys av 

klimatpolitiken. Avgörande för Sterns slutsats var hans val av en mycket låg kalkylränta, 

vilket Weitzman kritiserade. Istället visade Weitzman att just i klimatfrågan kan en tradition-

ellt genomförd analys som väger förväntad nytta (minskad förväntad skadekostnad) av 

åtgärder mot åtgärdskostnad bli helt missvisande. Skälet är att sannolikhetsfördelningen för 

olika skadeutfall inte är normalfördelad. Sannolikheten för extrema utfall (t.ex. att världens 

BNP halveras) är kanske låg, men ändå troligen mycket högre än vad en normalfördelning 

skulle visa. Modellosäkerhet, dvs. osäkerhet om osäkerheten, kan också bidra till att göra 

fördelningens svans tjock. Weitzman visade att under vissa villkor kommer det värsta möjliga 

utfallet att bli helt dominerande i en nyttokostnadskalkyl, dvs. det är den mest dystra 

bedömningen av vad klimatuppvärmningen kan leda till som bör styra valet av åtgärder idag. 

Ett sätt att tolka detta är att Weitzman visar under vilka förutsättningar som mimimax-

principen bör tillämpas.  

Ytterligare en aspekt som måste hanteras inom krisberedskap är de fall där man varken känner 

till sannolikheten eller konsekvenserna av en händelse. Detta är naturligtvis situationer som är 

särskilt svåra att analysera, men är ett viktigt skäl för att göra en risk- och förmågeanalys både 

med utgångspunkt från (identifierade) risker och från förmågor. I fall med okända sannolik-

heter och konsekvenser kan analysen utgå från funktionskrav på förmågor även om man inte 



 

26 VTI rapport 789  

närmare kan ange (eller ens föreställa sig) vilka händelser som kan utlösa behovet av dem. 

Som exempel på det senare kan man tänka sig att en terroristattack mot ett ungdomsläger på 

en skärgårdsö av det slag som skedde i Norge sommaren 2011 inte var en på förhand 

identifierad skadehändelse, men att detta inte skulle ha hindrat att man skulle haft stor nytta 

av att ha gjort ekonomiska överväganden om olika sätt att utforma och dimensionera en 

nationell helikopterräddningsberedskap för oväntade händelser utanför befolkningscentra. 

Farrow och Shapiro (2009) har med denna möjlighet i sin artikel och pekar på att för denna 

analys behövs ”mer komplexa sannolikheter” och slutsatsen av en sådan analys kan vara att 

det är optimalt med ”överinvestering” i säkerhet. 

  

2.2.3 Ansvarsfördelning för krisberedskap – vem ska vidta vilka åtgärder? 

Som framgått av den inledande beskrivningen av krisberedskapsarbetet i Sverige är många 

aktörer på olika nivåer i samhället involverade i arbetet. Huruvida en enskild aktör har 

möjlighet att påverka r eller K beror på vilken risk det handlar om och vilka 

ansvarsförhållanden som råder. Från nationell nivå är det möjligt att påverka övriga aktörers 

arbete både genom utformning av styrmedel men också genom organisation och genom 

forskningsfinansiering. På nationell nivå är det också möjligt att delta i internationellt 

samarbete och därigenom påverka kanske framförallt sannolikheten för en kris.  

Eftersom ansvaret för krisberedskapen finns på olika organisatoriska nivåer i samhället 

kommer behovet av och innehållet i en konsekvensanalys att se olika ut. På lokal och regional 

nivå är det viktigt att krisberedskapsaspekter integreras med ordinarie beslutsfattande i 

samhällsplaneringen så att samhället utformas på ett sådant sätt att risken för att kriser uppstår 

minskar. I denna del är det viktigt att utforma beslutsunderlag som väger in de samhälls-

ekonomiska kostnaderna av förändrade risker av en kris. För det övergripande arbetet med 

krisberedskap är samverkan ett viktigt medel för att samhället på ett bättre sätt ska kunna 

hantera en kris. I denna del behövs en beskrivning av de effekter som samverkan förväntas 

generera för att de insatser som genomförs på detta område ska kunna utvärderas.  

På övergripande nationell nivå handlar det om hur krishanteringssystemet organiseras och 

vilka resurser olika aktörer har till sitt förfogande för detta arbete. Det handlar både om de 

resurser som används i ordinarie verksamhet men också hur medel för forskning fördelas 

mellan olika områden. Förändringar i dessa delar kommer också att påverka funktionen hos 

systemet. Även på denna nivå kan samhällsekonomisk analys användas för att undersöka och 

förstå hur förändringar i utformningen kan förväntas påverka olika aktörers beteende och 

därmed beredskapen i samhället. Samhällsekonomisk analys kan även användas för att 

undersöka hur det civila samhället – näringslivet och enskilda personer – upplever och kan 

engageras i krisberedskapsarbetet. Detta eftersom ett engagemang i förberedande syfte 

innebär kostnader i form av tid men kanske även investeringar som individen kanske inte vill 

satsa om det är oklart vilka de framtida kostnaderna är. 
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3 Samhällsekonomisk analys av krisberedskap i praktiken 

I kapitel 2 har vi presenterat en principiell modell för samhällsekonomisk analys som kan 

anpassas till olika typer av beslut under osäkerhet. I detta kapitel beskriver vi hur den ovan 

beskrivna metodiken kan användas genom ett exempel, men också den svenska forskning som 

kan bidra med information till denna typ av analys och som är viktig att känna till i ett fortsatt 

utvecklingsarbete.  

Eftersom denna typ av analys är beroende av mycket information av olika slag har vi valt att 

använda den utredning som undersökt behovet av åtgärder för att minska skredrisker i Göta 

älvdalen till följd av förväntade klimatförändringar (SIG, 2012). Ett omfattande underlag har 

samlats in och både sannolikheter och skadekostnader har uppskattats i denna utredning. Med 

tillgång till underlagsdata skulle det därför vara möjligt att genomföra en åtgärdsanalys med 

utgångspunkt från beslutskriteriet ”Safe Minimum Standards” och fall c) som diskuterades i 

kapitel 2 alternativt en mer fullständig samhällsekonomisk konsekvensanalys baserad på den 

principiella modellen. 

Inom ramen för detta projekt har det dock inte varit möjligt att genomföra sådana mer 

detaljerade analyser eftersom vi inte haft tillgång till underlagsdata utan endast rapporterna 

från projektet. I vårt exempel använder vi därför den information som presenteras i 

rapporterna för att illustrera viktiga aspekter att ta hänsyn till om man vill genomföra en 

analys baserad på den principiella modellen för samhällsekonomisk konsekvensanalys som 

beskrivs i kapitel 2, dvs. en analys där sannolikheter och skadekostnader används för att 

beräkna den förväntade skadekostnaden före och efter en eller flera åtgärder. Det handlar 

exempelvis om behovet av att tydligt beskriva effekterna av en viss åtgärd men också att 

tidsaspekten behöver hanteras genom diskontering. 

Men i exemplet beskriver vi också ytterligare en dimension i beslutsfattandet och det är att 

det, när en viss risk identifierats, i inledningsskedet kan behövas en övergripande genomgång 

av de olika alternativ som samhället har till sitt förfogande för att minska sannolikheten eller 

begränsa konsekvenserna. I fallet med Göta älv är vår tolkning att fokus är på möjligheten att 

genomföra investeringar för att minska skredrisker, men i utredningen diskuteras även andra 

möjligheter såsom ändrade hastigheter för sjöfarten. I exemplet har vi därför valt att tillämpa 

metodiken för en mer övergripande samhällsekonomisk analys, en regleringskonsekvens-

beskrivning (RKB), som presenteras i OECDs handbok (OECD, 2008). Detta är grunden för 

det arbete som genomförs internationellt och som bland annat varit utgångspunkten för det 

arbete som bedrivs inom EU (OECD, 2010)23.  

Syftet med en RKB är att säkerställa att regleringen och dess utformning är det bästa sättet att 

lösa ett givet problem och att den är samhällsekonomiskt effektiv, dvs. att nyttan av 

regleringen överstiger kostnaden för att genomföra den. Man kan uppfatta RKB som inget 

annat än en omsorgsfull samhällsekonomisk konsekvensanalys, men det kan vara lämpligt att 

hålla isär begreppen eftersom samhällsekonomiska konsekvensanalyser ofta används även i 

mer rutinmässiga sammanhang där man kan gå direkt på beräkningarna i analysen. Det vi 

således brukar kalla en samhällsekonomisk konsekvensanalys24  är en viktig del även i en 

RKB, men RKB är mer omfattande när det gäller att olika aspekter på det eller de problem 

som föranleder analysen. Det handlar om inventering av olika slags lösningar, kanske inom 

olika politikområden eller genom insatser från olika aktörer, samt genom en mer ingående 

analys av vad som är ett lämpligt referensalternativ än man skulle göra i en mer rutinmässig 

                                                 
23 En liknande handbok har även tagit fram inom EU, se 

http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
24 Beroende på information kan en kostnadsnyttoanalys eller kostnadseffektivitetsanalys genomföras.  
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analys (innebörden av ”business as usual” kan ofta tolkas på många olika sätt, det är t.ex. ofta 

inte trovärdigt att beslutsfattaren skulle välja att sitta med armarna i kors om hon avstår från 

den åtgärd som utvärderas).25  

Vi presenterar metodiken i avsnitt 3.1 och därefter fallstudien i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 

presenterar vi den forskning som bedrivits i Sverige och den information som idag finns 

tillgänglig inom olika områden som skulle kunna användas för att genomföra denna typ av 

analyser i arbetet med krisberedskap. 

 

3.1 Beskrivning av regleringskonsekvensbeskrivning (RKB) 

I OECDs handbok beskrivs mer utförligt syftet med en RKB och vad den bör innehålla. Ett 

syfte är att öka transparensen i samhälleligt beslutsfattande. Varje RKB ska därför samman-

ställas så att underlaget för en reglering blir tillgängligt för andra än de som fattar beslutet. I 

tabell 3 nedan redovisas vad som enligt handboken en sådan sammanställning bör innehålla. 

Tabellen kan ses som en kortfattad checklista av vad som bör ingå i en RKB och vad som 

brukar beskrivas i olika handledningar även om det kan skilja sig åt i vilken ordning de olika 

delarna ska genomföras 

  

                                                 
25 Inom olika områden används olika begrepp för denna typ av övergripande problemanalys. Inom den nationella 

trafikplaneringen ska den s.k. fyrstegsprincipen tillämpas vilket innebär att man innan man börjar räkna på 

investeringsprojekt ska göra en problemanalys och undersöka både möjligheten att åtgärda problemet med andra 

medel (t.ex. avgifter eller fartbegränsningar) eller lågbudgetåtgärder (t.ex. reparation och underhåll). 

Riksrevisionen konstaterade i december 2012 i en sammanfattning av en rad rapporter som har granskat 

infrastrukturplaneringen att man ofta hoppar över de första stegen i detta schema. En RKB är dock mer 

formaliserad än fyrstegsprincipen. 
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Tabell 3 Vad en regleringskonsekvensbeskrivning bör innehålla enligt OECDs handbok. 

Rubrik Beskrivning 

Målsättning Tydlig beskrivning av den politiska målsättningen och målet med regleringen 

Problemet Ge en översiktlig beskrivning av innehållet i och omfattningen av det problem som 
regleringen ska adressera  

Förslaget till reglering Förklara förslaget till reglering: 

- Beskriv regleringarna 

- Beskriv vem som har laglig rätt att reglera 

- Beskriv vilka som påverkar av regleringen (medborgare, företag och i offentlig 
sektor) 

- Beskriv hur efterlevnaden ska övervakas och säkerställas 

Analys av nyttor och kostnader Gör en tydlig beskrivning av vilka nyttor och kostnader som regleringen medför för olika 
grupper: 

- Administrativa 

- Ekonomiska 

- Sociala 

- Miljömässiga 

- Övervakning och efterlevnad 

Jämför kostnader och nyttor Sammanställ identifierade kostnader och nyttor i en tabell där de anges i monetära termer 
eller genom en beskrivning 

Identifiera alternativ Beskriv vilka alternativ till den föreslagna regleringen som har övervägts  

Jämför kostnader och nyttor för 
alternativen 

Beskriv nyttor och kostnader för de alternativ som övervägts 

Jämför alternativen med 
regleringsförslaget 

Beskriv varför regleringen är att föredra framför de alternativa lösningarna 

Konsultation Beskriv processen som genomförts för att få in synpunkter från berörda parter. Gör en 
lista över vilka som haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och summera deras 
synpunkter. 

 

Detta är i princip innehållet även i de handböcker som tagits fram i USA, Kanada, Australien 

och EU. En viktig del i denna metodik är att inledningsvis analysera problemet och vilka olika 

lösningar som är möjliga. Om slutsatsen av detta blir att en reglering av något slag är nöd-

vändig så följer en fördjupad samhällsekonomisk konsekvensanalys av de olika alternativen.  

 

3.1.1 Göta älvutredningen (GÄU) – bakgrund och innehåll 

Klimat- och sårbarhetsutredningen lyfte i sitt slutbetänkande fram att riskerna för ras, skred 

och erosion kommer att öka på många håll i Sverige p.g.a. den pågående klimatförändringen. 

Ett område som pekas ut är Göta älv eftersom ökad tillrinning till Vänern medför behov av 

ökad tappning genom älven vilket i sin tur kan leda fram till ökad erosion och därmed ökad 

skredrisk. Regeringen gav därför SGI i uppdrag utreda riskerna för skred i Göta älv och delar 

av Nordre älv samt att göra en inventering av möjliga konsekvenser och åtgärder. Uppdraget 

är den mest omfattande kartläggning av skredrisker som utförts i Sverige och genomfördes 

från år 2009 till år 2012.  

Det område som kartlagts är cirka 10 mil långt och omfattar 20 mil strandlinje. I konsekvens-

analysen har området runt älven inkluderats inom ett avstånd från älven på mellan 100 och 

1000 meter. Marken runt älven har delats in rutor om 100 m x 100 m för vilka en uppskatt-

ning genomförts av skredrisker och konsekvenser. Underlaget till konsekvensbeskrivningarna 

är risken för förlorade liv, förstörda fastigheter, påverkan på infrastruktur, näringsliv och 
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sjöfart samt miljöfarlig verksamhet och förorenad mark (Grahn, 2011). Ekonomisk 

information har använts för att beskriva storleken på konsekvenserna. Det har även 

genomförts en utredning av omfattning och kostnader för stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Slutsatserna av utredningen är att det redan idag finns områden med hög skredrisk och att 

riskerna kommer att öka i ett förändrat klimat. 25 % av de kartlagda områdena (200 

geotekniska sektioner) kommer att få en högre risknivå fram till år 2100 jämfört med idag. 

Antalet högriskområden kommer att öka med 10 % och sannolikheten för skred ökar ytter-

ligare inom redan markerade högriskområden om inga åtgärder vidtas. Sannolikheten för 

skred ökar dock mest i den södra delen av älven eftersom erosionen där är större. Detta är 

dock områden som i nuläget har en relativt låg sannolikhet för skred. 

Inom området finns en stor spridning mellan sannolikheten för skred och konsekvenser 

mellan olika delområden. Sannolikheten varierar mellan 3/100 000 och 1/10 medan 

konsekvenserna är mellan 0 och över 650 miljoner kronor (i 2009 års penningvärde). För 

varje ruta på 100 m x 100 m har en klassificering gjorts av skaderisken som fastställs utifrån 

sannolikhetsklass (S) och konsekvensklass (K). Områden med hög skaderisk har sannolikhets-

klass S4 eller S5 och konsekvensklass K4 och K5. Tyvärr finns det i underlagen ingen 

sammanställning över hur många områden som anses tillhöra dessa kategorier. När det gäller 

åtgärder anges att man utvärderat åtgärder som innebär att stabiliteten förbättras med minst 

20 % inom områden där sannolikheten för skred har sannolikhetsklass 4 och 5. Detta innebär 

stabilitetsförbättrande åtgärder längs cirka sex mil av de totalt 20 mil som undersökningen 

omfattade. Kostnaden för detta är mellan fyra och fem miljarder kronor för dagens situation 

och ökar med ungefär en miljard vid ökat flöde av vatten genom älven till följd av 

klimatförändringar. 

 

3.1.2 GÄU – beslutsproblemet och framtaget underlag 

Den fråga som GÄU skulle besvara var vilka effekterna på skredrisker kan bli av de 

förändrade flöden som kan förväntas till följd av ökad tillrinning i Vänern. I utredningen har 

ett omfattande material tagits fram som beskriver tillståndet i älven, vilka faktorer som 

förväntas påverka risken för skred samt konsekvenser av dessa inom olika sektioner av älven. 

I Slutrapporten Del 1 diskuteras även behovet av åtgärder. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det endast en delmängd av möjliga åtgärder som 

diskuteras i slutrapporten. Det är även oklart vilka åtgärder som behöver genomföras till följd 

av klimatförändringar. I rapporten blandas information som gäller de förhållanden som råder i 

dagsläget och information om vad ett ökat flöde kan innebära. Vidare diskuteras bara några 

typer av åtgärder, framförallt förbättrade stabilitetsförhållanden. Det nämns dock i 

utredningen att både reglering av vattenkraften och trafikering på älven också påverkar 

erosionen vilket i sin tur påverkar sannolikheten för att skred ska inträffa. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är frågan som behöver besvaras om ett ökat eller 

förändrat flöde i Göta älv innebär en ökning av den förväntade skadekostnaden som gör det 

motiverat att vidta åtgärder som minskar sannolikheten för skred. Eftersom förändrade flöden 

påverkar en lång älvsträcka är det viktigt att veta om åtgärder behövs på flera platser och i så 

fall vilka av dessa som bör prioriteras. Problemställningen har många likheter med den 

situation som uppstår när trafikflöden ökar längs ett vägstråk, där man också behöver 

undersöka var flaskhalsarna finns och vad som händer i andra delar av systemet om man 

genomför en åtgärd på ett visst ställe.  

En lärdom från det arbete som bedrivs av Trafikverket, som även lyfts fram i den ovan 

beskrivna handledningen för regleringskonsekvensbeskrivningar, är att det i en analys av ett 
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sådant problem behöver göras en inledande översiktligt inventering av olika möjliga åtgärder 

– risken är att man alltför tidigt låser sig vid en viss typ av lösning. Av det material som 

redovisas i GÄU framkommer att erosionen i hög grad styrs av vattenflödet i älven, vilket 

påverkas av tillrinningen till Vänern, vattenregleringen av kraftverksdammarna, och sjöfarten, 

särskilt av dess hastighet. En bredare inventering av åtgärder visar alltså att förändringar i 

vattenregleringen eller ändrade hastighetsgränser för sjöfarten kan användas för att minska 

sannolikheten för att skred ska inträffa. Utifrån de uppgifter som lämnas i utredningen är det 

svårt att bedöma hur relevanta dessa åtgärdsalternativ är men det kan noteras att båda kan 

tänkas ha effekter på sannolikheten för skred längs hela älvdalen, till skillnad från 

förstärkningsåtgärder som utförs på enskilda platser.  

Ett problem med det befintliga underlaget är också att det inte framgår vilka uppgifter som 

använts för att ta fram kostnaderna för att genomföra åtgärder och hur dessa är relaterade till 

effekterna på förväntad skadekostnad i de utpekade problemområdena. När det gäller 

effekterna av ökade flöden är dessa i riskanalysen beskrivna som förändringar i riskklasser för 

olika områden samt att sannolikheten för skred ökar i högriskområden. Det går inte att utläsa 

från underlaget hur föreslagna åtgärder motverkar dessa förväntade förändringar. För att vara 

samhällsekonomiskt effektiv ska åtgärder genomföras i områden där nyttan är större än 

åtgärdskostnaden, dvs. där minskningen i den förväntade skadekostnaden är större än åtgärds-

kostnaden.  Den nu genomförda utredningen har inte i sina rapporter presenterat ett sådant 

underlag men har presenterat viss information som krävs för att kunna genomföra sådana 

analyser. I utredningen konstateras att det behövs fortsatt planeringsarbete för att slutligen 

komma fram till vilka åtgärder som bör genomföras och det är även vår slutsats.  

 

3.1.3 GÄU – samhällsekonomisk analys och åtgärdsval 

För att illustrera hur samhällsekonomisk analys kan tillämpas på fallet Göta älv tillämpar vi i 

detta avsnitt den metodik för RKB som presenterades i avsnitt 3.1. 

Målsättning 

Syftet med åtgärder i Göta älvdalen är att minska sannolikheten för skred, och de effekter som 

ett sådant kan medföra, till följd av ökade flöden i Göta älv. 

Problemet 

Göta älvdalen är ett område som p.g.a. geologiska förhållanden har en hög skredfrekvens. 

Den dominerande jordarten är lera och inom flera områden förekommer s.k. kvicklera. Det är 

en typ av lera som vid störning förlorar sin hållfasthet. Ett skred i ett sådant område innebär 

en risk för att mindre lokala skred kan sprida sig och bli mycket omfattande. Detta kan med-

föra stora kostnader för samhället i och med att det finns både bostäder, viktig infrastruktur 

och stora industrier utefter älven. Det finns även risk för att skred påverkar den sjöfart som 

trafikerar älven och de kan även leda till flodvågor som skulle kunna drabba stränderna efter 

älven men även Göteborg. Det finns även natur och miljö som skulle påverkas av skred 

och/eller flodvåg. Ökade vattenflöden påverkar erosionen i älven vilket i sin tur påverkar 

sannolikheten för att ett skred ska inträffa i olika områden. 

Förslaget till reglering 

I GÄU föreslås att stabilitetsförbättrande åtgärder ska genomföras och erosionsskyddet 

förstärkas. Det behövs även ett arbete för att integrera riskanalyser i samhällsplaneringen. 

Eftersom detta berör flera kommuner och regioner föreslår utredningen att en särskild 

delegation inrättas som ska ansvara för ett samordnat åtgärdsarbete utefter älven. Det 

konstateras också att de stabilitetsförbättrande åtgärder som man skisserat på kommer att 
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kräva särskilda bestämmelser i detaljplan och miljökonsekvensutredningar för flera områden. 

Det är också troligt att tillstånd enligt miljödom fordras för flertalet åtgärder. Dessa processer 

är till för att säkerställa att de åtgärder som genomförs inte har för stor negativ inverkan på det 

omgivande samhället och/eller miljön. 

Analys av nyttor och kostnader 

Som vi beskrivit ovan är det inte tydligt vilka nyttor som de föreslagna åtgärderna kommer att 

innebära. Det finns inte heller ett underlag som mer konkret beskriver vilka kostnader som är 

förenade med olika åtgärder i olika områden. Den information som finns om åtgärder återges i 

tabell 4. I tabellen har vi kompletterat med en kolumn som beskriver vilka kostnader som 

tillkommer p.g.a. ökade flöden. 

Tabell 4 Översikt över nyttor och kostnader längs Göta älv (Mkr). 

Åtgärder Dagens situation, max 
tappning 1030 m3/s 
(MSEK) 

Framtida förhållanden, 
max tappning 1500 m3/s 
(MSEK) 

Ökning i kostnad p.g.a 
ökad tappning 470 m3/s 
(MSEK) 

Stabilitetsförbättrande 
åtgärder, erosionsskydd, 
invallningar 

3600 - 4300 4300 - 5200 700 - 900 

Utredningar 400 – 450 450 - 500 50 - 50 

Totalt (MSEK) 4000 - 4750 4750 - 5700 750 - 950 

Årligt underhåll 4 - 5 5,5 – 6,5 1,5 – 1,5 

Årlig övervakning 1,5 - 2 1,5 - 2 0 – 0 

Totalt (MSEK/år) 5,5 - 7 7 – 8,5 1,5 – 1,5 

 

Det är lite oklart hur informationen i tabellen ska tolkas. Redan idag verkar det finnas ganska 

omfattande områden med skredrisk som kan behöva åtgärdas. Om så skulle ske så verkar det 

medföra att ett ökat flöde inte medför så stora konsekvenser eftersom kostnaderna för dessa 

åtgärder per enhet flöde är betydligt lägre än de kostnader som man föreslår bör genomföras 

vid nuvarande flöde. En möjlig förklaring till skillnaden i kostnad kan vara att de åtgärder 

som krävs vid ökat flöde, alternativet Framtida förhållanden, handlar om att förstärka de 

installationer som ingår i kostnaden för alternativet Dagens situation. Genom att inte nya 

områden berörs blir inte heller anläggnings- och administrationskostnaderna så höga. 

I underlaget anges att detta handlar om åtgärder som berör sex mil av den totala strandlinjen 

på 20 mil. Om vi antar att alla installationer sker inom 100 meter från strandlinjen så handlar 

det om 60 av de utpekade rutorna på 100 m X 100 m. Kostnaden per ruta är då för dagens 

situation ungefär 67 – 80 MSEK. För att vara samhällsekonomiskt lönsamt ska då den 

förväntade inbesparade skadekostnaden per ruta vara högre. 

Enligt underlaget innebär de åtgärder som föreslagits att sannolikheten för ett skred ska 

inträffa minskar med minst 20 %. Åtgärder har endast föreslagits i de områden som har en 

hög sannolikhet (S4 eller S5). Det framgår dock inte i det underlag vi haft tillgång till vilka 

konsekvenser som finns i de områden som föreslagits. Detta är viktig information eftersom 

nyttan (den förväntade skadekostnaden) kan vara nära noll i områden med hög sannolikhet. 

Det kan också finnas nyttor att ta hänsyn till för möjliga skredområden där konsekvenser för 

påverkan på land är små men där följdverkningarna nerströms eller för sjöfarten är stora, t.ex. 

genom att flodvågor kan uppstå. 
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Jämföra nyttor och kostnader 

För att kunna jämföra nyttor och kostnader måste nyttorna av förändrad sannolikhet för 

respektive område och kostnaderna som påverkar sannolikheten för att något händer 

kvantifieras. Ovan har vi angett ett uppskattat genomsnitt för kostnaderna för åtgärder i 

områden med hög sannolikhet. I det följande diskuterar vi hur nyttan kan beräknas och hur 

stor den kan vara. Vi jämför sedan den förväntade nyttan för olika områden med den genom-

snittliga kostnaden per område som vi räknat fram utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. 

Nyttan = förändring (minskning) i förväntad skadekostnad 

Skadekostnad = sannolikhet * konsekvens i monetära termer 

Enligt informationen i utredningen finns det spridning både i sannolikheter och konsekvenser 

för olika områden. I utredningen har man delat in områden i fem olika sannolikhetsklasser och 

lika många konsekvensklasser, se tabell 5 och 6. 

Tabell 5 Beräknade sannolikheter för skred i olika områden - indelade i sannolikhetsklasser. 

 S1 S2 S3 S4 S5 

 Pf < 3*10-6 3*10-6 < Pf <10-4 10-4 < Pf < 3*10-3 3*10-3 <Pf < 10-1 10-1
 < Pf  

 

Tabell 6 Beräknade skadekostnader i olika områden - indelade i konsekvens-klasser (Mkr). 

 K1 K2 K3 K4 K5 

 < 6 6-35 35 - 150 150 - 650 >650 

 

Om vi använder denna information för att räkna fram skadekostnaden får vi det resultat som 

visas i tabell 7. Sammanställningen visar att intervallen överlappar varandra, dvs. den 

förväntade skadekostnaden kan vara densamma i ett område med lägre sannolikhet men högre 

konsekvens och omvänt. 

Tabell 7 Förväntad skadekostnad i olika områdesklasser (kr) 

 S1 S2 S3 S4 S5 

K1 0 - 18 0 - 600 0 – 18000 0 – 600000 >0 

K2 0 - 105 18 - 3500 600 – 105000 18000 - 3500000 >600000 

K3 0 - 450 105 - 15000 3500 - 450000 105000 – 1500000 >3500000 

K4 0 – 1950 450 - 65000 15000 - 1950000 450000 - 65000000 >15000000 

K5 0 -  1950 -  65000 - 1950000 -  >65000000 

 

I utredningen har endast åtgärder som påverkar sannolikheten för skred i olika områden 

analyserats och kostnadsberäknats. Fokus har lagts på områden med hög sannolikhet, S4 och 

S5. Åtgärderna syftar till att reducera sannolikheten med minst 20 %. För att kunna jämföra 

nyttor med kostnader måste det därför beräknas hur denna förändring påverkar skadekost-

naden. I tabell 8 har vi återgett skadekostnaderna från tabellen ovan för S4 och S5 samt 

beräknat skadekostnaden vid en förändring i sannolikheten för varje kategori på 20 % och 

skillnaden däremellan. Det är denna nytta som en åtgärd ger upphov till i områden med olika 

sannolikhet och olika konsekvens. 



 

34 VTI rapport 789  

Tabell 8 Beräknade förväntade skadekostnader före och efter åtgärd i olika områdesklasser 
(kr). 

 Skadekostnad före åtgärd Skadekostnad efter åtgärd Differens 

 S4 S5 S4 S5 S4 S5 

K1 0 – 600000 >0 0 – 480 000 > 0 0 - 120000 0 

K2 18000 - 3500000 >600000 14400 - 2800000 > 480000 3600 - 700000 120000 

K3 105000 – 1500000 >3500000 84000 - 12000000 >2800000 21000 - 3000000 700000 

K4 450000 - 65000000 >15000000 360000 - 52000000 >12000000 90000 - 13000000 3000000 

K5 1950000 -  >65000000 1560000 -  >5200000 3900000 - >13000000 

 

Utifrån gjorda antaganden visar denna analys att de flesta av de områden som har en sannolik-

het i de högre klasserna inte har en nytta i förändrad skadekostnad som överstiger den 

beräknade genomsnittliga kostnaden för åtgärder per område på 67 miljoner kronor. De 

områden där nyttan kan överstiga kostnaden är i områden med den högsta skattade konse-

kvensen, K5. Även för dessa områden är dock den i tabellen framräknade förändringen i 

skadekostnaden låg i förhållande till den genomsnittliga kostnaden. 

En slutsats av ovanstående beräkning skulle kunna vara att det inte är samhällsekonomiskt 

lönsamt att genomföra åtgärder i Göta älvdalen. För att slå fast detta med säkerhet skulle dock 

behövas en mer grundläggande analys utifrån de specifika förhållanden som gäller inom 

respektive område, där kostnaden för åtgärder jämförs med nyttan i områden med hög 

sannolikhet och hög förväntad konsekvens. Utöver den information som vi använt oss av ovan 

måste även följande information förtydligas och eventuellt kompletteras i analysen: 

 
- Hur sannolikheten för skred i området kommer att förändras om flödet i älven förändras. I 

analysen ovan har vi bara kunna utgå från nu rådande sannolikheter. Av utredningen har vi 

förstått att förändrade flöden i större utsträckning kommer att påverka sannolikheten för skred 

i områden där det idag är liten sannolikhet.  

- Om ett skred i ett visst område får effekter även nedströms från skredet. Jämfört med en 

analys för vägar kan detta förväntas vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vid analyser av 

åtgärder i vattendrag. 

- Tidsdimensionen, dvs. när i tiden det kan förväntas att det sker ett skred. Om förändringar i 

flöden idag får effekt först flera år framåt i tiden bör den förväntade skadekostnaden 

diskonteras. 

Identifiera alternativ 

I utredningens slutsatser konstaterar man att: ”skredrisksituationen längs älven är sådan att 

effekterna av klimatförändringar bör motverkas genom väl planerad tappningsstrategi där 

såväl höga som låga flöden beaktas”. I älven finns vattenkraftverk och det framgår av 

utredningen att hur de regleras också påverkar erosionen. Utredningen ger dock inte mer 

information om denna typ av åtgärd. En viktig kostnad för en sådan åtgärd är de skaderisker 

som kan uppstå om det blir kraftiga förändringar i tillflödet till Vänern som kräver att mycket 

vatten tappas under kort tid. En annan kostnadspost är förlorad elproduktion. På nyttosidan 

handlar det om positiva konsekvenser för många delområden i älven eftersom denna 

tappningsstrategi kan minska riskerna generellt. 

På liknande sätt kan det diskuteras om förändrade hastighetsregler för sjöfarten är ett 

alternativ till fasta installationer. Påverkan från sjöfarten på erosionen diskuteras också i 
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utredningen men det diskuteras inte som en åtgärd. Även samhällsplaneringen på land 

diskuteras men inte som en aktiv åtgärd för att minska konsekvenserna av ett skred. 

En aspekt att ta hänsyn till i jämförelsen mellan olika åtgärder är hur de påverkar behovet av 

organisation, samverkan och samordning samt övervakning. Åtgärder av infrastrukturkaraktär 

är enklare eftersom de berör enskilda myndigheter medan exempelvis reglering av flöden 

kräver samverkan mellan olika myndigheter och mer kontinuerlig övervakning. Redan idag 

finns ett samverkansorgan, dvs. Älvsamordningsgruppen. Utredningen menar att det behövs 

ett mer organiserat samarbete i form av en delegation som har egna resurser till sitt 

förfogande. Även detta är en kostnad som ska beaktas i en samhällsekonomisk analys. 

Jämföra kostnader och nyttor för alternativen 

Givet att utredningen inte tagit fram denna information har vi inte kunnat genomföra en sådan 

jämförelse. 

Jämföra alternativen med regleringsförslaget 

Givet att utredningen inte tagit fram information om alternativa åtgärder har vi inte kunnat 

genomföra en sådan jämförelse. 

Konsultation 

Utredningen har varit föremål för en remissrunda. Vi har läst de svar som lämnats av MSB, 

Trafikverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Ingen av dessa instanser har 

synpunkter när det gäller de samhällsekonomiska beräkningarna. Däremot finns det bl. a. 

synpunkter på behovet av en mer organiserad samverkan (MSB och Trafikverket), på att de 

bedömningar som utredningen gjort av konsekvenser inte överensstämmer med de 

bedömningar som görs i andra underlag (Trafikverket) och att det finns viktiga konsekvenser 

som troligtvis inte ingått i underlaget (Trafikverket och SGU). 

 

3.1.4 GÄU – sammanfattande slutsatser 

Utredningen om Göta älvdalen är ett omfattande arbete där olika typer av förutsättningar, 

orsakssamband och effekter kartlagts i ett stort område. De sammanfattande slutsatser som 

utredningen kommer fram till är att det inom Götaälvdalen redan idag finns många områden 

med hög skredrisk och att riskerna kommer att öka med ett förändrat klimat (detta dock 

förutsatt att flödena förändras till följd av detta). Enlig utredningen kommer 25 % av de 

kartlagda områdena att få en högre risknivå fram till år 2100, om inga åtgärder vidtas. Det 

sägs också att: 

”Mot bakgrund av de stora mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden som berörs 
längs Göta älv är det utredningens slutsats att det är nödvändigt och geotekniskt möjligt att 
vidta åtgärder så att tappningen i älven kan ökas, samtidigt som skredrisken minskas”. 

De åtgärder som föreslås minskar sannolikheten för skred i dagens situation och förebygger 

risker vid framtida ökade flöden. Åtgärder har föreslagits för områden med hög sannolikhet 

för skred nära älven. Kostnaden för dessa områden bedöms till mellan fyra och fem miljarder 

för att begränsa sannolikheten för skred i dagens situation. Kostnaden bedöms vara något 

större om flödet ökas. I denna sammanfattning anges ingen monetär värdering av den 

förväntade nyttan av dessa åtgärder. I andra delar av rapporten anges dock att konsekvenserna 

inom alla områden med hög skredrisk värderas till drygt sju miljarder kronor och ytterligare 

tre miljarder om man lägger till områden med låg stabilitet. I detta ingår inte enligt rapporten 

sekundära effekter av stora skred. 
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Slutsatsen av vår genomgång, där vi tillämpat arbetsgången vid en RKB, är att det behövs 

kompletterande underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras i 

Götaälvdalen. Om beloppen i föregående stycke är framräknade utifrån samma områden så är 

den samhällsekonomiska totala nyttan ungefär dubbelt så stor som kostnaden för att 

genomföra åtgärder. I detta är dock ingen hänsyn tagen till tidsfaktorn, dvs. när ett skred kan 

förväntas ske, och det har heller inte gjorts en korrekt jämförelse med hänsyn till att inte alla 

områden kan förväntas påverkas samtidigt. 

Samhällsekonomisk analys utifrån metodiken för RKB är ett verktyg för att kunna genomföra 

prioriteringar av åtgärder på ett systematiskt sätt med hänsyn tagen till både olika möjligheter 

men också olika konsekvenser. Vi har här särskilt pekat på att: 

 
- Det finns fler åtgärder än förstärkning längs älven som kan genomföras för att minska 

sannolikheten för att skred ska inträffa och konsekvenserna av ett skred. Nyttan av dessa 

åtgärder kan vara stor eftersom sannolikheten för skred påverkas i fler områden längs älven. 

- För att avgöra om förstärkningar behöver genomföras längs älven behövs bättre underlag 

områdesvis över kostnaden för åtgärder, sannolikheten för skred nu och i framtiden samt 

konsekvenserna av ett skred. I nuvarande underlag är det exempelvis oklart hur konsekvenser 

nedströms ett skred har hanterats i beräkningarna. 

- Det behöver klargöras vilka åtgärder som behöver genomföras för att minska riskerna utifrån 

dagens situation och vilka som behöver genomföras för att hantera effekterna av 

klimatförändringarna. I utredningen görs inte en tydlig åtskillnad mellan dessa. 

- Tidsfaktorn behöver hanteras på ett systematiskt sätt eftersom huvudfrågan i utredningen är 

behovet av åtgärder till följd av klimatförändringar och analysen sträcker sig fram till år 2100. 

Detta är en mycket lång planeringshorisont där förändringar i samhällets utformning kan 

innebära stora skillnader i konsekvenserna för olika områden jämfört med idag. 

- En faktor att ta hänsyn till vid jämförelse mellan olika åtgärdsalternativ är kostnader för 

organisation, samverkan och samordning samt övervakning. 

3.2 RKB i svensk krisberedskap – tillgång på underlag 

Det underlag som behövs för att genomföra en RKB är i många fall precis det underlag som 

tas fram, eller borde tas fram, i en allsidig utredning. Som den ovanstående genomgången av 

fallet Göta älvdalen väl illustrerar kan i själva verket den främsta poängen vara att analysen 

ges en struktur och precision som gör att man inte ”glömmer bort” viktiga relevanta 

omständigheter. När det gäller bedömningar av risker och effekter är dessa i allmänhet inte 

primärt en fråga för ekonomisk analys eller kompetens, men däremot kan den samhälls-

ekonomiska analysens struktur tydliggöra vilken sådan information som är beslutsrelevant, 

och ibland på vilka punkter det är särskilt angeläget att öka säkerheten i kunskapsunderlaget 

genom att skaffa ytterligare information. Utöver det kan samhällsekonomisk information 

användas för att beskriva storleken på konsekvenserna av olika risker vilket kan ha stor 

betydelse för samhällets prioriteringar. 

Allmänna riktlinjer för samhällsekonomisk analys ges i Sverige av Trafikverket (2012), senast 

i den s.k. ASEK5. Eftersom de svenska riktlinjerna främst är avsedda för trafiksektorn kan 

viktigt stöd kring olika kalkylprinciper hämtas särskilt från Norge, se NOU 1997:27, NOU 

1998:16 och NOU 2012:16 – där den senare särskilt behandlar bl. a. katastrofer, klimatfrågor 

m.m. Med finansiering från Naturvårdsverket pågår för närvarande ett forskningsprogram 
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som kallas Plus Minus i vilket en handbok för samhällsekonomiska analyser på miljöområdet 

tas fram. Projektet leds av professor Bengt Kriström vid Sveriges Lantbruksuniversitet26. 

På räddnings- och olycksområdet har flera handledningar och läroböcker av Bengt Mattsson 

publicerats i dåvarande Räddningsverkets regi (Mattsson 2000, 2004). När det gäller specifika 

ekonomiska värderingar, effektsamband, modeller osv. som kan vara av relevans för i en 

RKB för krisberedskap nämner vi här bara en handfull referenser som kan tänkas vara 

intressanta: 

 
- Värdering av hälso- och säkerhetseffekter som rör små riskförändringar behandlas i de norska 

och svenska allmänna riktlinjerna. En aktuell genomgång av det samlade internationella 

kunskapsläget ges i OECD (2012) och när det gäller svenska studier i Hultkrantz och 

Svensson (2012a) (värdet av ett statistiskt liv) samt Svensson och Hultkrantz (2012) 

(motsvarande värde av ett vunnet kvalitetsjusterat levnadsår – QALY). Nerhagen och Li 

(2010) är en studie om värderingen av ett statistiskt liv jämfört med värderingen av förlorade 

levnadsår. 

- En översikt över forskning kring skillnader i värdering mellan olyckor som drabbar enstaka 

individer och sådana som drabbar många på en gång – t.ex. tågolyckor- finns i Winslott 

Hiselius (2005).  

- Katastrofer och trafik: Professor Lars-Göran Mattsson vid KTH har lett ett forskningsprojekt 

som har studerat sårbarhet i det svenska väg- och järnvägsnätet och som har avkastat en rad 

rapporter. I den nyss nämnda avhandlingen av Lena Winslott Hiselius finns även studier av 

allmänhetens värdering av den upplevda faran av att bo nära transportvägar för farligt 

material. 

- ESS-projektet (Effekter av Samhällets Säkerhetsarbete) är ett femårigt ramprojekt 2009-13 

som tagit fram kunskapsunderlag för effektivare planering av arbete i enlighet med Lagen om 

skydd mot olyckor. Arbetet har inriktats mot tre områden: frekventa olyckor, t.ex. brand och 

fall m.m.); naturolyckor, t.ex. ras och skred (se t.ex. Andersson-Sköld 2012); samt kemikalie- 

och deponiolyckor. I projektet har studerats en rad frågor kring hur kommunerna arbetar med 

beredskapsplanering, kartering och olycksförebyggande arbete; vilka effekter som uppnås med 

olika typer av förebyggande åtgärder som t.ex. (brand:) automatiska brandlarm, sprinklers, 

brandsläckare (Jaldell 2012a), (fallolyckor:) ”Fixar-Malte” (Krüger 2009), mjuka golv m.m., 

(hjärtstopp:) utryckning av både brandkår och ambulans (Sund m fl 2011). Projektet har gjort 

ett flertal studier för att ta fram underlag för samhällsekonomiska analyser (genomgång av 

analysprinciper i olika sektorer (Hultkrantz och Svensson 2012b), värdering av statiskt liv och 

QALY (Hultkrantz och Svensson (2012a), Svensson och Hultkrantz (2012)), riskjusterad 

kalkylränta (Hultkrantz m. fl. 2012), värdering av insatser för att minska naturolyckor (Jaldell 

och Svensson 2012), samband mellan subjektiva riskuppfattningar och faktisk risk (Sund och 

Svensson 2010) och även gjort nyttokostnadsanalyser av ett flertal viktiga typåtgärder, t.ex. 

installation av sprinklers i gruppboende (Jaldell 2012b) och kortat insatstid vid hjärtstopp 

(Sund m. fl. 2011). 

- I litteraturen är det lite varierat hur kostnaderna för åtgärder hanteras. I många studier 

konstateras att dessa förväntas vara ganska enkla att sammanställa åtgärder och de behandlas 

därför inte. Andra, såsom Olofsson (2009) och Mangen et al. (2007) visar att det inte är helt 

enkelt att sammanställa kostnaderna för en åtgärd. En studie som diskuterar detta mer i detalj 

är Stewart och Mueller (2011). De konstaterar att införandet av scanningsutrustning på 

                                                 
26 http://plusminus.slu.se/ 



 

38 VTI rapport 789  

flygplatser inte bara innebär direkta investeringskostnader utan också kan få effekter på 

beteende som borde beaktas. Det handlar exempelvis om ifall personer upplever att den 

personliga integriteten kränks och därmed väljer alternativa färdmedel som innebär ökade 

olycksrisker. Det är i så fall en kostnad som ska ingå som en del i åtgärdskostnaden. En annan 

komponent som kan behöva inkluderas vid beräkning av åtgärdskostnader är att användningen 

av skattemedel för en viss verksamhet innebär att de inte kan användas för annan verksamhet 

eller att invånarna behöver betala mer skatt. Detta brukar inkluderas i samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser genom ett påslag för ”marginal cost of public funds” (se ASEK5 och 

NOU2012:16).   

I Sverige har det framförallt genomförts uppskattningar av samhällets totala kostnader för 

arbetet med olyckor och krisberedskap (Olofsson, 2009; Svensson och Persson, 2008; Sund, 

2000; MSB, 2011). Att använda denna typ av studier som underlag i en samhällsekonomisk 

analys är dock inte enkelt. Problemet är skillnaden i skala, i den praktiska vardagen handlar 

det om att analysera enskilda insatser och det är svårt att ur dessa studier få fram vad 

kostnaden för en enskild åtgärd är. Det är också svårt att relatera förändringar i mindre skala 

till den påverkan de har på samhällets totala förväntade skadekostnader. Vi har i arbetet med 

denna rapport tagit del av två studier som genomförts om brand och el. Enligt vår bedömning 

är dessa ett steg framåt i och med att de har brutit ned de totala kostnaderna på olika del-

komponenter och de visar därför på vilka kostnader som det är viktigt att analysera inom 

dessa områden.  
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4 Diskussion och rekommendationer 

Denna rapport har tagits fram som svar på ett uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap. I rapporten beskrivs hur samhällsekonomisk analys, som baseras på national-

ekonomisk välfärdsteori, kan användas i analyser av samhällets arbete med att förbättra 

krisberedskapen för att göra avvägningar mellan olika åtgärder och också användas för att 

bedöma den samhällsekonomiska effektiviteten av dessa. Vidare beskrivs med ett exempel 

hur metodiken kan tillämpas.  

Arbetet baseras på ett regeringsuppdrag som innebär att myndigheten ska göra en över-

gripande samlad bedömning av förmågor respektive risker och sårbarheter på lokal, regional 

och nationell nivå samt inom samverkansområdena, liksom en nationell riskbedömning. Detta 

arbete har bedrivits i två parallella processer, en som arbetar med metodik för nationell 

riskbedömning och en som arbetar med metodik för förmågebedömning.  

 

4.1 Huvudslutsatser 

I denna rapport har vi diskuterat förutsättningar för att använda samhällsekonomisk analys 

som en del i metodiken för att göra bedömningar av förmågor, risker och sårbarheten inom 

krisberedskapen på nationell, regional och lokal nivå. Vissa skäl talar för att samhälls-

ekonomisk metodik, som är väl etablerad inom flera politikområden borde kunna vara ett 

viktigt verktyg vid dessa bedömningar. Samtidigt är det lätt att se att det finns särskilda 

svårigheter när det gäller att genomföra samhällsekonomiska analyser på detta område. 

Huvudskälet för att tillämpa samhällsekonomiska analyser är att det, givet de många 

osäkerheter som finns kring hur krisberedskapen bäst bör utformas, finns stort behov av att 

utveckla arbetsformer som ger möjlighet till systematiskt lärande. Lärande förutsätter 

uppföljning och uppföljning förutsätter i sin tur att det finns en plan som man kan följa upp 

mot. Samhällsekonomisk analys, och metodiken för samhällsekonomiska konsekvens-

analyser, ger på ett allmänt plan en användbar vägledning för hur en sådan planering, och 

därmed uppföljning, bör struktureras. Det viktigaste här är följande delar i en samhälls-

ekonomisk konsekvensanalys, nämligen a) identifiering av ”åtgärder” 

(”utredningsalternativ”)27, b) identifiering av vad som är ”nollåtgärd” 

(”jämförelsealternativet”), c) identifiering av åtgärdens mål och vilka utfallsvariabler som kan 

användas för att mäta åtgärdens framgång. Dessa tre delar kan förefalla triviala, men är i 

många sammanhang inte alls självklara. Förklaringen till detta är att de flesta offentliga 

verksamheter styrs genom s.k. inkrementell budgetstyrning, dvs. genom tillägg eller avdrag i 

förhållande till tidigare års budget. För en sådan styrning behövs inte en mål-medelanalys på 

åtgärdsnivå. 

Den samhällsekonomiska analysen bryter även på två andra sätt med vanlig budgetstyrning. 

Den första är att den betonar samhällsaspekten, dvs. att effekter för alla medborgare ska 

inkluderas, inte bara effekter för den offentliga budgeten. Den andra är investeringsaspekten, 

dvs. att även långsiktiga effekter ska inkluderas (och inte bara de som faller ut inom en ett- 

eller treårig budgetplanläggning). 

När det gäller möjligheten att börja använda samhällsekonomiska analyser i arbetet med 

krisberedskap är de särskilda svårigheter som finns av två slag. Den första hänger samman 

med att kris-, förmåge- (och försvars-)planeringen tidigare sällan använt sig av samhälls-

ekonomiska analyser vilket innebär att det finns en del startproblem. Den andra, och mer 

                                                 
27 Vilket måste föregås av en problemanalys och utvärdering av olika möjliga insatser enligt den principiella 

modellen i avsnitt 2.2. 
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fundamentala, är att steget från att definiera en ”åtgärd” till att uppskatta dess konsekvenser, 

dvs. det man brukar kalla effektsamband, kan vara mycket vanskligt. Skälet är att många 

”kriser” är sällanhändelser och att det därför inte handlar om ”risk” utan om ”genuin 

osäkerhet”, dvs. det går inte att uppskatta sannolikheter för olika möjliga utfall och det även är 

oklart vilka utfall som är möjliga. I denna rapport diskuterar vi därför detta problem utförligt 

och vilka konsekvenser det får för hur den samhällsekonomiska analysen kan läggas upp. Den 

viktigaste konsekvensen är att det aldrig är möjligt att i efterhand fastställa vad som var den 

fullständiga nyttan av en åtgärd. Trafikverket kan (i princip) mäta nyttan av investeringar i 

mitträcken genom att följa olycksstatistiken, men nyttan av att ett land haft ett försvar under 

en period då det inte blev något krig går inte att fastställa. 

Det viktigaste förslag vi vill lämna i denna rapport är en uppmaning till MSB att börja bygga 

erfarenheter av att tillämpa en samhällsekonomisk analysmetodik genom fallstudier. Vi tror 

att detta kan ge mycket användbara insikter och erfarenheter även i fall där analysen inte för 

längre än till de tre första steg a) – c) som vi nämnde ovan. Men, som vi i denna rapport har 

visat genom granskningen av Göta älv studien, kan det också många gånger gå att komma 

betydligt längre än så. 

Fallstudierna kan även användas för att utveckla metodförebilder och bygga databanker som 

gör det enklare att göra fortsatta studier av andra fall. Det är därför även ett sätt att riva de 

trösklar som idag kan finnas för dem som skulle vilja bedöma en åtgärds samhällsekonomiska 

lönsamhet men som finner uppgiften överväldigande. 

I det följande sammanfattar vi mer utförligt rapportens innehåll och utvecklar våra 

rekommendationer. 

 

4.2 Sammanfattning av rapportens analys 

Den nationella riskbedömningen ska göras med utgångspunkt i rådslutsatserna om risk-

bedömning i Europeiska unionen (Europeiska unionens råd, 2011). Detta arbete ska utföras 

enligt de riktlinjer som tagits fram av EU-kommissionen (EC, 2010). Det ska resultera i 

framtagande av ett underlag för att identifiera brister och på sikt utifrån det föreslå och 

genomföra åtgärder för att förbättra krisberedskapen. Syftet med analysen är alltså att ta fram 

ett beslutsunderlag på riskområdet. Enligt dokumentet behövs detta för att föra en diskussion 

om vilka risker som är acceptabla givet de kostnader som finns för åtgärder. MSB arbetar 

dock med ett betydligt bredare uppdrag och många aktörer är involverade. För att kunna 

besvara frågan om hur samhällsekonomisk analys kan användas har det därför varit 

nödvändigt att definiera vad som menas med krisberedskap samt vad som menas med åtgärd.  

I rapporten redovisar vi en principmodell för hur samhällsekonomisk analys kan göras av 

åtgärder som syftar till att förstärka krisberedskapen för att hantera sällanhändelser (händelser 

med liten sannolikhet men stora konsekvenser). Vi skiljer på åtgärder som syftar till att före-

bygga (reducera sannolikheten) respektive förbereda och hantera (reducera konsekvenserna) 

sådana händelser. I den internationella litteraturen används begreppen, ”prevention” (före-

byggande) respektive ”mitigation” (motverkande). Utifrån vår definition av sällanhändelser är 

krisberedskap ett arbete som samhället behöver göra utöver det arbete som sker med att 

begränsa sannolikheter och konsekvenser av olyckor. De senare är mer frekventa och kräver 

en mer generell förmåga.  

En samhällsekonomiskt effektiv krisberedskap handlar om att utforma samhälleliga insatser 

som kan hantera händelser som får mer övergripande konsekvenser. En utmaning i detta 

arbete är att hantera olika typer av risker. Beroende på vilken typ av risk som identifierats kan 

detta kräva specifika insatser men även i detta sammanhang måste vissa insatser vara 
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generella eftersom de behövs vid olika typer av sällanhändelser. För närvarande pågår ett 

arbete med att genomföra en nationell risk- och sårbarhetsanalys liksom arbete med att 

utveckla metodik för förmågebedömningar. Enligt MSB (2012) pågår en diskussion om hur 

det fortsatta arbetet med att mäta vilken förmåga som finns, och hur den ska utvecklas, ska 

bedrivas. I den principiella modell som vi presenterar i rapporten är dessa två delar 

integrerade. För att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys behövs en förståelse 

för sambandet mellan förändringar i förmåga och hur de påverkar sannolikheter och 

konsekvenser och därmed den förväntade skadekostnaden. 

Denna modell är av principiell natur och måste anpassas till den åtgärd som ska utvärderas. I 

enlighet med samhällsekonomiska principer definierar vi en åtgärd som en uppsättning 

mindre förändringar i befintligt system som leder till förändrad krisberedskap. Eftersom 

arbetet omfattar många olika områden och involverar många olika aktörer i samhället, enligt 

ansvars- och närhetsprincipen, är det inte möjligt att ta fram en metod för att göra en samhälls-

ekonomisk konsekvensanalys. I stället beskriver vi en generell metodik som utvecklats och 

tillämpats inom forskningsområden och där aktuell forskning pekar på möjligheten att 

använda det även för denna typ av sällanhändelser (se diskussion i Farrow and Shapiro, 

2009). Den kan anpassas till olika frågeställningar men har en etablerad struktur för informa-

tionsinsamling. Grunden för denna är en förståelse av olika samhällsrelationer; vilka som 

påverkas av en åtgärd, hur de påverkas och vilka resurser som krävs för att åstadkomma 

förändringen. Analysen behöver inte alltid baseras på kvantifierade samband. Strukturen 

bidrar till att tydliggöra vilken information om olika risker etc. som har beslutsrelevans (dvs. 

är avgörande för vilket beslut som ska fattas), och på vilka punkter det är särskilt angeläget att 

förbättra kunskapsunderlaget.   

 

4.3 Förslag till fortsatt arbete 

I rapporten beskrivs med ett exempel hur en mer övergripande samhällsekonomisk analys, en 

s.k. regleringskonsekvensbeskrivning som innehåller en samhällsekonomisk konsekvens-

analys, kan tillämpas för att analysera behovet av åtgärder för att hantera risker i Göta 

älvdalen som följer av klimatförändringen. Detta är ett intressant exempel eftersom det finns 

mycket information som samlats in men det saknas fortfarande information och struktur för 

att avgöra vad som är samhällsekonomiskt effektiva åtgärder.  

Men detta är bara ett exempel och för att kunna tillämpa samhällsekonomisk analys mer 

systematiskt i myndighetens fortsatta arbete är vår slutsats att det behövs fallstudier, 

kompletterande underlag samt, på sikt, utformning av rutiner för när och hur denna typ av 

analys ska tillämpas. I det följande ger vi förslag på fortsatt arbete. 

 
- MSB arbetar idag med att utforma ett inriktningsarbete för sin verksamhet. Detta arbete utgår 

ifrån den s.k. Tankemodellen. Detta är enligt vår bedömning en generell beskrivning av 

myndighetens hela arbete med vad som ingår i arbetet med samhällsskydd och beredskap. I 

denna modell ingår ”förmåga” som en komponent. Vi menar dock att detta begrepp är diffust 

och att förmåga, och modellen som sådan, behöver utformas utifrån vilka problem som den 

avser att belysa. Utifrån den genomgång av myndighetens ansvarsområde som vi gjort är 

bedömningen att sällanhändelser kräver en viss typ av insatser från samhällets sida med 

utgångspunkt från de risker som identifierats. Det behöver därför utvecklas en särskild 

”Tankemodell för krisberedskap” och den modell som vi presenterar i detta dokument kan 

utgöra grunden för en sådan. Fördelen med den senare är att den innehåller en tydligare 
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beskrivning av sambanden mellan olika delar i krisberedskapssystemet, dvs. sambandet 

mellan exempelvis riskanalys och förmågebedömning. 

- I Tankemodellen ingår även ”de som ska agera” och ”de verktyg som ska användas” som 

komponenter. Till verktyg räknas enligt beskrivningen: Lagar och regler, Ekonomiska 

styrmedel samt Kunskap och kommunikation. Vi vill dock också lyfta upp organisation och 

arbetet med samverkan som verktyg. I detta ingår också ansvarsfördelning. Vi menar att det 

som framförallt kan sägas känneteckna en kris är att det sker något som troligtvis inte skett 

tidigare och därför behöver det finnas befogenheter för någon aktör i systemet att agera och 

fatta beslut. Organisation, ansvarsfördelning och samverkan är centrala komponenter för 

effekterna av en kris men något som är svårt att värdera och utvärdera effekten av.  

- Organisation och möjlighet att ta ansvar är komponenter som är svåra att värdera och därmed 

också svåra att inkludera i en samhällsekonomisk analys. Detta är därför ett område där det 

behöver utvecklas kompletterande planeringsmetodik. Detta knyter an till det bredare området 

med att förstå hur risken för att samhället drabbas av en kris och möjliga konsekvenser 

påverkas av olika åtgärder. Inom detta område kan det behövas ett mer systematiskt arbete 

med att utvärdera exempelvis övningar. En utgångspunkt för informationsinsamling kan vara 

tabellen på sidan 19. När det gäller värderingar av olika konsekvenser tror vi däremot att det 

finns relativt sett mycket underlag att hämta från den forskning som skett inom andra 

områden. 

- För att avgöra vilken typ av åtgärd som är mest kostnadseffektiv, eller som ger störst 

samhällsnytta, behövs information om kostnader. Vår slutsats är att det behövs en annan typ 

av datainsamling och beräkning än de som genomförts fram till nu. De studier vi tagit del av 

beskriver samhällets totala kostnader för olika insatsområden och den informationen är inte 

beslutsrelevant. 

- När det gäller nationell riskvärdering utgår nuvarande analyser från kvantifierade effekter på 

samhället i form av drabbade individer och förstörd egendom. I den vetenskapliga litteraturen 

finns dock exempel på att om effekterna beskrivs i monetära termer, där den monetära 

värderingen är en viktning utifrån individernas preferenser, så kan rangordningen av riskerna 

bli en annan. Om detta har betydelse för de utfall och den rangordning som genomförts i 

Sverige borde undersökas. 

- Med en analys baserad på monetära värderingen blir det också möjligt att undersöka effekten 

av olika antaganden, exempelvis sannolikhetsfördelning. Detta, och betydelsen av tidsaspekter 

– dvs. när i tiden något kan förväntas hända – kan vara intressant att utforska vidare utifrån de 

diskussioner som förs i miljöekonomisk litteratur. Här finns kopplingar till exempelvis arbetet 

med klimatanpassning. 

- Ett begrepp som används i dessa sammanhang är ”resilience”, dvs. hur tåligt eller robust ett 

samhälle är för olika störningar. Det är troligt att ett samhälle är mer tåligt om företag och 

enskilda individer har kunskap och beredskap att hantera sin egen säkerhet vid en 

krissituation. För att åstadkomma detta krävs kunskapsspridning om både risker och om hur 

man bör agera i olika situationer.  En möjlighet är att ökat ansvarstagande från samhällets sida 

innebär att det civila samhället begränsar sina insatser och frågan är då vad som är en lämplig 

avvägning. Ytterligare en fråga är om samhället når ut till alla grupper eller om det finns 

hinder för informationsspridning. Ytterligare en aspekt att undersöka i samband med detta är 

samhällets behov av beredskap för händelser där det både saknas kunskap om sannolikheter 

och om möjliga skadekostnader. 

- I fallstudien om Göta älv är en iakttagelse att medan utredningen är väldigt detaljerade i de 

naturvetenskapliga aspekterna, och i viss mån även beräkningen av konsekvenser, så hanterar 

den exempelvis inte på ett tydligt sätt de åtgärder som föreslås och vilket förhållande de har 
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till identifierade sannolikheter och konsekvenser. Den gör inte heller en tydlig avgränsning 

mellan behoven i dagens situation och vad som behövs till följd av klimatförändringar. Detta 

visar att det är viktigt att i denna typ av arbete involvera samhällsekonomisk analyskompetens 

tidigt i arbetet eftersom de underlag som tas fram i olika delar av en kartläggning kommer att 

påverka möjligheten att genomföra en samhällsekonomisk analys i slutändan. 

- I rapporten har vi dels presenterat en enkel modell för en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys och en metodik för en mer övergripande analys som kan användas för att 

avgöra om det behövs en reglering från samhällets sida eller ej och hur den i så fall ska 

utformas. Vilken metodik som är relevant beror på beslutssituationen.  För att underlätta det 

fortsatta arbetet med denna typ av analysmetoder vid beslut inom myndigheten behöver det 

utvecklas rutiner och verktyg som vägleder det dagliga arbetet. Inspiration till detta kan bl.a. 

hämtas från Trafikverkets och Naturvårdsverkets arbete. 
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För att utvärdera funktionen hos ett regelverk eller annat styrmedel krävs kunskap om vilka 

effekter det får på systemet i stort och vilka resurser som krävs för att effekterna ska uppnås. I 

ekonomisk teori brukar denna information sammanfattas i form av två kurvor, en som 

beskriver fördelarna, mätt som den marginella nyttan med förändrade effekter, och 

nackdelarna, mätt som förändringen i den marginella åtgärdskostnaden. Det är förändring i 

effekter och resursförbrukning som mäts men för att kunna göra jämförelser används monetär 

värdering som mått. 

Ett vanligt antagande är att den marginella nyttan avtar i takt med att den totala effekten blir 

större medan den marginella åtgärdskostnaden ökar, det krävs efterhand mer resurser för att 

åstadkomma en given förändring. Utifrån kunskap om dessa kurvor går det både att diskutera 

vad som är en önskvärd nivå på samhällets insatser men också det förväntade utfallet av olika 

styrmedel. I figur 1 har vi gjort en illustration som gäller någon åtgärd för att minska 

olycksrisken i samhället. Det kan handla om halkbekämpning vintertid. I utgångläget är 

halkbekämpningen liten och olycksrisken hög. Den marginella nyttan av en åtgärd är därför 

hög men den marginella åtgärdskostnaden är liten. Vid O* är den marginella nyttan av en 

riskreduktion lika stor som den marginella åtgärdskostnaden. Detta är den nivå på 

halkbekämpning som är samhällsekonomiskt effektiv. Om samhället fortsätter att genomföra 

åtgärder för att minska olycksrisken ändå mer kommer samhällets kostnader för detta att 

överstiga samhällets nytta28. För samhället är det därför sällan effektivt att nå en nollnivå utan 

en viss risk, om än liten, är det som är optimalt29. 

 

 

Figur 1 Samhällsekonomisk konsekvensanalys, grafisk illustration av nytta, kostnad och 
samhällsekonomisk effektivitet 

I de flesta fall handlar det dock om att analysera konsekvenserna av mindre förändringar i ett 

givet system. Även här behövs kunskap om marginella förändringar i nyttor och 

                                                 
28 Detta kan verka abstrakt men är egentligen en generell beskrivning som kan användas för att beskriva den 

avvägning som präglar många beslut i vardagen. Vid snöröjning eller sandning är inte målet total 

halkbekämpning överallt utan störst insatser görs där risken är störst.  
29 Se Mattsson (2004) för en beskrivning av metoden och Mattson, Jaldell och Sund (2001) Lagom säkerhet 3 

från Räddningsverket för en sammanfattning av hur analysen använts för att avgöra en lagom nivå på insatser på 

brandsäkerhetsområdet. 
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åtgärdskostnader men i detta fall är syftet framförallt att avgöra om åtgärden ger förväntade 

effekter och kanske även vilka aktörer i samhället som kommer att påverkas av den. Det kan 

också vara viktigt att närmare granska åtgärdskostnaden, dvs. vilken resursinsats som krävs 

för att uppnå en viss effekt samt om åtgärden kanske leder till oväntade effekter inom andra 

områden. Inom ekonomisk teori diskuteras s.k. undanträngningseffekter som innebär att krav 

på en viss åtgärd innebär att andra inte kan genomföras i och med att resurserna inom ett visst 

område är begränsade.  

Ytterligare en anledning till att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning kan 

vara för att avgöra det mest kostnadseffektiva sättet att åstadkomma en viss förändring. I detta 

fall handlar det om att åtgärdskostnaden kan skilja sig åt mellan olika åtgärder och det handlar 

om att hitta den åtgärd som ger störst effekt till lägst kostnad. Det kan också vara så att det är 

flera olika aktiviteter som bidrar till ett visst problem och att åtgärdskostnaden skiljer sig åt 

dem emellan. I detta fall kan det handla om att utforma åtgärden på ett sådant sätt att kraven 

på verksamheterna skiljer sig åt. Om beslutsfattaren lagt fast vilken målnivå som är önskvärd 

så kvarstår att fastställa hur den ska uppnås. För att åstadkomma samhällsekonomisk 

effektivitet ska de åtgärder som används vara de som ger störst effekt till lägst kostnad. Ett 

vanligt sätt att illustrera detta är genom diagrammet i figur 2.  

De gröna kurvorna i detta diagram visar kostnaden för att minska en enhet utsläpp från två 

olika källor. Kostnaden för två olika minskningsåtgärder antas båda vara stigande eftersom 

det krävs andra åtgärder eller mer ansträngning för att nå låga nivåer av föroreningshalter. 

Kostnaden skiljer sig åt mellan de två källorna vilket exempelvis kan bero på att det krävs 

olika tekniker för att reducera utsläppen. Administrativt kan det vara enklare att kräva att båda 

källor minskar sina utsläpp med mängden Kn. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det dock 

mindre kostsamt om man åstadkommer en lösning där den källan med lägst åtgärdskostnad 

per enhet minskar något mer. Detta utfall är markerat med blåa linjer i figuren och inträffar 

när respektive källa utför rening tills deras marginella åtgärdskostnad (MÅK) är densamma. 

Källa 1 genomför rening till nivå K1 och Källa 2 något mer till nivå K2. 

 

 

Figur 2 Samhällsekonomisk konsekvensanalys, grafiks illustration av kostnadseffektivitet 
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Som framgår av ovanstående genomgång så är det två typer av information som behövs för att 

en samhällsekonomisk konsekvensanalys av en åtgärd ska kunna genomföras. Dels behövs 

information om hur en åtgärd bidrar till att öka välfärden i samhället, i denna studie handlar 

det om att kvantifiera hur olika åtgärder bidrar till att förbättra samhällets krisberedskap. Dels 

handlar det om att kunna kvantifiera vilka resurser som krävs för att genomföra olika åtgärder, 

både i form av direkta finansiella kostnader men också genom att ta exempelvis tid i 

anspråk30. 

 

 

                                                 
30 I litteraturen diskuteras också användningen av ett ”break-even” analys för att avgöra om en åtgärd ska 

genomföras eller inte. Enligt Farrow and Shapiro (2009) kan denna dock ge resultat som skiljer sig från de som 

skulle genereras av en kostnads–nyttoanalys där den senare på ett tydligare sett visar vilka antaganden som 

ligger bakom ett visst resultat. 
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