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Behovet av data i kostnads-
nyttoanalyser
Björn Sund

Stockholm 11 november, 2019

Kostnads-nyttoanalys – En enkel princip!

Fördelar:

• Hälsa (liv, personskador, sjukdom)
• Egendom
• Miljö
• …

Summa: 

?
Kostnader:

• Arbetstid
• Material
• Utbildning
• Administration
• …

Summa: 
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Bränder - Brandvarnare

Fördelar:

• Färre omkomna
• Färre skadade
• Mindre egendomsskador

Summa: 503 kr/år

!
Kostnader:

• Pris
• Installation

Summa: 50 kr/år

Gäller villa/radhus (ettårsbatterier)

Skyfall – Ökad dimension
på VA-system

Fördelar:

• Minskade skador på:
• Byggnader
• Inventarier
• Infrastruktur
• Miljö

• Minskat produktionsbortfall
• Ökad framkomlighet

Summa: ?

?
Kostnader:

• Arbetstid
• Material
• Trafikstörningar
• Administration
• …

Summa: ?
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Kostnads-nyttoanalys –
lite mer komplext…

De tio stegen:

1) Bestäm vilket mål som gäller för analysen

2) Bestäm vilka som ingår i samhället

3) Bestäm vilka projekt som ska utvärderas

4) Jämför projekten

5) Identifiera projektens effekter

6) Värdera effekterna

7) Justera för effekter vid olika tidpunkter

8) Hantera osäkerheter

9) Fördelningseffekter

10) Utforma beslutsunderlag
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Vilka data behövs för att identifiera och 
värdera effekter?

Det som ska skyddas:

• Människors liv och hälsa
• Samhällets funktionalitet
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
• Miljön och ekonomiska värden
• Nationell suveränitet

Människors liv och hälsa

• Omkomna

• Personskador

• Sjukdomar

Räddningstjänsternas

händelserapport
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Miljö

Räddningstjänsternas

händelserapport

Ekonomiska värden*

* Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast 
egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster. 

Räddningstjänsternas
händelserapport
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Samhällets funktionalitet

Räddningstjänsternas
händelserapport

Hur kan en sammanhållen hantering och analys 
av skadedata bidra till bättre skadeprevention 
och minskade kostnader?

• Egendom
Stort 

behov

• Personskador
• ProduktionsbortfallMedel

• Omkomna
• Sjukdom
• Miljö
• Samhällets funktionalitet

Mindre

Bra data eller
fallstudier
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Exempel: Tidsfaktorns betydelse vid brand 
i byggnad

Tack!

bjorn.sund@msb.se


