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Sammanfattning 

Antalet förstainsatsaktörer i Sverige idag utanför de traditionella (räddningstjänst, polis och 
ambulans) är få, och lite forskning har förts på området. Det finns dock exempel där 
räddningstjänsten har anlitat väktarbolag eller utrustat hemtjänstpersonal med pulversläckare. 
Flertalet av dessa samarbeten är relativt nystartade och få utvärderingar har gjorts som visar de 
faktiska effekterna av dem. Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga 
samhällekonomiska nyttor och kostnader av icke-traditionella förstainsatsaktörer som 
samarbetar med räddningstjänsten. 
 
Studien har genomförts genom fallstudier av två samarbeten; Söderköping räddningstjänst som 
har ett avtal med LA Jour & Säkerhet AB samt Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) som 
samarbetar med väktarbolag i Södertälje och Botkyrka. Sju semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med representanter från väktarbolag, räddningstjänst och kommun. Den metod som 
används vid analysen är nationalekonomisk kostnadsnyttoanalys.  
 
De nyttor som har identifierats är att väktarna sparar tid, bidrar med lägesrapporter, stöttar 
insatserna genom att vara behjälpliga på plats, upptäcker incidenter eller bränder vid rondering. 
De har god lokalkännedom och kan hjälpa till att låsa upp brandbommar och dörrar, vilket 
indirekt sparar tid åt räddningstjänsten. Samarbetet bidrar också till att de arbetar preventivt; de 
pratar med ungdomar och andra grupper i samhället och skapar relationer som på sikt har 
möjlighet att gagna säkerheten och tryggheten i kommunen. 
 
Kostnaderna för att utbilda och utrusta väktarna är idag låga. Däremot har det framkommit att 
väktarna gärna skulle vilja ha mer utbildning så att de kan rycka ut vid fler typer av larm. Det 
har även framkommit att bättre kommunikationskanaler skulle kunna bidra till ökade 
möjligheter att åka på fler larm och att vara bättre förberedda på vad de kan bidra med vid olika 
typer av larm.  

Den kvantitativa analysen utförs för samarbetet i Söderköping och visar att detta har en hög 
utdelning. Varje investerad krona i Söderköping har gett en avkastning på åtta kronor, när 
värdet av den minskade insatstid som väktarna bidrar med beräknas. Nyttan är dock 
undervärderad då många nyttor (beskrivna ovan) inte kan värdesättas monetärt.  

Det som har begränsat den kvantitativa analysen är det faktum att väktarnas rapportering i 
Botkyrka och Södertälje inte särskiljer räddningstjänstsuppdrag från övriga uppdrag. Detta 
hade möjliggjort en kvantitativ analys även för samarbetet med Södertörn, vilket hade kunnat 
bidra till att resultaten blivit applicerbara på fler kommuner. Emellertid finns inget som 
indikerar att andra kommuner inte kommer att erfara samma effekter eller kostnader som de 
undersökta samarbetena har lett till. Däremot bör kommuner analysera behov och 
förutsättningar i sin kommun för samarbeten av det här slaget innan de inför dem med tanke på 
att det uppstår kostnader, om än låga.  
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 Introduktion 1
Vid vardagsolyckor är tiden mellan inträffad händelse och insats en betydelsefull faktor för hur 
lyckad en räddningsinsats blir. Utfallet påverkas av hur snabbt räddningsinsatsaktörerna kan nå 
olycksplatsen samt av hur de olika aktörerna samverkar och koordinerar aktiviteter i det 
inledande skedet av insatsen. Förstainsatsaktörer, de som anländer först till en olycksplats, kan 
vara personer, grupper eller organisationer. Vanligtvis är detta ambulanspersonal eller 
räddningstjänst men även andra helt fristående aktörer; organisationer eller privatpersoner kan 
agera förstainsatsaktörer. I Sverige har antalet förstainsatsaktörer utanför de traditionella 
aktörerna, så som ambulans och räddningstjänst, varit få och väldigt lite forskning har bedrivits 
på området. Under 2010 gjordes studien Förstainsatsaktörer- Vad är det egentligen  (Stenberg, 
Blondin, & Andersson Granberg, 2010). Syftet med projektet var att beskriva 
forskningsområdets aktörer, insatser och bakomliggande teoretiska perspektiv inför framtida 
forskning på området. Projektet studerade även utvalda icke-traditionella förstainsatsaktörer 
som är verksamma i Sverige idag. Bland annat studerades samarbetet mellan väktarbolaget 
Larm Assistans Sverige AB och räddningstjänsten i Söderköping där Larm Assistans 
tillhandahåller frivilliga förstainsatsaktörer i väntan på räddningstjänsten. 

Studien visade att räddningstjänsten i Söderköping är mycket nöjda med samarbetet. Enligt 
räddningschefen skulle även andra aktörer kunna användas vid samma typ av insatser för att 
effektivisera den första responsen. Trots Söderköpings positiva erfarenheter har många andra 
räddningstjänster och kommuner visat ett svagt intresse för liknande samarbeten; 
räddningstjänster verkar anse att de löser problemen bäst själva. Det finns några andra exempel 
där räddningstjänsten har anlitat väktarbolag eller utrustat hemtjänstpersonal med 
pulversläckare men över lag är de få.  

Flertalet av dessa samarbeten är relativt nystartade och få utvärderingar har gjorts som visar de 
faktiska effekterna av dem. Frågeställningar som behöver besvaras för att kunna utreda de nya 
aktörernas effekter är exempelvis: Hur mycket tid sparar räddningstjänsten på att använda 
andra aktörer i räddningsinsatser och vad är denna tid värd i monetära termer? Vad kostar det 
att utbilda väktare och att förse dem med släckmaterial? Med andra ord; är nyttorna högre än 
kostnaderna så att det går att motivera dessa samarbeten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 

Om det går att kvantifiera och beskriva de positiva och negativa effekter som nya 
förstainsatsaktörer leder till för samhället skulle det kunna förenkla för bland annat kommuner 
och räddningstjänster att ta ställning till huruvida satsningar på nya förstainsatsaktörer är 
lönsamt. Att flertalet kommuner och räddningstjänster är tveksamma till samarbeten med nya 
aktörer kan bero på att det inte finns några studier som visar vilka effekter det faktiskt får.  

Detta är en fortsatt studie på projektet Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen, där fokus 
ligger på att utreda kostnader och nyttor för samhället från nya förstainsatsaktörer. 

1.1 Bakgrund 
Samhällets resurser är begränsade och därmed är det viktigt att resurserna används på ett 
effektivt sätt. Effektivitetshöjande åtgärder inom räddningstjänsten syftar i regel till att minska 
insatstiden då denna starkt korrelerar med samhällskostnaderna för olyckor. 2005 uppgick 
samhällets kostnader till följd av olyckor till 59 miljarder kronor. Dessa bestod bland annat av 
direkta kostnader för olika olyckstyper så som personskador och egendomsskador men också 
av indirekta kostnader så som utebliven produktion av varor och tjänster på grund av att 
människor avlidit eller fått minskad arbetskapacitet. (MSB, 2011) 
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Kommunal räddningstjänst i Sverige regleras utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 
2003:778). I lagen beskrivs kommunens skyldigheter såsom ”För att skydda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga 
bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna skall ta till vara möjligheterna 
att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.” Lagen ger inga konkreta 
anvisningar om hur en kommun ska arbeta för att uppnå dessa mål utan kommunen ges frihet 
att själv bestämma hur räddningstjänsten ska organiseras. Dock är det föreskrivet att 
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseraseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” (SFS 2003:778). Men vad som är en 
godtagbar tid och ett effektivt sätt specificeras inte närmare.  

Kommunernas budgetutrymmen har emellertid försvagats sedan 1990-talet och detta har 
bidragit till att räddningstjänstens resurser idag är begränsade. (Sund, 2006) En utmaning för 
kommunerna är därmed att effektivisera räddningsinsatserna med begränsade resurser. Ett 
kostnadseffektivt sätt att effektivisera räddningsarbetet och minska olyckornas omfattning och 
kostnader kan därmed vara att öka samverkan mellan redan befintliga resurser i samhället. 
Detta resonemang har väckt intresset för att öka antalet aktörer och graden av samverkan 
mellan nya och befintliga aktörer i responssystemet. Nya aktörer defineras i fortsättningen 
såsom personer och kompetenser som traditionellt inte haft räddning och respons som något 
ansvarsområde, och som troligen inte heller i framtiden troligen kommer att ha det som sin 
huvudsyssla. Ett tydligt exempel är väktare som svarar på räddningstjänstärenden, men det kan 
även vara sportklubbar som har beredskap för att hjälpa till inom sitt eget kompetensområde, 
eller frivilligorganisationer som Missing people. Studier visar att införandet av nya aktörer 
sannolikt är ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt att effektivisera räddningsinsatser. (Sund, 006) 
Samverkan med nya förstainsatsaktörer kan minska insatstiderna och därmed kostnaderna för 
olyckor. Ett exempel är SALSA-projektet där räddningstjänst och taxichaufförer i Stockholm 
utrustats med defibrillatorer för att ha möjlighet att åka på larm om hjärtstopp. Denna 
förändring har lett till att ett flertal människor överlevt hjärtstopp, och studien visade att varje 
investerad krona gav en återbäring på 36 kronor för samhället. (Sund, Svensson, Rosenqvist, & 
Hollenberg, 2010) Andra samverkansområden som undersökts är snabbare halkbekämpning, 
bevakning på stora badplatser, insats av räddningstjänst vid hot om suicid samt snabbare 
insatser vid vattenskador i byggnader. Resultatet är att det sannolikt är samhällsekonomiskt 
lönsamt att räddningstjänsten larmas vid suicid, samt om snabbare insatser vid vattenskador i 
byggnader kan åstadkommas. (Sund, 2006) 

Vissa räddningstjänster har utvecklat ett nytt koncept; införandet av så kallade 
förstainsatspersoner (FIP)1 för att spara tid och förbättra förutsättningarna för lyckade insatser. 
Flertalet studier visar att detta är ett kostnadseffektivt sätt att organisera räddningstjänsten, se 
exempelvis Hermansson, Högberg, & Melin (2008), Lantz (2011) och Lång (2012). Andra 
räddningstjänster har utvecklat konceptet ytterligare genom att samarbeta med bland annat 
väktare. Idag har dock inga studier gjorts på huruvida samarbeten av det här slaget är 
kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv.  

 

                                                      
1 En FIP är en deltidsbrandman som inte behöver inställa sig vid brandstationen när en olycka inträffar då denne 
har ett eget utryckningsfordon och kan åka direkt till skadeplatsen. 
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1.2  Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga samhällekonomiska nyttor och kostnader 
av icke-traditionella förstainsatsaktörer som samarbetar med räddningstjänsten.  

1.3  Mål 
Målen med projektet är att: 

• Beskriva samhällsekonomiska nyttor och kostnader till följd av samarbetet mellan 
räddningstjänst och väktarbolag. 

• Kartlägga nyttor och kostnader så att räddningstjänster, kommuner och andra aktörer 
kan ta del av dem och använda dem inför framtida beslut om liknande samarbeten. 

• Ge förslag på förbättringar och framtida forskning på området. 

1.4 Avgränsning 
I dagsläget är antalet räddningstjänster som samarbetar med väktare relativt få. Utvärderingen 
begränsas till att studera samarbetet mellan räddningstjänsten i Söderköping och väktarbolaget 
LA Jour & Säkerhet AB2 samt samarbetena mellan Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) 
och väktarbolag anlitade av Botkyrka och Södertälje kommuner.  

1.5  Metod  
Studien har genomförts genom fallstudier av två samarbeten; Söderköping räddningstjänst som 
har ett avtal med LA Jour & Säkerhet AB samt Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) som 
samarbetar med väktarbolag i Södertälje och Botkyrka. Då det finns vissa skillnader mellan hur 
Södertälje och Botkyrka kommun hanterar samarbetet, särskiljs dock dessa kommuner i 
analysen, även om det är samma räddningtjänst de arbetar mot.  

Den metod som används vid analysen är nationalekonomisk kostnadsnyttoanalys. För en 
detaljerad beskrivning av metoden rekommenderas Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer 
(2011). I korthet handlar det om att sätta ett monetärt värde på de nyttor och kostnader som 
projektet frambringar för att sedan väga dessa mot varandra. Om nyttan är högre än kostnaden 
är samarbetet samhällekonomiskt lönsamt. Det vanligaste användningsområdet av 
analysmetoden är att använda den innan ett projekt ska genomförs för att underlätta 
beslutsfattandet kring huruvida det ska genomföras eller inte. I det här fallet utförs analysen 
under tiden samarbetena pågår, och vi analyserar nyttor och kostnader som redan har uppstått, 
det vill säga sunk costs. Utvärderingar som sker i efterhand, eller under tiden som ett projekt 
pågår, bidrar med lärdomar och har möjligheten att påverka pågående och framtida projekt. 

En av de viktigaste nyttorna är att spara tid och för att kunna mäta nyttan av tid används resultat 
från rapporten Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser (Jaldell, 2004). Denna har behövts 
kompletteras i analysen av väktare, då en väktare inte kan anses utföra samma arbete som en 
full räddningstyrka. Detta har gjorts med hjälp av intervjuer med räddningschefen i 
Söderköping som har fått värdera väktarens andel av insatsen i respektive fall. Då 
datamaterialet från Söderköping är begränsat, på grund av kommunens storlek, har det varit 
möjligt att titta på varje enskild insats.  

Den kvantitativa datan kommer från insatsrapporterna samt väktarnas incidentrapporter. Dessa 
har  jämförts med varandra för att det ska vara möjligt att se hur mycket tid som sparas och vad 

                                                      
2 Tidigare hette de Larm Assistans Sverige AB. 
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väktarna faktiskt kan göra vid enskilda händelser. Därefter har ett genomsnitt av den totala 
kostnaden och nyttan beräknats för hela perioden som räddninstjänsten har samarbetat med 
väktarna i Söderköping. Kommunerna Botkyrka och Södertälje, som tillhör Södertörns 
brandförsvarsförbund, har ett annat rapporteringssystem än vad väktarna har i Söderköping. 
Därför har det inte varit möjligt att jämföra insatsrapporterna med incidentrapporterna från 
väktarna för att göra en kvantitativ analys i Botkyrka och Södertälje. Analysen från Södertörn 
har därmed utförts kvalitativt och datan har hämtats från intervjuer med räddningstjänst, 
väktarbolag samt säkerhetssamordnare i Södertälje och Botkyrka kommun (se Kapitel 3.1 
Intervjustudiens genomförande).  

1.6 Disposition 
I Kapitel 2 redogörs kortfattat för tidsfaktorns betydelse och dess användbarhet i just denna 
utvärdering, samt hur betalningsviljan för ökad trygget kan skattas. I Kapitel 3 sammanfattas 
resultatet från intervjuerna med räddningstjänst, väktare och säkerhetssamordnare. Kapitel 4 
innehåller identifierade kostnder och nyttor från samarbetet samt exempel på vad en väktare 
kan göra vid olika typer av olyckor. Kapitel 5 innehåller en kvantitativ analys av samarbetet i 
Söderköping. I Kapitel 6 diskuteras kostnader och nyttor på kommunal nivå. I Kapitel 7 
diskuteras resultaten från studien och där presenteras även förslag på förbättringar och framtida 
forskning på området.  Kapitel 8 besvarar syftet och sammanfattar slutsatserna från studien. 
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 Grundläggande förutsättningar 2
Räddningstjänst och andra responsresurser skulle inte existera om det inte fanns ett värde av att 
hjälp kan nå fram snabbt vid olyckor och andra relaterade händelser. I detta kapitel beskrivs 
kort hur insatstiden kan värderas, och hur det går att skatta viljan att betala för denna typ av 
hjälp.  

2.1  Tidsfaktorns betydelse 
Jaldell (2004) har beräknat betydelsen av att en räddningsinsats inleds 5 eller 10 minuter 
senare. Jaldell beräknar värdet från att anlända till en olycksplats tidigare eller senare genom att 
summera det monetära värdet av egendomsskador samt personskador. Metoden som används är 
regressionsanalys, där det utreds hur omfattningen av olyckan påverkas av insatstiden.  

Tabell 1 beskriver de tidsvärden som har beräknats i Jaldell (2004). Dessa är inflationsjusterade 
med KPI-index av Lång (2012).  

TABELL 1. TIDSVÄRDE FÖR 5 MINUTER RESPEKTIVE 1 MINUT 

Insatskategori 5 minuter i 
kronor (2011 

års priser)* 

1 minut i kronor 
(2011 års 

priser)* 

   
Brand i byggnad   154 310 30862 
Brand ej i byggnad       5 599 1119,8 
Trafikolycka     96 528 19306 
Utsläpp av farligt ämne       4 367 873,4 
Vattenskada       1 232 264,4 
Stormskada         280 56 
Drunkning   299 997 59994 
Djurräddning         896 179,2 
Ras/skred     15 901 3 180,2 
Annan kommunal rtj     29 451 5 890,2 
                 därav sjukvårdsrelaterat     35 050 7010 
Falsklarm/förmodad brand/räddning             0 0 
Automatlarm (ej brand)             0 0 
                 därav sjukvårdslarm      57 222 11444,4 
                 därav trygghetslarm      22 284 4 456,8 
Medelvärde per insats   
Ej annat uppdrag, falskalarm, förmodad brand/ Räddning och 
Automatlarm ej brand/gas 

   659 857 13194 

Medelvärde per insats   
Ej annat uppdrag      35 946 7189,2 
Medelvärde per insats   
Samtliga insatskategorier      32 810 6562 

   
Källa: Jaldell (2004) *tidsvärdet har inflationsjusterat av Lång (2012) 

 

Denna rapport används vid analysen av väktarnas effekter på räddningsinsatserna, men då 
tidsvärdena för respektive olyckstyp är baserade på att en full räddningsstyrka anländer till 
olycksplatsen har det varit nödvändigt att korrigera dem. Väktarna har inte samma utbildning 
som brandmännen, de har inte heller samma utrustning och de anländer oftast ensamma eller i 
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par, till skillnad från brandmännen. När räddningstjänsten anländer till platsen tar dessa i regel 
över insatsen och en väktare fullföljer därmed sällan insatsen själv. Jaldell (2004) har 
uppskattat effekterna till mellan 10-40 % av en normal insats i de fall då en förstainsatsperson 
kan göra en insats. Den uppskattningen är dock baserad på att en brandman eller ett brandbefäl 
utför insatsen och därmed torde verkningsgraden och möjligheten att göra en insats vara lägre 
för andra yrkesgrupper. Det är dock viktigt att poängtera att en aktörs andel av insatsen beror 
av händelsetypen, och i vilket skede av händelsen skadeavhjälpande arbete kan påbörjas. För en 
dynamisk händelse som brand t.ex., påverkar spridningsrisken och i vilket skede branden 
upptäcks i stor utsträckning möjligheten för en förstainsatsperosn att framgångrikt påbörja 
släckningarbetet. Om branden ej har spridits är det troligt att en väktare kan utföra en stor andel 
av insatsarbetet själv. 

I Lång (2012) beskrivs hur FIP:s insats skiljer sig från räddningstjänst. Denna beskrivning är 
applicerbar även på fallet med väktare för att illustrera hur deras andel av insatsen skiljer sig åt 
från en full räddningsstyrka, även om väktarnas andel av insatsen kan antas vara något mindre 
än den insats FIP kan bidra med.  

I Figur 1 illustreras skadeutvecklingen i förhållande till tid och väktare. Kurva a visar 
skadeutvecklingen om inga åtgärder vidtas. Kurva b illustrerar hur ordinarie styrka påverkar 
skadevärdet om denne anländer vid tidpunkt T. Kurva c representerar hur en väktare kan 
påverka skadevärdet genom att anlända vid tidpunkt t. När ordinarie styrka sedan anländer vid 
tidpunkt T, efter väktaren, gäller kurva d. I fallet med FIP avtar effekten från denne i samband 
med att ordinarie styrka anländer till skadeplatsen då FIP tar rollen som brandman i styrkan. 
När det kommer till väktare så tar i regel räddningstjänsten över hela insatsen medan väktaren 
hjälper till med mer praktiska angelägenheter. Väktareffekten torde därmed avta snabbare än 
om det är en FIP som anländer. Avståndet mellan kurva b och d, mellan �� och ��, motsvarar 
ett ungefärligt värde på vad en väktare kan tänkas spara in genom att tidigare bryta 
händelseförloppet och, t.ex. slå ner en brand tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. SKADEVÄRDETS UTVECKLING I FÖRHÅLLANDE TILL TID OCH VÄKTARE 
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2.2 Betalningsvilja för ökad trygghet 
Många av de nyttor som projekt frambringar är svåra att mäta på grund av att de inte har en 
marknad eller ett pris som tillåter att de värderas i monetära termer. Ren luft, bevarandet av 
nationalparker, ett räddat människoliv har alla ett värde men inte ett explicit pris. I det här fallet 
handlar det om trygghetsaspekten av att ha fler beredskapsresurser i samhället. Även om en 
väktare inte har möjlighet att ingripa kan deras närvaro skapa en känsla av trygghet som utgör 
ett värde för invånarna. Att mäta den nyttan är dock komplicerat samt resurs- och tidskrävande 
då det som måste mätas är invånarnas betalningsvilja för ökad trygghetskänsla.  

Det finns metoder för att skatta individens betalningsvilja och en metod är contingent-valuation 
metoden. (se exempelvis Bateman, et al. 2002) Metoden bygger på att direkt fråga individen 
hur mycket hen maximalt är villig att betala för en åtgärd som ökar den nytta individen 
upplever. Individens preferenser kan delas in i olika typer av värden; användarvärdet och icke-
användarvärdet. Användarvärdet är det värde som uppkommer vid nyttjandet och detta kan 
skattas med hjälp av tidsfaktorns betydelse genom att ta fram värden på inbesparade skador till 
följd av effektivare insatser. Icke-användarvärdet representerar de värden som inte uppstår i 
själva nyttjandet. Exempelvis kan bevarandet av en park ha ett värde för en individ även om 
denne inte nyttjar parken.  

Det är troligt att ett icke-användarvärde existerar vid efterfrågan av beredskapsresurser då det 
existerar en stor osäkerhet kring vilka som kommer att behöva hjälp. Det är troligt att 
individerna vill att beredskapsresurser ska finnas tillgängliga om något oförutsett inträffar. Det 
totala ekonomiska värdet av en förändring utgörs därmed av både användarvärdet och icke-
användarvärdet.  

Sund (1998) har skattat betalningsviljan för räddningstjänst i några kommuner och kommit 
fram till att denna låg mellan 580-660 kronor per hushåll (uttryckt i 1998 års priser). 
Osäkerheterna kring de framräknade värdena är stora men slutsatsen är att befolkningen har en 
positiv betalningsvilja för räddningstjänst. Detta borde rimligtvis även innebära att 
befolkningen kommer att ha en positiv betalningsvilja för fler beredskapsresurser. I den slutliga 
beräkningen kommer därmed den totala ekonomiska nyttan att ha undervärderats då det i 
dagsläget inte har varit möjligt att värdera invånarnas betalningsvilja för fler 
beredskapsresurser i Botkyrka, Södertälje eller Söderköping kommun. 
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 Intervjustudien 3
I det här kapitlet beskrivs datamaterialet från de utförda intervjuerna. Intervjustudien och detta 
kapitel är indelat i fyra delar där den första delen beskriver bakgrunden till samarbetet i 
respektive kommun. Nästa del presenterar väktarnas roll på en övergripande nivå. Det tredje 
avsnittet handlar om resurser och utbildning och den avslutande delen beskriver hur väktarna 
rapporterar de räddningstjänstsuppdrag som utförs. 

3.1 Genomförande 
De intervjuade valdes ut för att bidra med olika perspektiv på väktare som nya 
förstainsatsaktörer. Intervjuer har genomförts med väktare, räddningstjänst och 
säkerhetssamordnare på kommunen. Totalt har 7 personer intervjuats. För räddningstjänstens 
räkning har Håkan Hagström, räddnings-och säkerhetschef i Söderköping kommun intervjuats. 
Leif Jonsson, projektledare på Södertörns brandförsvarsförbund3 har även bidragit och stöttat 
projektet med data och annan relevant information. De väktare som har deltagit i studien är 
Johan Lager på LA Jour & Säkerhet AB i Söderköping, Johan Edman som arbetar för Securitas 
i Botkyrka samt Thobias Ahlqvist som arbetar för Securitas i Södertälje. Utöver dessa har vi 
även intervjuat Lena Maria Fritzberg, säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun samt Björn 
Lundstedt, säkerhetssamordnare i Södertälje kommun.  

Intervjuerna har fokuserat på förutsättningar, resurser, svårigheter och potential för samarbetet 
mellan väktare och räddningstjänst. Intervjuerna har transkriberats, tolkats och jämförts 
induktivt både med varandra och med tidigare forskning på området.  

3.2 Bakgrund till samarbetet 

3.2.1 Södertörns Brandförsvarsförbund 

Rapporten Tidsfaktorns betydelse (Jaldell, 2004) influerade Södertörns brandförsvarsförbund 
(SBBF) att analysera sin verksamhet för att undersöka om det fanns utrymme för att reducera 
insatstiderna. De påbörjade analysen genom att utreda larmprocessen. Då insåg förbundet att 
det fanns en alltför stor vilja att vilja göra rätt i den mening att de inte ville skicka resurser om 
det inte var fastställt att det var nödvändigt. Södertörns brandförsvarsförbund hade då en 
operativ kontrollenhet som hade medlyssning på samtalet från SOS Alarm och samlade in den 
information som behövdes om olyckan och platsen innan berörd räddningstjänst larmades. Vid 
närmare efterforskningar insåg de att ”viljan att göra rätt”, det vill säga rädslan för att skicka ut 
en styrka i onödan resulterade i att det tog cirka tre minuter innan berörd räddningstjänst 
larmades. Detta åtgärdades genom att den operativa kontrollenheten försvann och genom att 
berörd räddningstjänst larmades i samband med att larmet inkom till SOS. Denna åtgärd 
sparade cirka tre minuter. Idag är Södertörn inte längre ”rädda” för att skicka ut en brandbil i 
onödan och detta har sparat mycket tid.  

Förbundet började även fundera över ytterligare åtgärder för att reducera insatstiderna. De 
inledde då en diskussion om andra potentiella aktörer i samhället som skulle kunna hjälpa dem 
att svara på larm, aktörer som redan cirkulerade på orten och som kunde vara behjälpliga. En 
yrkesgrupp som dök upp i samband med detta var väktare. Väktarna skötte redan bevakningen i 
kommunen och de hade redan en brandutbildning i sin väktarutbildning. Yrkeskategorin ansågs 
vara den som var mest kompatibel med räddningstjänsten och deras behov. 

                                                      
3 Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i både Södertälje och Botkyrka kommun. 
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Samarbetet i Södertälje och Botkyrka utgick även från bevakningen i kommunen. I Södertälje 
var kostnaderna för skadegörelse stora och det gjordes därför en annorlunda upphandling inom 
bevakning för att råda bot på skadegörelseproblemen. Detta kallades för områdesbevakning och 
innebar att väktarna ansvarade för att bevaka kommunernas fastigheter men också att de skulle 
arbeta mer kring frågorna trygghet och säkerhet i kommunen och bevaka vad som hände i 
samhället som stort. Det började med att de som arbetade nattpassen mer aktivt började 
observera säkerhets- och trygghetsrelaterade händelser som tidigare inte legat inom deras 
uppdrag, och rapportera dessa till berörd organisation. Detta ledde till att väktarbilarna 
utrustades med radio för att väktarna skulle kunna hjälpa till att svara på larm samt rapportera 
om det de sett till räddningstjänsten, polisen eller annan berörd verksamhet. Samma 
resonemang fördes i Botkyrka kommun gällande bevakning och väktararbetet.  

3.2.2 Söderköpings räddningstjänst 

I Söderköping upptäckte räddningstjänsten 2007 att det dåvarande väktarbolaget Duosec  
arbetade annorlunda på så sätt att de själva valde att göra mer än att enbart ägna sig åt 
bevakning. Det var något de inte hade sett innan. I samband med detta började de fundera kring 
ett nytt begrepp, I Väntan På Räddningstjänst, (IVPR).” Medborgarna vill ha snabb hjälp. De 
bryr sig inte om varifrån hjälpen kommer”  säger räddningschefen i Söderköping. Med detta 
som bakgrund initierades samarbetet mellan väktarbolaget och räddningstjänsten i 
Söderköping. Idag samarbetar Söderköpings räddningstjänst med LA Jour & Säkerhet AB som 
får alla larm som kommer till räddningstjänsten. 

3.3 Väktarnas nya roll 

3.3.1 Södertälje kommun 

Väktarnas roll har förändrats i de kommuner där de samarbetar med räddningstjänsten. I 
Södertälje kommun har väktarna ett uppdrag från kommunen som innebär att de ska sköta 
områdesbevakningen och i detta ingår att synas och bygga relationer med de som bor i 
kommunen för att skapa en känsla av trygghet och för att lära känna invånarna. Enligt 
säkerhetssamordnaren på kommunen är en stor del av deras arbete idag relaterat till socialt 
arbete; de pratar med ungdomar och arbetar med mjuka värden i samhället. De mjuka värdena 
är svåra att mäta men det går delvis att uppskatta genom att skadegörelsekostnaderna har 
minskat sedan samarbetet påbörjades.  

Gruppledaren på väktarbolaget beslutar i dagsläget om de ska åka på larmet och de prioriterar 
genom att åka på olyckor där de tror att de kan vara behjälpliga. De åker i regel inte på 
trafikolyckor eller brandlarm i icke-kommunala byggnader utan fokuserar på att åka på brand i 
byggnad i kommunala objekt. Larmen får de via en radio som är installerad i bilarna.  

Idag finns det inget som reglerar vad de får och inte får göra vid en olycka. Enligt väktarbolaget 
handlar det om att agera efter sunt förnuft. ” Alla får agera när det är fara vid liv, även 
privatpersoner, och det är vad vi gör” säger representanten från väktarbolaget. Väktarna har 
släckare och har de möjlighet att släcka så försöker de göra det. De går inte in i rökfyllda 
byggnader men det går att utföra insatser utan att behöva gå in i en byggnad. Exempelvis kan 
de slå sönder fönster och använda släckaren på så sätt.  

En viktig roll vid en räddningsinsats är att väktarna kan bidra genom att ge räddningstjänsten 
en förbättrad lägesbild. Detta kan hjälpa räddningstjänsten att spara tid och att vara bättre 
förberedda när de anländer. De informerar exempelvis om vilken väg som är bäst, hur och var 
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det brinner samt vilken färg röken har. Väktarna har även god lokalkännedom och nycklar till 
många fastigheter i kommunen, vilket kan underlätta för räddningstjänsten.  

Enligt representant från väktarbolaget tycker väktarna att det är roligt att få hjälpa 
räddningstjänsten. Det har skapat ett mervärde i väktarnas roll och det är idag många som vill 
arbeta som väktare till följd av att deras roll har förändrasts.  

3.3.2 Botkyrka kommun 

I Botkyrka kommun finns samma resonemang som i Södertälje gällande områdesbevakning. 
Enligt kommunens säkerhetssamordnare är det viktigt att de arbetar preventivt. Deras uppdrag 
handlar om att kombinera trygghet och säkerhet genom att både verka och synas. Exempelvis 
arbetar Botkyrka kommun  mot anlagd brand i skolor och andra platser genom att väktarna äter 
lunch på skolorna och är med på fritidsgårdarna på kvällarna tillsammans med ungdomarna för 
att visa upp sig och bygga relationer med dem. Kommunen uppmuntrar väktarna att ta av sig 
batonger och handklovar för att bygga förtroende. ”Det är viktigt att de kan möta alla, som 
tydliga vuxna i samhället” säger säkerhetssamordnaren i kommunen. I dagsläget har de ett nära 
samarbete med både räddningstjänsten, polisen och alla andra aktörer ”på fältet” och under 
sommarlovet träffas dessa aktörer regelbundet tillsammans med socialtjänsten för att utbyta 
erfarenheter, även inför helger då det finns risk för mer incidenter eller olyckor. 

I dagsläget åker väktarna i Botkyrka på de flesta larm som  kommer från räddningstjänsten och 
de är ofta först på plats och kan bidra med vindruterapporter till räddningstjänsten. 
Säkerhetssamordnaren påpekar att de varit noggranna med att väktarna ska förstå att de inte är 
brandmän och att det inte förväntas att de ska släcka eller göra insatser de inte känner sig 
bekväma med. Däremot har de släckare och i flera fall har de tömt släckare och släckt bränder 
innan räddningstjänsten anlänt. Annars har de nycklar och god kännedom om fastigheterna och 
kan hjälpa till genom att släppa in räddningstjänsten i vissa områden och vara behjälpliga på så 
sätt. Även om väktarna inte kan utföra en insats så kan deras närvaro utgöra en nytta i sig; de 
kan exempelvis hjälpa till att lugna eventuella drabbade och hjälpa till vid avspärrning.  

Enligt representant från väktarbolaget avgör de själva vilka larm de åker på. De åker på alla 
larm som kommer från kommunala objekt men om de befinner sig nära en olycksplats så kan 
de även välja att åka på  andra larm. Det är idag inget som stör arbetet utan något som anses 
vara en del av arbetet. Att prioritera mellan olika larm är sällan svårt då brand och livshot ska 
prioriteras.  

Även i Botkyrka har väktarna uttryckt att de trivs med de nya arbetsuppgifterna och att de 
känner en viss yrkesstolthet. ”De växer i sin roll hela tiden” säger säkerhetssamordnaren som 
fått positiv återkoppling från flera av väktarna i kommunen. Representant från väktarbolaget 
säger att den nya rollen gett en ny dimension till arbetet och att det känns bra att få hjälpa till. 
Det känns viktigt och motiverande och gör att väktarna anstränger sig lite extra vid just sådana 
uppdrag menar representanten från väktarbolaget.  

Enligt säkerhetssamordnaren är samarbetet med väktarna bara starten på vad som kan bli 
mycket större. De vill framförallt ge utbildning i att använda de släckverktyg som finns ute i 
samhället till betydligt fler. Idag har de utbildat hela vård- och omsorgsförvaltningen så att de 
kan släcka bränder och allt som uppstår i deras verksamheter. Nu vill säkerhetssamordnaren 
också kunna titta på alla som är ute och rör sig i kommunen, det kan vara fastighetsskötare till 
fritidsanläggningar, hemtjänstens nattpatruller eller dagpatruller som är ute. Alla som är ute, 
som kan se, upptäcka och göra skillnad, säger  säkerhetssamordnaren i kommunen. 
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3.3.3 Söderköping kommun 

I Söderköping finns ett avtal mellan räddningstjänsten och väktarbolaget LA Jour & Säkerhet 
AB. Kommunen har där upphandlat ett annat väktarbolag som sköter bevakningen i kommunen 
medan LA Jour & Säkerhet AB samarbetar med privata aktörer gällande bevakning.  

Idag får de alla larm som inkommer till räddningstjänsten och åker på de flesta. ”De hjälper till 
som tredje man, precis som vem som helst kan göra” påpekar räddningschefen. De är utrustade 
med släckare och i flertalet fall har de tömt släckare så att det enbart kvarstår eftersläckning när 
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Representanten från väktarbolaget poängterar att 
deras utryckningstid i snitt är tre minuter och att de ofta är före räddningstjänsten. Deras insats 
är mest betydelsefull när det rör sig om livshot och då tiden är knapp. De får dock inte göra 
rökdykningar men enligt räddningschefen är det sällan aktuellt med rökdykningar. De ska inte 
ta några risker och arbetsmiljöansvaret ligger idag hos vaktbolaget.  

Enligt räddningschefen i Söderköping är deras bidrag viktigt även när de inte har möjlighet att 
släcka bränder. De kan hjälpa räddningstjänsten att bevaka områden eller fastigheter efter att 
räddningstjänsten har lämnat. Den lägesrapport de bidrar med kan hjälpa räddningstjänsten att 
spara tid och att vara bättre förberedda. Det sparar också tid när de anländer först och kan låsa 
upp brandbommar och ge information om fastigheterna. När de exempelvis hjälper till med 
städning vid en trafikolycka sparar även det resurser för samhället genom att det går fortare att 
få igång trafiken igen. När de är behjälpliga vid en brand ger det brandmännen möjlighet att 
delegera enklare uppgifter som annars kan försena insatsarbetet. En liten station behöver även 
tänka på beredskapen. Att en väktare kan hjälpa till att skynda på insatsarbetet gör att stationen 
kan hålla en högre beredskap. ”Det är viktigt att se helheten och tänka stort” säger 
räddningschefen i Söderköping. 

I Söderköping har räddningstjänsten skapat ett samverkansavtal parterna emellan som reglerar 
vad väktarbolaget kan göra. I detta dokument har väktarens uppgifter specificerats enligt nedan: 

• Att vid behov påbörja omhändertagandet (första hjälpen, fria luftvägar m.m.).  
• Att rädda personer som är i uppenbar fara. 
• Att utföra D-HLR vid hjärtstopp. 
• Att göra en förstahandsinsats, t.ex. med handbrandsläckare, livboj, kastlina etc. 
• Att låsa upp och göra platsen tillgänglig för räddningstjänsten. 
• Att hålla kontakt med polis, ambulans och räddningstjänst på väg till skadeplats. 
• Att lokalisera och bevaka olycks-/insatsplatsen. 
• Att varna andra medborgare, trafikanter etc. 
• Att alltid anmäla sin ankomst till räddningsledaren för vidare instruktioner.  

3.4 Tillgång och behov av material och utbildning 

3.4.1 Södertälje kommun 

I Södertälje köper Securitas in släckare som de utrustar väktarnas bilar med, sedan har de avtal 
om påfyllning med räddningstjänsten. Bilarna är även utrustade med sjukväskor och radio så att 
de kan kommunicera med räddningstjänsten och ta del av information som meddelas via den. 

I dagsläget har inte Securitas fått någon utbildning från räddningstjänsten men de har i sin 
väktarutbildning en grundutbildning i brand. Representant från väktarbolaget har inte upplevt 
detta som ett problem men poängterar att mer utbildning alltid är önskvärt. Däremot är 
omsättningen på väktarna låg och väktarnas erfarenhet och kunskap har förbättrats med tiden.  
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Det finns önskemål om en gemensam radio för fler aktörer där de även kan ha kontakt med 
polis och ambulans. Säkerhetssamordnaren påpekar även att de idag saknar stödjande IT-
system för gemensam lägesbild. Det vore önskvärt att ha tillgång till en plattform som samlar 
respektive aktörs lägesbild och åsikter där väktarbolag, polis, räddningstjänst och socialtjänsten 
kan samverka.  

3.4.2 Botkyrka kommun 

I Botkyrka kommun är det utrustning och utbildning av väktarna som ger upphov till kostnader 
för samarbetet mellan väktarbolaget och räddningstjänsten. Kommunen köper in pulversläckare 
så att väktarbilarna har tillräckligt med släckutrustning. De har även försett väktarna med 
handskar och filtar samt släckgranater. Bilarna är försedda med radio som gör att de får larm 
samtidigt som räddningstjänsten.  

Väktarna får en heldagsutbildning av räddningstjänsten som innefattar teoretisk kunskap om 
bränder, utbildning i att prata i radio samt praktiskta brandövningar. Det finns inga indikationer 
på att väktarna har behov av mer utbildning men det finns i dagsläget planer på en 
påbyggnadsdel och säkerhetssamordnaren poängterar att det är viktigt att öva och att det vore 
önskvärt att väktare får öva med brandmän för att vara bättre förberedda.  

De materiella behov som skulle underlätta arbetet i Botkyrka är en gemensam radio som 
väktarna kunde få tillgång till. Säkerhetssamordnaren tycker det vore intressant att utreda om 
RAKEL kunde användas för fler aktörer. Det finns även önskemål om system som kan stödja 
samverkan och bidra till gemensamma lägesbilder. Att kunna identifiera riskområden i ett 
gemensamt system skulle underlätta kommunens preventiva arbete. Ett sådant system skulle då 
kunna hjälpa kommunen att lokalisera riskområden och distribuera resurser mer effektivt.  

Enligt representant från väktarbolaget skulle en bärbar radio med bra täckning underlätta 
arbetet avsevärt. Det skulle innebära en möjlighet att åka på fler räddningstjänstlarm, genom att 
de får information om alla larm även när de inte sitter i sina bilar. Han påpekar också att det 
vore önskvärt att få tillgång till hjärtstartare då de har möjlighet att snabbt nå den drabbade.  

Väktaren uttrycker också att den utbildning de får borde vara mer anpassad till de insatser och 
olyckor de kan tänkas hjälpa till med. Idag har de fått en del träning i att använda brandsläckare 
och annan släckutrustning men det vore även välbehövligt att få mer utbildning i exempelvis 
HLR eller i hur de ska agera vid trafikolyckor. Om de fick denna utbildning skulle väktarna 
kunna göra ännu mer och känna sig motiverade att göra det. Brandutbildningen de får i sin 
väktarutbildning är begränsad och för många var det länge sedan de gick sin väktarutbildning. 
Idag skiljer sig kunskapen åt mellan väktarna då den är beroende av den erfarenhet de har. ”Vi 
är en tillgänglig resurs och i många fall bryr sig inte den drabbade om vem som kommer utan 
att någon kommer snabbt” säger representant från väktarbolaget. Han poängterar att de är en 
resurs som tillsammans med andra resurser i samhället, såsom t.ex. hemtjänstpersonal, skulle 
kunna nyttjas för fler uppdrag och insatser än vad som görs idag.  

3.4.3 Söderköping kommun 

I Söderköping finns ett avtal som beskriver vad räddningstjänsten tillhandahåller och vad 
väktarbolaget själva måste bekosta.  

Räddningstjänsten tillhandahåller: 

• Personmottagare 
• Handbrandsläckare (omladdas av räddningstjänsten) 
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• Kastlina och Livboj 
• Sjukvårdsväska 

Väktarbolaget bekostar och svarar för: 

• Transportmedel 
• Sambandsutrustning till egen larmcentral inklusive mobiltelefon 
• Lämplig klädsel för personalen 
• Av godkännande myndighet fastställd grundutrustning 
• Halvautomatisk defibrillator 
• Brandfiltar 

Vad gäller utbildningen ligger ansvaret hos väktarbolaget att se till att befintlig personal 
genomgått utbildning för funktionen väktare. Räddningstjänsten genomför sedan en 
internutbildning där de redogör för teori om brand och låter väktarna öva på olika scenarion. 

Väktarbolaget i Söderköping har i dagsläget inte tillgång till någon radio som möjliggör att de 
kan följa händelseförloppet eller ta del av inkommande information. Detta är något som skulle 
hjälpa dem att spara tid då de idag får larmet via en personsökare. Ytterligare information 
tillgodogör de sig genom att själva kontakta räddningstjänsten eller SOS Alarm. Detta kan ha 
en fördröjande effekt menar representant från väktarbolaget som även anser att en bärbar radio 
med bra täckning vore en bra förstärkning för att effektivisera insatsarbetet.  

3.5 Rapportering av väktarinsatser 

3.5.1 Södertälje kommun 

I dagsläget rapporterar väktarna i Södertälje dagligen till säkerhetssamordnaren på kommunen. 
De särskiljer dock inte på räddningsuppdrag och andra väktaruppdrag, utan rapporterar istället 
för varje objekt de har besökt. Ingen sortering görs heller i efterhand av de olika 
uppdragstyperna, och SBBF tar inte del av några rapporter i dagsläget.  

3.5.2 Botkyrka kommun 

Väktarna i Botkyrka rapporterar sina insatser eller åtgärder per objekt och de specificerar sällan 
vilka rapporter som hör till rena räddningstjänstsuppdrag. För denna studies räkning har dock 
rapporter för 2012 som är relaterade till räddningstjänst, sorterats ut av säkerhetssamordnaren. 
SBBF får dagligen en rapportering från säkerhetssamordnaren där det redogörs för vilka objekt 
de har besökt, vilka larm de har åkt på samt en daglig rapport där de redogör för om de har 
besökt skolor eller utfört annat socialt eller preventivt arbete. 

3.5.3 Söderköping kommun 

I Söderköping har väktarbolaget ett rapporteringssystem där de efter varje insats fyller i vilka 
tider de fick larmet, när de anlände och vad de gjorde i detalj. Dessa rapporter skickar de sedan 
till räddningstjänsten efter varje insats. I de flesta fall finns tillhörande insatsrapport men i vissa 
fall har de utfört arbete som inte definieras som räddningstjänstsuppdrag. Det kan exempelvis 
vara att de upptäcker skadegörelse och ringer räddningstjänsten för konsultation eller att de 
flyttar material som kan hindra framkomligheten för räddningstjänsten. 

  



En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare 

 

18 
 

 Identifiering av effekter 4
I det här kapitlet presenteras identifierade nyttor och kostnader samt exempel på vad väktarna 
gör i sina roller som förstainsatspersoner. Kapitlet inleds med en sammanfattning av de nyttor 
och kostnader som har identifierats från intervjumaterialet. Därefter följer en redogörelse av det 
material som har samlats in i form av väktarrapporter och insatsrapporter i Söderköpings 
kommun samt Botkyrka kommun. I Södertälje fanns ej möjlighet att ta del av väktarrapporterna 
då räddningstjänsten ej tar del av dessa i dagsläget.  

Materialet är begränsat då antalet insatser i Söderköping är relativt få på grund av kommunens 
storlek, samt i Botkyrkas fall på grund av att väktarrapporter som är relaterade till brand är 
svåra att ta fram. Väktarna i Botkyrka rapporterar, som tidigare nämnts, sina insatser eller 
åtgärder per objekt och specificerar inte närmare vilka rapporter som tillhör  rena 
räddningstjänstsuppdrag. Rapporterna har framtagits av säkerhetssamordnaren på kommunen 
och vi har identifierat några, men inte alla, i det material som distribueras till Södertörns 
brandförsvarsförbund. En smärre komplikation är också att alla väktarrapporter inte har en 
tillhörande insatsrapport på grund av att ingen insats behövdes från räddningstjänstens sida, 
exempelvis har väktare upptäckt en brand och i vissa fall hunnit släcka innan de larmat 
räddningstjänsten. Det är en nytta i sig, att räddningstjänsten inte behöver åka ut på mindre 
larm, och frigör resurser för räddningstjänsten som kan bibehålla beredskapen för större larm. 
Däremot blir analysarbetet utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv något mer komplicerat. 

4.1 Identifierade effekter från intervjumaterialet. 
Utifrån intervjumaterialet har ett flertal nyttor och kostnader identifierats (se Tabell 2). 

TABELL 2. IDENTIFIERADE NYTTOR OCH KOSTNADER UTIFRÅN INTERVJUMATERIALET 

NYTTOR KOSTNADER 
Tidsbesparingar Släckmaterial och påfyllning av släckare 
Lägesbilder Radio 
Nycklar och lokalkännedom  Sjukvårdsväskor 
Preventivt arbete Utbildning 
Allmänt behjälpliga Utryckningskostnader väktare 

 

Från intervjuerna har det framkommit att en av de viktigaste nyttorna med att låta 
räddningstjänsten samarbeta med väktare är att de snabbt kan anlända till en skadeplats och på 
så sätt bryta eller minska skadeutvecklingen i ett tidigt skede. De har god lokalkännedom och 
nycklar till många objekt och kan vara behjälpliga även om de inte skulle ha möjlighet att delta 
i släckarbetet. Det har också framkommit att det preventiva arbetet väktarna utför genom att 
samtala med ungdomar eller andra grupper i samhället har positiv effekt och att det arbetet är 
viktigt i ett långsiktigt perspektiv.  

Värdet av att väktare utför preventivt arbete, bidrar med lägesrapporter och bistår med nycklar 
är svårt att kvantifiera. Det preventiva arbetet kan delvis värderas genom att skadekostnaderna 
för kommunen i Södertälje och Botkyrka har gått ner men det är svårt att avgöra hur stor andel 
som beror på väktarnas arbete och vad som beror på andra organisationers preventiva insatser. 
Den nytta som går att uppskatta i monetära termer är de tidsbesparingar väktarna kan göra 
genom att anlända före räddningstjänsten till en skadeplats för att på så sätt kunna påbörja 
insatsarbetet  
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Enligt de intervjuade är kostnaderna för samarbetet låga, och kostnadsposterna få; bestående av 
släckutrustning, radio, sjukvårdsväskor och utbildning. Observera att ersättning från 
kommunerna till väktarna inte ingår i kostnaderna, då detta enbart utgör en transaktion mellan 
parter, och ingen ökad kostnad för samhället. Om önskan är att specifikt utvärdera 
kommunernas kostnader och nyttor av samarbetet bör även denna kostnad tas i beaktande.   

4.2 Söderköping kommun 
I Söderköping finns det väktarrapporter från 2010-04-15. Vid granskning av väktarrapporter 
och insatsrapporter har det varit möjligt att konstatera vad en väktare kan bidra med vid olika 
typer av olyckor eller incidenter. I Tabell 3 finns en sammanställning av väktarrapporterna från 
Söderköping.  

TABELL 3. ANTALET VÄKTARRAPPORTER UNDER HELA PERIODEN. 

Väktarrapporter 2010 2011 2012 Totalt 
Brand i byggnad 1 3 2 5 
Brand ej i byggnad 5 5 2 12 
Automatlarm 6 9 3 18 
Trafikolycka 3 4 3 10 
Förmodad brand 3 1 2 6 
Övrigt* 2 2 3 7 
Totalt 20 24 15 60 
Väktare först på plats 11 15 8 34 

 

Antalet larm totalt i Söderköping varierar från år till år men i genomsnitt inkommer cirka 200 
larm. Väktarna får information om alla larm men väljer själva vilka larm de åker på, vilket styrs 
av var de befinner sig i relation till skadeplatsen samt vilken typ av larm det gäller. I dagsläget 
åker de till exempel inte på IVPA-larm. Under 2010 registrerades totalt 23 väktarrapporter där 
20 av dessa hade tillhörande insatsrapport med tidsangivelser.  Under 2011 inkom totalt 27 
väktarrapporter där 24 av dessa hade tillhörande insatsrapport. Fram till och med 9 november 
2012 har 18 väktarraporter identifierats där 15 av dessa hade tillhörande insatsrapport. Totalt 
har 60 väktarrapporter med tillhörande insatsrapport identifierats.  Av de 60 incidenterna har 
väktarna anlänt först 34 gånger, dvs. i 56 % av fallen har väktaren anlänt före 
räddningstjänsten. Vid flera incidenter har de även anlänt samtidigt som räddningstjänsten.  

Vid närmare analys har det utförts försök att kategorisera väktarinsatserna efter vilken 
betydelse väktarna har haft för själva insatsen och dess utfall. Av de 60 insatsrapporterna som 
har analyserats i Söderköping har väktarna gjort rena släckförsök och släckt bränder vid sju 
tillfällen. Antalet bränder som väktarna ha deltagit på är 18 stycken, vilket innebär att väktarna 
i 39 procent av fallen har haft en betydande effekt på insatsarbetet när de har deltagit. De 
bränder där de har haft en betydande effekt för utfallet är i regel när de rör sig om brand ej i 
byggnad. I de fall där väktarna inte har släckt vid larm om brand har de själva gjort en 
bedömning gällande spridningsrisken och konstaterat att det inte förelåg någon sådan eller 
avvaktat på grund av brandens omfattning.  

I flera fall har de inte utfört någon större åtgärd; flertalet av dessa är automatlarm eller larm om 
förmodad brand där varken räddningstjänsten eller väktarna gör någon större insats. En annan 
olyckstyp där väktare haft svårare att göra en insats är trafikolyckor. Vid en trafikolycka är det 
svårare att själv avgöra vad som bör göras och i regel inväntar de räddningstjänst, polis eller 
ambulanspersonal för vidare instruktioner när de anländer till en trafikolycka. I Figur 2 
presenteras några exempel på vad väktarna har bidragit med vid olika insatser. 
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FIGUR 2. LISTA ÖVER EXEMPEL PÅ NYTTOR SOM HAR UTFÖRTS AV VÄKTARE I SÖDERKÖPING. 

Flertalet av dessa insatser är svåra att kvantifiera i monetära termer men är intressanta att ha 
med i den samlade effektbedömningen. Flera av insatserna som en väktare kan göra, kan i dag 
enbart värderas kvalitativt.  

4.3 Botkyrka kommun 
I Botkyrka kommun har vi fått tillgång till väktarrapporter för 2012. Antalet insatsrapporter 
under perioden 2012-01-01- 2012-10-31 är 948 stycken. I Botkyrka arbetar dock väktarbolaget 
något annorlunda då de enbart har fått uppdrag om att åka på brand i byggnad i kommunala 
objekt. Under 2012 har 65 väktarraporter som rör rena räddningstjänstsuppdrag fram till 2012-
10-31 identifierats. I Tabell 4 sammanställs de väktarrapporter som har identifierats under 
2012, framtagna av säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun. 

TABELL 4. ANTALET VÄKTARRAPPORTER UNDER 2012-01-01 – 2012-10-31. 

Väktarrapporter 2012 

Brand i byggnad 25 

Brand ej i byggnad 15 
Automatlarm/ fel på larm 21 

Förmodad brand 1 
Trafikolycka 2 

Övrigt 1 
Totalt 65 
Väktare först på plats 31 

 

Utifrån vätarrapporterna kan händelsetypen fastställas, men däremot är det inte möjligt att 
identifiera tidsskillnaderna mellan räddningstjänsten och väktarbolaget då tiden inte finns 

Exempel på 
nyttor 
utförda av 
väktare i 
Söderköping

De förkortar medeltiden till påbörjad insats. 

De släcker mindre bränder eller påbörjar släckarbetet.

De är behjälpliga vid avsökning av automatlarm och återställning av larm.

De hjälper till att spärra av vägar och områden vid olyckor.

De hjälper polisen att dirigera trafik.

De stödjer skadade eller olycksdrabbade.

De bevakar fastigheter efter att räddningstjänsten har lämnat skadeplatsen.

De utför yttre kontroller och inre kontroller vid förmodad brand.

De bistår med utrustning och hjälper till att städa vid olycksplatsen.

De bistår ambulanspersonal vid trafikolyckor. 

De bistår med släckningsmaterial. 

De lämnar lägesrapporter.

De är behjälpliga genom att bidra med nycklar och låsöppning.
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angiven i materialet. Däremot har väktarna angett att de var först på plats, då detta var fallet. I 
31 av de 65 fallen anlände de först till skadeplatsen. 

Väktarna har, precis som i Söderköping, visat sig kunna bidra mest då det rör sig om brand ej i 
byggnad. I flertalet fall har de släckt mindre bränder så att räddningstjänsten ej har behövt åka 
ut. I andra fall har de gjort släckförsök men inte lyckats släcka hela branden.  

Vid brand i byggnad har de kunnat bidra på andra plan. De har exempelvis släckgranater som 
de kan använda när de inte har möjlighet att gå in i en byggnad. De är även behjälpliga på andra 
sätt (se Figur 3). 

 

FIGUR 3. LISTA ÖVER EXEMPEL PÅ INSATSER SOM HAR UTFÖRTS AV VÄKTARE I BOTKYRKA. 
 

Väktarnas insatser inom ramen för räddningstjänst är likartade i Söderköping och Botkyrka 
kommuner. De är ofta först på plats och släcker om de har möjlighet. De hjälper och stöttar 
drabbade, de är behjälpliga för brandmännen och annan insatspersonal och de lämnar ofta 
lägesrapporter som är viktiga för räddningstjänsten.  

I Söderköping åker väktarna på fler typer av olyckor men det torde även vara möjligt i 
Botkyrka, där insatsarbetet idag har begränsats till kommunala objekt.  

 

  

Exempel på 
nyttor 
utförda av 
väktare i 
Botkyrka

De släcker mindre bränder eller gör släckningsförsök.

De upptäcker bränder och larmar räddningstjänsten.

De hjälper brandmännen genom att visa vägen, öppna portar eller dra slang.

De lämnar lägesrapporter.

De kontrollerar och återställer automatlarm. 

De hjälper polisen med att dirigera trafik och att hålla allmänheten på avstånd.

De samtalar med drabbade , boende och vittnen.

De hjälper polisen söka efter gärningsmän.

De arbetar preventivt genom att prata med ungdomar på skolor, bibliotek och 
idrottsanläggningar.

De bevakar fastigheter efter att räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen.
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 Värdering av effekter 5
I detta kapitel presenteras nyttor och kostnader i monetära termer; däremot har vi behövt 
begränsa den kvantitativa analysen till Söderköping kommun på grund av det begränsade 
datamaterialet från Botkyrka och Södertälje. I Söderköping är materialet mer komplett, om än 
litet. 

Ett värde beräknas på nyttan för varje enskild insats där väktaren har haft betydande effekt för 
utfallet. Den totala nyttan summeras och beräknas sedan som ett genomsnitt av de år som 
samarbetet har pågått. De totala kostnaderna skattas till en årlig summa med hjälp av 
annuitetsberäkningar. Viktigt att poängtera är att det är inte en analys över tid då datamaterialet 
är mycket begränsat. 

5.1 Kostnader för väktare i Söderköping. 
I Tabell 5 presenteras de kostnader som uppkommer till följd av samarbetet mellan 
räddningstjänst och väktare. 

TABELL 5. KOSTNADER FÖR MATERIAL; UTBILDNING OCH UTRYCKNING FRÅN SAMARBETET 

KOSTNADSUPPFATTNING INVESTERING DRIFTKOSTNAD 
Material   
Handbrandsläckare 800kr/styck 350 kr/omladdning 
Personmottagare 2500 kr/styck  
Sjukvårdsväska 500 kr/styck  
Kastlina och livboj 1000 kr/styck  
 
Utbildning 

  

Kostnad rtj 
Kostnad väktare 

3264 kr per utbildningstillfälle 
1632 kr per väktare 

 

   
Utryckningskostnad väktare 112 kr/utryckningstillfälle  

Källa: Räddningstjänsten Söderköping samt LA Jour & Säkerhet AB  

I Söderköping har de köpt in material till två väktarbilar så materialkostnaderna för perioden är 
de som har angetts i Tabell 5 multiplicerat med två, det vill säga 9600 kronor. Antalet 
omladdningar av släckare rör sig om cirka 6 stycken per år, totalt 18 omladdningar under 
perioden där varje omladdning kostar 350 kr inkl. moms.  

Kostnader för utbildning motsvarar en kursledarkostnad på ca 3264 kronor per tillfälle, vilket 
baseras på att en brandman i genomsnitt kostar cirka 204 kronor/timme (inklusive sociala 
avgifter). I Söderköping har två utbildningstillfällen anordnats och vid varje tillfälle har två 
brandmän hållit i utbildningen som omfattar en hel dag på åtta timmar. Alternativkostnaden för 
deltagarna är beroende av det arbete som annars hade producerats under tiden och representeras 
lämpligtvis av väktarnas lönekostnad. Alternativkostnaden för väktarna är därmed 204 konor 
per timme. Totalt har sex stycken väktare deltagit vid ett utbildningstillfälle vilket resulterar i 
en kostnad på  1632 x 6 = 9792 kronor.  

Observera att lönekostnaden är inhämtade från scb där vi valt att räkna på det genomsnitt som 
anges för personer som arbetar som säkerhetspersonal, dvs 156 kronor per timme. Därmed är 
lönen för väktare och brandmän densamma i den här studien. Vi har räknat med att en 
brandman i genomsnitt arbetar 160 timmar och att den genomsnittliga lönen ligger på 25 700 
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kronor per månad  (Statistiska centralbyrån, 2011).  Den sociala avgiften har tagits från 
skatteverkets hemsida och ligger idag på cirka 31 % (Skatteverket, 2012).  

Väktarnas kostnader för utryckningen kan skattas genom att använda sig av den genomsnittliga 
tiden för de olika olyckstyperna multiplicerat med löneersättningen (inklusive sociala avgifter). 
Det är inte troligt att väktarnas uppgifter skulle påverkas mer än den tid som de är borta för att 
åka på larm då antalet larm är begränsat i Söderköpings kommun. Däremot är risken för det 
högre i Botkyrka och Södertälje där larmfrekvensen är betydligt högre. Idag är väktarnas 
genomsnittliga insatstid i Söderköping 33 min, det vill säga 0,55 timmar. Den totala kostnaden 
för väktarnas insatser under hela perioden blir; 0,55 x 204 x 60 = 6732 kronor. Denna används 
som en driftkostnad och uttrycks per år, det vill säga 2693 kronor per år.  

För att kunna beräkna en årlig kostnad omvandlas den totala investeringen till ett årligt 
annuitetsvärde, med en diskonteringsränta baserad på Trafikverkets övergripande 
kalkylparametrar (2012). Denna summeras med de årliga driftkostnaderna. Annuiteten är ett 
konstant värde som upprepas varje period skattad utifrån den totala perioden som den totala 
kostnaden förbinds med. Investeringskostnaden omvandlas till annuiteter genom att 
multipliceras med en annuitetsfaktor. Denna beräknas med hjälp av följande formel, där n är 
antalet år och r diskonteringsräntan.  

��� �	
1	 � �1  ����

�  

Nuvärdet (PV) är den totala summan av samtliga annuiteter (A) multiplicerat med 
annuitetsfaktorn. Vilket kan uttryckas som: 

�� � ���� 

För att få fram den årliga kostnaden, det vill säga för att bestämma A, löses denna ut från 
ovanstående ekvation. I vårt fall är nuvärdet själva investeringskostnaden vid projektets början. 

� � ��
���  

I den här studien slås kostnaderna ut på de 2,5 år som samarbetet har pågått. Det tas därmed 
ingen hänsyn till den tekniska livslängden. Detta gör att kostnaderna överskattas en del då det 
är rimligt att anta att materialet som köptes in för 2,5 år sedan har längre livlängd än så.  

5.2 Årlig kostnad för väktare i Söderköping 
I Tabell 6 presenteras den totala årliga kostnaden per år till följd av samarbetet. Denna är 
inkluderad en skattefaktor på 1,3 enligt ASEK 5.4 Diskonteringsräntan som används är satt till 
3,5 procent, vilket följer ASEK 5:s rekommendationer. Den totala årliga kostnaden för den tid 
som samarbetet har pågått beräknas till cirka 21395 kronor i Söderköping. Hade den tekniska 
livslängden för respektive kostnadstyp tagits i beaktning hade kostnaden troligtsvis blivit lägre. 
I Tabell 6 visas de årliga kostnaderna under perioden. 

                                                      
4 En skattefaktor på 1,3 används på de investeringskostnader och övriga infrastrukturkostnader som finansieras via 
statens budget, uttryckt i faktorpriser. Skattefaktorn beskriver investeringen i konsumentpriser, dvs. inkluderad 
moms, men justerar även för antagandet att den offentliga sektorns budget inte är konstant, utan en utgiftsökning 
leder till en skattehöjning. (ASEK, 2012) 
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TABELL 6. TOTAL ÅRLIG SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD FÖR SAMARBETET.  
Kostnadsuppfattning Investering Driftkostnad Annuitetsfaktor Annuitetsvärde 
Material     
Handbrandsläckare 1600 2520 2,354 679 
Personmottagare 5000  2,354 2124 
Sjukvårdsväska 1000  2,354 425 
Kastlina och livboj 2000  2,354 

 
850 

Utbildning     
Kostnad rtj 7320  2,354 3110 
Kostnad väktare 9792  2,354 4160 
 
Utryckningskostnad 
väktare 

  
2693 

  

     
Summa  5110  11348 

Total årlig kostnad     21395* 

*  Den totala årliga kostnaden består av de sammanlagda driftkostnaderna (5110 kr), annuitetsvärdet på 
investeringskostnaderna (11348 kr) multiplicerat med skattefaktorna 1,3. 

5.3 Värdering av nyttan i Söderköping 
Den nytta som är möjlig att räkna på i dagsläget är tidsskillnaden. Tidsskillnaden ∆t definieras 
som differensen i responstid mellan väktare och räddningstjänst. Responstiden är den tid det tar 
mellan att larmet inkommer till det att första enheten är på plats. I de fall responstiden är 
negativ, dvs. väktaren ej är på plats först, antas tidsskillnaden vara noll och nyttan av väktaren 
likaså.   

Andel av total insats genomförd av väktare benämns p. Denna beror av olyckstypen och i vilket 
skede väktaren anländer. Om väktaren anländer i ett tidigt skede, då branden inte är fullt 
utvecklad, är det troligt att väktaren kan göra 100 % men om de anländer när branden har 
spridits kommer väktarens möjlighet att bryta händelseförloppet att vara desto mindre. Vi 
måste försöka skatta de olika insatserna och uppskatta den andel som väktarna har bidragit med 
vid de insatser där de anlänt först och haft betydande effekt för insatsens utfall. Tidsvärdet för 
det gällande insatsobjektet benämns  v och hämtas från Tabell 1 i Kapitel 2. Nyttan av en insats 
benämns �� och beskrivs med hjälp av följande formel: 

	∆�� 	� �� � �� � �� 
Summan av värdet av totala antalet väktarinsatser är den totala nyttan B av väktarna: 

��∆�� 	� �� � ��� ����
�

���

�

���
� � 

Om vi använder oss av det genomsnittliga värdet för brand ej i byggnad som finns i Jaldells 
samlade värdetabell för olika objekt (se Kapitel 2) skulle vi räkna på alla de 7 incidenterana, 
oberoende av spridningsrisken i respektive fall. Om vi antar att väktarna gjorde 100 % av 
insatsen i de fallen hade den totala nyttan blivit 32 480 kronor under perioden. 
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TABELL 7. NYTTA FRÅN INSATSER VID BRAND EJ I BYGGNAD 

Tidsskillnad ∆t Andel av insats p Tidsvärde per minut v Nytta i kronor B 

3 minuter 1 1120 3360 kr 

5 minuter 1 1120 5600 kr 

1 minut 1 1120 1120 kr 

3 minuter 1 1120 3360 kr 

11 minuter 1 1120 12320 kr 

1 minut 1 1120 1120 kr 

5 minuter 1 1120 5600 kr 

TOTAL nytta   32 480 

 

Med dessa värden hade den totala årliga nyttan blivit 12 992 kronor.  

I de fall där väktaren anlänt före räddningstjänsten och har släckt eller gjort försök att släcka 
branden har olyckstypen varit brand ej i byggnad. Det är ofta containrar, papperskorgar eller 
liknande som de lyckas släcka. För dessa objekt är det rimligt att anta att tidsfaktorns betydelse 
är relativt liten. (Jaldell, 2004) Det viktiga är då att titta på hur stor risken för spridning är, 
vilket kan identifieras i insatsrapporten. Vi har valt att diskutera respektive fall med 
räddningschefen för att få en större förståelse för brandens egenskaper vid respektive tillfälle. I 
Tabell 8 visas antalet insatser och  och kostnaderna för spridningsrisken för en minut. Värdena i 
tabellen är hämtade från Jaldells rapport men är justerade för inflation enligt svenskt 
konsumentprisindex.  

TABELL 8. RISK FÖR SPRIDNING FÖR BRAND EJ I BYGGNAD 

Risk för spridning till Antal Värde för 1 minut 
Byggnad 2 30 862 
Container 3 0 
Fartyg 0 22 396 
Fordon 0 16 797 
Skog 0 2 620 
Tåg 0 107 614 
Terräng 2 0 

 

Fem av insatserna som är utförda av väktare, det vill säga då de släckt brand i containrar eller i 
terräng, utgör inget värde enligt Jaldell. Däremot har de vid två tillfällen släckt bränder med 
påtaglig spridningsrisk till byggnader. Där anser räddningschefen att väktarna har gjort 100 % 
av vad brandmännen hade gjort i samma situation. På grund av att väktarna anlände tidigare 
undveks stora skadekostnader.  
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I det ena fallet anlände de 11 minuter före räddningstjänsten på grund av att de själva upptäckte 
branden i samband med rond. Branden var under kontroll när räddningstjänsten anlände men 
enligt räddningstjänsten hade branden spridit sig till en vårdcentral om de inte hade funnits på 
plats. Dörren på fasaden samt andra delar på fasaden hade tydliga skador. Tidsskillnaden är 11 
minuter, värdet för 1 minut är 30 862 kronor uttryckt i 2011 års priser och deras andel av 
insatsen bedöms vara 100 %. Nyttan från den insatsen kan därmed beräknas enligt:11 x 30 862 
x 1= 339 482 kronor.  

Det är troligt att detta hade upptäckts även om de inte hade haft ett uppdrag av 
räddningstjänsten att åka på larm. Däremot hade de inte haft tillgång till den släckutrustning de 
har idag.  

I det andra fallet har anlände väktaren till en byggnad där det brann i en papperskorg. Väktaren 
anlände tre minuter innan räddningstjänsten och släckte branden. Den andel som väktaren 
bidrar med anses vara 100 % då branden var mycket begränsad och kunde hanteras av tredje 
man. Värdet av den insatsen är: 3 x 30 862 x 1 = 92 586 kronor, då det förelåg spridningsrisk 
till byggnad.  

Den totala nyttan som kan kvantifieras under hela perioden är totalt 432 068 kronor, vilket ger 
en årlig nytta på 172 827 kronor (samarbetet har pågått i 2,5 år).  

5.4 Känslighetsanalys 
Då datamaterialet är litet och de insatser som varit möjliga att analysera få, är det viktigt att 
analysera robustheten i resultatet. Nyttoberäkningen är beroende av två specifika händelser och 
utan dem hade nyttan inte varit möjlig att beräkna. I Söderköping behöver nyttan vara 21 395 
kronor per år för att samarbetet ska vara lönsamt. Detta innebär att väktarna måste utföra 
tidsbesparande insatser som är värda 21 395 kronor. Utifrån de tidsvärden som finns att tillgå 
motsvarar det exempelvis att väktarna behöver anlända till en brand i byggnad cirka en halv 
minut före räddningstjänsten och utföra betydande släckarbete under ett års tid för att 
samarbetet ska vara lönsamt . Andra exempel är att de anländer till en brand ej i byggnad, där 
spridningsrisken till en byggnad är hög, och utför betydande släckarbete.  

Worst-case scenario innebär att de inte kan utföra arbete som sparar tid och resurser och då 
kostar samarbetet mer än vad det ger. Risken för att de beräkningsbara nyttorna inte överstiger 
kostnaderna är stor med tanke på att det bara gick att identifiera två insatser utav 60 där det 
gick att uppskatta nyttohöjande insatser i det här materialet. Däremot betyder det inte på att 
samarbeten av det här slaget är olönsamma med tanke på att samarbeten av det här slaget 
frambringar nyttor som inte går att beräkna.  

Kommunerna måste därmed själva göra en rimlighetsbedömning kring huruvida de tror att 
väktarinsatserna kommer att ge mer än kostnaderna. Den här studien kan fungera som en 
fingervisning kring vilka kostnader och nyttor de kan förvänta sig, däremot måste dessa 
relateras till varje specifik kommun då förutsättningarna kan se något olika ut i olika 
kommuner. 

5.5 Sammanfattande värdering 
Enligt beräkningarna är samarbetet mellan väktare och räddningstjänst i Söderköping sannolikt 
lönsamt ur ett samhällsperspektiv. För närvarande har projektet kostat 21 395 kronor per år och 
den årliga nyttan har hittills beräknats till 172 827 kronor. Vinsten för Söderköping är därmed 
151 432 kronor per år. Om vi räknar med de nyttovärden som är angivna för brand ej i 
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byggnad, utan att ta hänsyn till spridningsrisken, kommer däremot nyttan enbart att vara 12 992 
kronor. Det skulle innebära att nyttan inte överstiger kostnaderna. Däremot torde det vara högst 
intressant att ta spridningsrisken i beaktning och vår senare beräkning representerar därmed en 
mer trolig nyttouppskattning. Oavsett beräkningsmetod så kan vi konstatera att nyttan är 
svårvärderad och att den nytta vi beräknar är undervärderad med tanke på att flertalet nyttor ej 
går att beräkna: de kan bidra med bättre lägesbilder, nycklar, vara allmänt behjälpliga samt 
utföra preventivt arbete. Dessa nyttor har också ett värde för räddningstjänsten, även om de inte 
går att kvantifiera.  
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 Kostnader på kommunal nivå 6
På kommunal nivå ser kostnaderna något annorlunda ut. I Söderköping fakturerar väktarbolaget 
räddningstjänsten vid varje tillfälle de har deltagit vid en insats. De fakturerar för varje 
påbörjad timme och i regel är de aldrig ute mer än en timme per rädddninstjänstsuppdrag. De 
fakturerar 328 kr per påbörjad timme och i snitt har de åkt på 25 uppdrag per år. Den årliga 
kostnaden som tillkommer för kommunen blir därmed cirka 8200 kronor. Oavsett om 
kostnaden för kommunen tas med i kalkylen indikerar våra nyttoberäkningar att nyttan kommer 
att vara högre än kostnaderna.  

I Söderköping och Botkyrka är väktarbolagen upphandlade av kommunen och det utgår därmed 
ingen ersättning vid varje utryckning. I Botkyrka är inte kostnaden för bevakning högre nu när 
väktarna utför fler uppgifter. Kommunen lägger in de räddningsrelaterade arbetsuppgifterna i 
anbudsförfrågan och sedan i avtalet. Bevakningsbolagen är positiva till att de bekostar 
utbildning så de tar personalkostnaden för utbildningsdagen själva. Den enda kostnad de har 
med väktarna som förstainsatspersoner är räddningstjänstens tid då de utbildar samt 
installationen av räddningstjänstradio i de två bilarna. Utöver det, köper kommunen in material 
som väktarna använder.  

Slutsatserna utifrån detta är att kostnaderna på samhällsnivå samt på kommunal nivå är låga. 
Att investera i nya aktörer är inte något som kostar mycket resurser utan snararare en liten 
investering som kan ge stor utdelning.  
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 Diskussion 7
Nyttan är i regel den komponent som är svårast att värdera eftersom att den ofta inte går att 
mäta via välfungerande marknader. Det man kan göra som beslutsfattare är då att reflektera 
över kostnaderna. Är det troligt att den totala nyttan från att samarbeta med väktare överstiger 
de kostnader som dessa projekt frambringar? Vad skulle ytterligare en beredskapsresurs kunna 
medföra för just vår kommun och hur nyttjar vi den bäst? Denna studie tyder på att kostnaden 
för samhället är relativt låg.  

Enligt de tillfrågade från väktarbolagen utgör inte detta någon extra arbetsbelastning. De anser 
snarare  att det ger en ny dimension till väktaryrket och att det är roligt att samarbeta med 
räddningstjänsten.  De uttrycker även att de skulle kunna bidra på fler plan och vid fler typer av 
olyckor med rätt utbildning och utrustning. Om en kommun i dagsläget använder väktare för att 
sköta fastighetsbevakningen skulle kostnaderna för att använda dem för fler typer av 
arbetsuppgifter inte vara särskilt hög. Ur ett kommunperspektiv är det viktigt att försöka se 
helheten och målen med räddningstjänstverksamheten och utifrån detta använda befintliga 
resurser på ett effektivt sätt för att nå de uppsatta målen. Invånarnas känsla av trygghet kan 
också öka när det finns fler reponsresurser i samhället. Denna nytta, liksom många andra nyttor 
med samarbetet, inkluderas inte i den kvantitativa analysen, men har sannolikt ett positivt 
värde.  

Det som har begränsat den kvantitativa analysen i vår utvärdering är det faktum att 
rapporteringen i Södertörn inte är standardiserad eller specificerad för rena 
räddningstjänstsuppdrag. Detta har gjort att vi inte har kunnat beräkna väktarnas bidrag i form 
av minskade insatstider. Bättre struktur i rapporteringen hade möjliggjort en kvantitativ analys 
även i Södertörn, vilket hade kunnat bidra till att resultaten blivit mer applicerbara på fler 
kommuner. Våra rekommendationer är således att kommunerna ser över rapporteringen kring 
väktare som åker på räddningstjänstsuppdrag. Bättre rapportering ger större möjlighet att 
undersöka samarbetet och analysera hur det kan förbättras eller förändras för att fungera 
optimalt. 

Vi har dock inte upptäckt något som talar emot att andra kommuner inte kommer att erfara 
samma effekter eller kostnader som de undersökta samarbetana har lett till. Däremot bör 
kommuner analysera behov och förutsättningar i sin kommun för samarbeten av det här slaget 
innan de inför dem med tanke på att det uppstår kostnader, om än låga. Vi rekommenderar att 
kommunerna gör en rimlighetsbedömning kring de nyttor som kan tänkas uppstå. Kostnaderna 
är låga men om nyttorna inte förväntas nå upp till de investeringar som krävs kanske det finns 
andra sätt att arbeta för effektivisera räddningsinsatserna i kommunen. Däremot visar den här 
studien att det finns mycket att vinna på att samverka och vi rekommenderar därmed fler 
kommuner att se över potentiella samarbeten med nya aktörer som ett medel för att 
effektivisera säkerhets-och trygghetsarbete i kommunen. 

Det vore även önskvärt att insatsrapporterna från räddningstjänstens sida specificerade om 
andra aktörer deltar i räddningsarbetet, hur de bidrar till att öka effektiviteten i insatsen och 
vilka de är. Detta skulle göra att det blev enklare att utreda hur samarbeten av det här slaget kan 
bli bättre och vilka potentiella aktörer som finns att tillgå. I många fall är det inte bara 
väktarbolag som bidrar; det kan vara privatpersoner eller andra grupper i samhället som 
befinner sig på olycksplatsen och fyller en funktion genom att hjälpa räddningstjänsten eller 
andra responsaktörer. Insatsrapporten borde därmed utformas på ett sätt som tillåter att detta 
dokumenteras så att det lättare går att identifiera potentiella aktörer för att öka effektiviteten i 
insatsarbetet. Dokumentationen kan även fungera som ett verktyg för att utvärdera samarbeten; 
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finns det dokumenterat vilka aktörer som hjälpte till samt hur det påverkade insatsen går det att 
lära och arbeta för att förbättra samverkan. 

För att samverkan med vakterna ska fungera optimalt bör kommunerna även se över det 
material som distribueras till väktarna samt den utbildning de får. Flera av väktarna anser att 
bättre kommunikationskanaler skulle underlätta insatsarbetet från deras sida och kunna medföra 
att de kan bidra vid flera typer av larm. Flera av väktarna har också uttryckt att mer utbildning 
eller övning tillsammans med räddningstjänsten vore önskvärt för att vara bättre förberedda vid 
olika olyckstyper. Att samarbetet ger nytta är nu påvisat, en ny utmaning blir därmed att se till 
att det fungerar så bra som möjligt och att resursernas potential nyttjas till fullo.  

Ur ett forskningperspektiv bör denna studie följas upp med ytterligare analyser av befintliga 
samarbeten mellan nya aktörer och traditionella responsorganisationer, för att bekräfta 
resulatatens generaliserbarhet. Däremot finns det inget som tyder på att andra kommuner inte 
skulle få samma kostnader eller nyttor än de som har utretts i den här studien. Därmed vore det 
kanske mer intressant att analysera potentiella samarbeten, och kartlägga kostnader och nyttor 
innan start, för att ta ställning till huruvida samarbetet bör påbörjas.  

Det har också framkommit att det finns ett outnyttjat potential i samarbetet. Med rätt verktyg 
skulle de kunna åka på fler larm och bidra vid fler typer av olyckor. Fortsatta studier borde 
därmed fokusera på att att optimera användandet av nya aktörer inom respons och räddning 
genom att göra en behovsanalys av vilka lämpliga resurser, kommunikationsmedel samt vilken 
utbildning som vore användbar för att väktarnas roll ska kunna ha optimal betydelse. Intressant 
vore även att studera om det för väktarna vore möjligt att planera sin rondering utifrån 
riskområden i samhället.  

En annan intressant relaterad forskningsfråga är hur de nya aktörerna kan nyttjas även vid 
större händelser och kriser. I samhällets krisplaner finns ofta roller för de traditionella 
responsaktörerna, men inte nödvändigtvis för nya aktörer. Det vore önskvärt att analysera hur 
nya typer av samarbeten, liksom de beskrivna i denna studie, på bästa sätt kan nyttjas i händelse 
av kris, och hur de skulle kunna bidra till räddningsarbetet.    
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 Slutsats 8
Syftet med denna rapport var att beskriva och kartlägga samhällekonomiska nyttor och 
kostnader av icke-traditionella förstainsatsaktörer som samarbetar med räddningstjänsten. Detta 
har gjorts genom att studera tre befintliga samarbeten mellan räddningstjänst och väktarbolag.    

De nyttor som har identifierats är att väktarna bidrar till kortare insatstider, bidrar med 
lägesrapporter, stöttar insatserna genom att vara behjälpliga på plats, upptäcker incidenter eller 
bränder vid rondering. De har god lokalkännedom och kan hjälpa till att låsa upp brandbommar 
och dörrar, vilket indirekt sparar tid åt räddningstjänsten då de själva slipper det momentet. En 
annan nytta som påtalats är att de arbetar preventivt, pratar med ungdomar och andra grupper i 
samhället och skapar relationer som på sikt har möjlighet att gagna säkerheten och tryggheten i 
kommunen. 

Kostnaderna för att utbilda och utrusta väktarna är idag låga, och studien visar på att nyttorna 
med samarbetet med stor sannolikhet överstiger kostnaderna. Vidareutbildning av väktarna och 
bättre kommunikationsmöjligheter, skulle kunna öka nyttorna ytterligare.   

Den huvudsakliga slutsats som kan dras av studien är att samarbetena mellan väktare och 
räddningstjänst i studerade fallen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det är också troligt att 
resulataten är generaliserbara, och att ett ökat nyttjade av nya aktörer inom räddnings och 
respons kan bidra till ökad trygghet och säkerhet, till en låg kostnad.  
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