
Fjärilseffekten 

Socioekonomisk analys 
av 

Dansa utan krav! 



 
 
 
För vem lönar det sig att göra en tidig 
insats för tjejer med psykosomatiska 
symptom? 
 
 
Vad blir konsekvensen om vi låter bli? 



Utmaning 

• Den psykiska ohälsan bland unga tjejer, med bland annat 
psykosomatiska symptom, är alarmerande hög  
                    (Folkhälsomyndigheten 2016) 

 

• Psykosomatiska symptom 
 

- ont i huvudet 

- ont i nacke/rygg  

- trötthet/sömnbesvär  

- ensamhet 

- Stress 

- oro 

- ont i magen 

- nedstämdhet 



Anna 15 år  
 

• Högpresterande 

• Stress 

• Oro/ångest 

• Svårt att sova 
 

• Kommer till Barn och 
ungdomshälsan pga. av 
oro-/ångestproblematik 

Anna 13 år 
 

• Koncentrationssvårigheter 

• Låg självkänsla 

• Ont i magen 

• Huvudvärk 
 

• Söker elevhälsan 
regelbundet för huvudvärk, 
magont 



Folkhälsoenkät Ung Jönköpings län 

• Tjejer upplevde dubbelt så mycket psykosomatiska problem 
som killarna i samma årskurs 

 
    Andel som uppger psykosomatiska besvär, en gång i veckan eller oftare 

 
 

Jönköpings kommun 
 

År 8 högstadiet 
 

År 2 gymnasiet 

Psykosomatiska 
symptom 

Killar  Tjejer Killar Tjejer 

Huvudvärk 21 41 22 49 

Ont i magen 11 22 10 29 

Nedstämd 21 53 28 60 

Nervös 33 53 31 52 

Stressad 43 74 45 79 



VARFÖR INSATSEN DANSA UTAN KRAV! 

• Psykisk ohälsa vid ung ålder  - effekter på lång 
sikt:  
- svag skolprestation 

- social dysfunktion 

- försenat inträde på arbetsmarknaden 

- olika typer av missbruk 

- ökad risk för sjukskrivningar 

- ökad risk för självmord             (Katon W et al. 2010, Mary S et al. 2004) 
 

 

• Huvudvärk och magont kopplade till depression 
och psykisk sjukdom senare i livet 



Rätt insats i rätt tid? 

• Hälsofrämjande arbete, tidiga och förebyggande 
insatser kan medverka till att förebygga olika 
former av utanförskap och psykisk ohälsa 

NORMALITET 

TID 

”NORMALITET” 

UTANFÖRSKAP 

6 ÅR 

16 ÅR 

21 ÅR 



Dansa utan krav! i Jönköpings län 

• En förebyggande, hälsofrämjande och behandlande 
insats för unga tjejer 13-19 år  
 

• Kravlös dans två gånger i veckan i åtta månader 
 
• Bygger på forskningsstudie: Utvärderingen av 

interventionen visar ökad självskattad hälsa, självkänsla 
och ökad tillgång till sina personliga resurser 
                                                            (Duberg et al., 2013; Duberg et al., 2016).  
 

• Målet är att unga tjejer med återkommande 
psykosomatiska symtom ska undvika att hamna i ett 
utanförskap 





Insatser som erbjuds till barn och unga 
beroende på behov 

 

2   Tidiga 

individanpassade 
insatser 

Lågintensiva 
Relativt billiga 

 

 

1   Tidiga generella 

insatser 
Omfattar alla 

 

 

3   Sena 

högintensiva 
insatser 

Relativt dyra 
 

 

C   Etablerat utanförskap 

Mycket stora långsiktiga 
kostnader 

 

A   Normala 

livsförhållanden 

 

B   Tidigt utanförskap 

Relativt höga reparativa 
kostnader 

 

Dansa utan krav! 



Kostnader för Dansa utan krav! 

Aktör Kostnad/per grupp 

Kommun 95 000 kr 

Region Jönköpings län  15 000 kr 

Studieförbundet Vuxenskolan  25 500 kr 

Total summa 135 500 kr 



? 

 

135 500 kr  
i investerings-

kostnad 
 

Investerings- eller kostnadsperspektiv? 



Anna 13-19 år Anna 20-25 år Anna 26-29 år Anna 30-40 år 

Psykosomatiska 

symtom, låg 

självkänsla, ev. 

skolmisslyckanden 

eller 

högpresterande 

med 

stressproblematik. 

Kontakt med 

elevhälsa, barn och 

ungdomshälsan, VC 

och eventuellt Barn 

och ungdoms 

psykiatrin. 

50 000 kr 

Sent inträde på 

arbetsmarknaden 

eller arbetslös. 

Svårt att klara 

studier alternativt 

högpresterande. 

Kontakt med VC, 

studenthälsa för 

stressrelaterad 

ohälsa och ökade 

psykosomatiska 

besvär. 

Arbetsmarknads-

åtgärder. 

Helt/delvis 

arbetslös och/eller 

sjukskriven (p.g.a. 

av låg självkänsla, 

stressproblematik, 

ångest, 

depression, 

utbrändhet, 

självmedicinering) 

Kontakt med 

Vårdcentral och 

ev. psykvård. 

Arbetsmarknads-

åtgärder. 

Helt/delvis 

arbetslös 

och/eller 

sjukskriven 

samt kortare 

eller längre 

perioder med 

psykisk ohälsa 

och kontakt 

med vården. 

87 000 kr 142 000 kr 201 000 kr 

Framtida scenarion och kostnad vid  
utebliven insats (per individ och år) 



Anna 13 år  
mår dåligt 

Insats 

? ? 

Ingen Insats 

 Intäkt  Kostnad 
 

Projektkostnaden 
utgår 

 
 
 
 
 

 
Minskad 

arbetsförmåga 
 

Ökade 
välfärdskostnader 

  

 
Tidsperspektiv? 
Insats → effekt? 
Typ av effekter? 
Vilka aktörer? 

 

För vem lönar det sig?  
När? 

 Intäkt  Kostnad 
 

Ökad 
arbetsförmåga 

 
Minskade 

välfärdskostnader 
 
 

 
 Kostnader för 

insatsen  



 
 

Prognostiserade framtida effekter efter  
”Dansa utan krav!” 

 
 

 
• Beräknat på en grupp på 12 unga tjejer   

 
• I beräkningen prognostiseras att för tre av deltagarna har 

insatsen inte någon effekt – dvs. är i behov av andra 
åtgärder 
 

• Fyra tjejer klarar sig från utanförkap pga. av andra faktorer i 
deras omgivning 
 

• Dansa utan krav! har en förebyggande effekt för fem av tolv 
deltagare, dvs. 42% ”räddas” från utanförskap genom 
insatsen 



Nettovinst för kommunen  
0-4 år efter insats om effekten är 42% 
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Nettovinst per aktör  
0-4 år efter insats om effekten är 42% 
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Nettovinst per aktör  
0-28 år efter insats om effekten är 42% 
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Har vi råd att låta bli? 

28.4 miljoner kr 
…för att låta bli! 

 
135 500 kr  

i investerings-
kostnad 

 



Slutsatser 

• Om Dansa utan krav! har en förebyggande effekt för 
fem av tolv deltagare (42%), 
blir nettovinsten blir c:a 28.4 Mkr, 28 år efter insatsen  
 

• Om insatsen inte genomförs utgår vissligen 
projektkostnaden på 135 500 kr på kort sikt 
 

• Men risken för att istället behöva betala för 
utanförskapets framtida kostnader på längre sikt ökar 
betydligt … 



 

• … om vi skulle minska insatsens förebyggande effekt 
från 42% till endast 8,3% dvs. rädda en enda tjej av tolv, 
är nettovinsten c:a 5.7 Mkr på en 28-årsperiod 

 
 

• För den nettovinsten, 5.7 Mkr, skulle vi kunna investera i 
42 stycken ytterligare Dansa utan krav!- grupper med 
totalt 504 tjejer  

 
 

• Lyckas insatsen rädda 42 % av dessa 504 tjejer, skonas 
212 tjejer från ett liv i utanförskap 

 
 

• Nettovinsten om vi räddar 212 tjejer är drygt 1.2 
miljarder kr för samhället, lågt räknat! 




