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Sammanfattning
Denna rapport är en socioekonomisk analys och utvärdering av insatsen Dansa utan krav! i
Jönköpings kommun. En socioekonomisk analys belyser samhällskostnader kring personer i
utanförskap jämfört med om de är aktiva på arbetsmarknaden.
Målet med Dansa utan krav! är att unga tjejer med psykosomatiska symtom med hjälp av tidig
insats ska undvika att hamna i ett utanförskap (arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet osv.), och på så
sätt undvika framtida utanförskapets kostnader (välfärdskonsumtion) såsom; samhällsservice som
hälsa- och sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och rättsväsende samt
samhällets försörjningskostnader för individen.
Dansa utan krav! är en förebyggande, hälsofrämjande och behandlande åtgärd för unga tjejer
13-19 år med återkommande psykosomatiska problem. Utvärderingen av Dansa utan krav! visar
ökad självskattad hälsa, självkänsla och ökad tillgång till sina personliga resurser.
Denna socioekonomiska analys illustrerar hur man kan se på Dansa utan krav! som en
förebyggande insats och investering för individ och samhälle (sociala investeringar) istället för
enbart en kostnad.
Resultatet visar att en insats/investering som Dansa utan krav! med en förebyggande effekt på
42% (fem av tolv deltagare ”räddas” från utanförskap), och engångskostnad på 135 500 kr har
nettovinst på ca 685 000 kr 4 år efter insatsen, respektive 7.5 Mkr efter 13 år och 28.4 Mkr
efter 28 år.
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1. INLEDNING
Denna rapport är en socioekonomisk analys och utvärdering av insatsen Dansa utan krav! i
Jönköpings kommun. Den socioekonomiska analysen är en produkt av utbildningen i
socioekonomisk metodik som genomfördes i Jönköpings län under 2017, en samverkan mellan
Region Jönköpings län, Jönköping University, Institute for Socio Ecological Economics
(SEE AB) genom Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog.

2. VAD ÄR EN SOCIOEKONOMISK ANALYS?
En socioekonomisk analys belyser samhällets kostnader för en person i utanförskap jämfört med
om individen är aktiv på arbetsmarknaden. Med utanförskapets kostnader menas de merkostnader
som uppstår när en person på grund av bland annat arbetslöshet, ohälsa eller kriminalitet,
använder välfärdstjänster som sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och
rättsväsende samt samhällets försörjningskostnader för individen (= välfärdskonsumtion). Den
socioekonomiska analysen är ett pedagogiskt verktyg som används för att illustrera hur man kan
se på förebyggande insatser som investeringar i individ och samhälle (sociala investeringar)
istället för enbart en kostnad. Den tydliggör också att välja att inte göra någonting också är ett
beslut som i förlängningen kan bidra till onödigt lidande för individen i form av utanförskap och
därmed kostsamma insatser för samhället. Viktiga frågor att ställa vid diskussion om sociala
investeringar är: Vad kostar en insats och vad kostar det att låta bli? Betalar sig insatsen? På hur
lång sikt?

2.1 Rätt insats i rätt tid?
Hälsofrämjande arbete, tidiga och förebyggande insatser hos barn och unga kan medverka till att
förebygga olika former av utanförskap och psykisk ohälsa. Generellt kan man säga att tidiga
insatser är bättre än insatser som görs vid ett senare tillfälle. En sen insats måste ofta fokusera på
att reparera det allt större glappet mellan utanförskap och normalitet, istället för att förebygga
(Figur 1).

Figur 1. Från normalitet till utanförskap.
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I figur 2 beskrivs olika insatser (Ruta 1-3) som erbjuds till barn och unga beroende på behov.
Då rätt insats erbjuds till rätt tillfälle vinner barnet och övriga samhället på det (A). Om behov
av stöd inte uppmärksammas och stöd uteblir eller inte ges i rätt tid, kan det leda till negativa
konsekvenser (B, C).
Ruta 1 - Tidiga generella insatser som omfattar alla elever, t.ex. elevhälsan samt utbudet av
fritidsaktiviteter som är tillgängliga oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Ruta 2 - Då de generella insatserna (1) inte är tillräckliga ska tidiga individanpassande
insatser erbjudas (2). Lågintensiva insatser t.ex. stödinsatser eller anpassade hjälpmedel för
att kunna främja hälsa och fullfölja skolgången för att uppnå normala livsförhållanden (A).
Dessa insatser är relativt billiga.
Ruta 3 - Då individens behov av anpassade lågintensiva insatser (2) uteblir kan konsekvensen
bli att när insatsen väl sätts in tvingas den bli både högintensiv och relativt dyr (3). Ett annat
scenario är att individanpassade insatser (2) uteblir helt och följden bli att individen hamnar i
tidigt utanförskap (B) som i värsta fall kan eskalera till ett etablerat utanförskap (C) om inte
högintensiva insatser (3) sätts in.
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Figur 2. Insatser som erbjuds till barn och unga beroende på behov
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Landsting

3. VARFÖR INSATSEN DANSA UTAN KRAV!
Den psykiska ohälsan bland unga tjejer, med bland annat psykosomatiska symptom, är
alarmerande hög (Folkhälsomyndigheten 2016). Psykisk ohälsa vid ung ålder har visat sig
kunna ge effekter på lång sikt för individen, avseende svag skolprestation, social dysfunktion,
försenat inträde på arbetsmarknaden, olika typer av missbruk, ökad risk för sjukskrivningar,
och även ökad risk för självmord (Katon W et al. 2010, Mary S et al. 2004). Huvudvärk och
magont är vanliga psykosomatiska besvär som är kopplade till depression och psykisk
sjukdom senare i livet och är förenat med en känsla av utanförskap och nedsatt självkänsla.
3.1 Folkhälsoenkät Ung Jönköpings län
I Folkhälsoenkät ung 2015, enkätundersökning med elever från årskurs 8 högstadiet och
årskurs 2 på gymnasiet i Jönköpings kommun framkom att tjejer upplevde dubbelt så mycket
psykosomatiska problem med huvudvärk, magont, nervositet, stress och nedstämdhet som
killarna i samma årskurs.
Tabell 1. Andelen som uppger psykosomatiska besvär, en gång i veckan eller oftare.
Psykosomatiska symptom

År 8 högstadiet

Jönköpings kommun
Huvudvärk
Ont i magen
Nedstämd
Nervös
Stressad

Killar
21
11
21
33
43

År 2 gymnasiet
Tjejer
41
22
53
53
74

Killar
22
10
28
31
45

Tjejer
49
29
60
52
79

3.2 Dansa utan krav! bygger på en forskningsstudie
I en forskningsstudie som genomfördes i Örebro 2008-2011 deltog unga tjejer 13-18 år
med psykosomatiska problem i en dansgrupp med fokus på kravlöshet och rörelseglädje.
Studien visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans. Utvärderingen av
interventionen visar ökad självskattad hälsa, självkänsla och ökad tillgång till sina personliga
resurser (Duberg et al., 2013; Duberg et al., 2016). Studien som publicerades i JAMA
Pediatrics uppmärksammades nationellt såväl som internationellt och utmynnade i modellen
”Dansprojektet” som i Jönköpings län fick benämningen Dansa utan krav!, i Örebro Bara
Dansa och i Karlskoga Dansa Pausa, osv.
3.3 Dansa utan krav! i Jönköpings län
Inom folkhälsosektionen, Region Jönköpings län ingår uppdrag att främja ungdomars och
unga vuxnas psykiska hälsa. 2014 initierades Dansa utan krav! i Jönköpings län. Grupper har
startats i 5 utav länets 13 kommuner (se figur 3). Interventionen, som innebär kravlös dans två
gånger i veckan i åtta månader, har genomförts i samverkan mellan flera aktörer (se figur 4).
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Figur 3. Jönköpings län. Färgmarkering visar i
vilka kommuner Dansa utan krav! genomförts
2014-2017.

Figur 4. Samverkansmodell för Dansa utan Krav!
i Region Jönköpings län.

Målet med Dansa utan krav! i Jönköpings län är att unga tjejer med återkommande
psykosomatiska symtom med hjälp av tidig insats ska undvika att hamna i ett utanförskap.
Insatsen är en förebyggande, hälsofrämjande och behandlande åtgärd för unga tjejer 13-19 år.
Gemensamt för målgruppen är upplevda problem med olika former av lättare psykisk ohälsa.
Målgruppen faller ofta mellan stolarna då insatserna från elevhälsan inte är tillräckliga, men
samtidigt uppfyller tjejerna inte kriterierna för att få stöd från barn och ungdomspsykiatrin.

Kriterier för deltagande i Dansa utan krav! är att tjejen känner igen sig i ett eller flera
psykosomatiska symtom så som: stress, oro, ont i magen, nedstämdhet, ont i huvudet, ont i
nacke/rygg, trötthet/sömnbesvär, ensamhet. Insatsen riktar sig inte i till tjejer som går i
behandling på Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin).
Rekrytering till Dansa utan krav! sker framförallt via skolsköterska/kurator på elevhälsan i
kommunen eller via kontakt på Barn och ungdomshälsan alternativt annan samtalskontakt.

4. SOCIOEKONOMISK ANALYS AV INSATSEN DANSA UTAN KRAV!
Syftet med denna socioekonomiska analys är att skatta och utvärdera lönsamheten av Dansa utan
krav! och att prognostisera förändringar och effekter i framtida offentliga kostnader.

För att genomföra den socioekonomiska analysen av insatsen Dansa utan krav! har vi
beräknat kostnader for ledning och genomförande av dansgrupperna, samt samordning,
marknadsföring och administration. Kostnaderna är uppdelade mellan de olika
samverkansaktörerna.
4.1 Samverkansaktörer
Dansledare och dansassistent
Dansa utan krav! leds av dansledare som har gått instruktörsutbildning i metoden och som
sedan tidigare har erfarenhet och/eller dubbelkompetens i form av dans och pedagogik/hälsooch sjukvård. Dansledare och dansassistent träffar gruppen 75 min, 2 ggr i veckan under 8
månader.
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Arbetsgrupp
Insatsen samordnas genom en arbetsgrupp. Deltagare i arbetsgruppen är från kommunen;
koordinator för insatsen Dansa utan krav!, samordnande skolsköterska, samordnande
skolkurator, representant från Ung Arena1 samt dansledaren från Studieförbundet
Vuxenskolan (finansieras av kommunen). Från Region Jönköpings län deltar representanter
från Barn och ungdomshälsan och folkhälsosektionen.
4.2 Kostnader för insatsen Dansa utan krav! fördelat per aktör
Kommun





Lön för dansinstruktör och dansassistent: Leda dansgruppen och planering och
samordning (arbetstid) för; marknadsföring, kontakt med elevhälsa, Barn och
ungdomshälsan, informationsmöten, kontakt med deltagande tjejer och föräldrar.
Arbetsgrupp: Arbetstid för deltagande i arbetsgrupp och administration
(minnesantekningar osv.).
Elevhälsan avsätter tid för rekrytering av deltagare
Total kostnad per Dansa utan krav – grupp för kommunen 95 000 kr.

Region Jönköpings län




Utbildning av en dansinstruktör.
Deltagande i arbetsgrupp samt stödfunktion för insatsen.
Barn- och ungdomshälsan avsätter tid för rekrytering av deltagare samt stödsamtal vid
behov.
Total kostnad per Dansa utan krav! – grupp för Region Jönköpings län 15 000 kr.

Studieförbundet Vuxenskolan



Står för lokal, musiktjänst och yogamattor.
Total kostnad per Dansa utan krav! – grupp för Studieförbundet Vuxenskolan
25 500 kr

Total sammanlagd kostnad för respektive Dansa utan krav! insats är 135 500 kr.
Tabell 2. Kostnad per aktör
Aktör

Kostnad/per grupp

Kommun

95 000 kr

Region Jönköpings län

15 000 kr

Studieförbundet Vuxenskolan

25 500 kr

Total summa

135 500 kr

1

Samverkan mellan Fritid, Social- och utbildningsförvaltningen för unga upp till 18 år som inte går i skolan eller
arbetar.
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5. BERÄKNINGSUNDERLAG TILL DEN SOCIOEKONOMISKA
ANALYSEN
5.1 Det första åldersspannet i analysen
Generellt ökar problematiken och med den kostnaden med ökad ålder. Målgruppen i vår
socioekonomiska analys är unga tjejer 13-19 år och yngre än modellens beräkningsunderlag
som är baserad på kostnader för tjejer som är 16-19 år. För att kompensera den lägre
kostnaden för tjejer 13-16 år och på så sätt utjämna för åldersspannet 13-19 år har vi i
analysen endast använt oss av 2/3 av den totala kostnaden för en tjej 16-19 år med lättare
psykisk ohälsa.
5.2 Förväntad framtida kostnad om inget görs
Före 19 års ålder går personer i skolan, bor och försörjs hos sina vårdnadshavare och kostar
inte samhället något men bidrar inte heller med arbete och skatteintäkter. Eventuella
kostnader före 19 års ålder kan handla om olika typer av insatser vid behov.
Efter 19 års ålder brukar man beräkna att personer får inträde på arbetsmarknaden helt eller
delvis. Effekter av eventuellt utanförskap börjar då bli synligt i form av dubbla kostnader dels
för arbetslöshet och/eller sjukskrivning i form av försörjningsstöd och/eller sjukersättning,
samt dels för frånvaro av bidrag till samhället genom förvärvsarbete med produktion och
skatteintäckter. Ytterligare en eventuell kostnad kan tillkomma för lönesubvention.
Unga som befinner sig i utanförskap eller risk för utanförskap i form av arbetslöshet eller
sjukskrivning eller annan form av marginalisering utvecklar inte sällan följdproblem. Det kan
handla om allt från mildare form av psykisk ohälsa, att man utvecklar olika former av asocialt
(eller normbrytande) beteende, sömnproblem, sviktande självkänsla till olika former av
missbruk. Dessa följdproblem kan öka behovet av olika former av offentliga insatser. Det är
inte ovanligt att utanförskapet och därmed också kostnaderna accelererar över tid.
Tabell 3. Framtida scenarion och kostnad per individ och år.
Ålder

Scenario

Kostnad

Anna 13-19 år

Psykosomatiska symtom, låg självkänsla, eventuellt
skolmisslyckanden eller högpresterande med
stressproblematik. Kontakt med elevhälsa, barn och
ungdomshälsan, VC och eventuellt Barn och ungdoms
psykiatrin.

50 000 kr

Anna 20-25 år

Sent inträde på arbetsmarknaden eller arbetslös. Svårt
att klara studier alternativt högpresterande. Kontakt med
VC, studenthälsa för stressrelaterad ohälsa och ökade
psykosomatiska besvär. Arbetsmarknadsåtgärder.

87 000 kr
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Anna 26-29 år

Helt/delvis arbetslös och/eller sjukskriven (p.g.a. av låg 142 000 kr
självkänsla, stressproblematik, ångest, depression,
utbrändhet, självmedicinering) Kontakt med Vårdcentral
och ev. psykvård.
Arbetsmarknadsåtgärder.

Anna 30-40 år

Helt/delvis arbetslös och/eller sjukskriven samt kortare
eller längre perioder med psykisk ohälsa och kontakt
med vården.

201 000 kr

6. FÖRVÄNTADE FRAMTIDA EFFEKTER EFTER ”DANSA UTAN
KRAV!”
6.1 Effekter första åren efter insatsen
Vi tänker oss att Dansa utan krav genomförs med en grupp på 12 deltagare för en
investeringskostnad på totalt 135 500 kr. Vi antar att fyra av deltagarna skulle klarat sig bra
p.g.a. andra faktorer i deras omgivning även utan insats, s.k. spontan rehabilitering. Vidare
tänker vi oss att fem deltagare får hjälp till ett bättre liv genom insatsens hälsofrämjande
effekter (ökad självkänsla och minskade psykosomatiska symptom) vilka minskar risken att
hamna i ett utanförskap. I våra beräkningar i modellen prognostiserar vi att för tre av
deltagarna har insatsen inte någon effekt.
Ekonomiska samhällseffekter blir märkbara först efter 19 års ålder, då deltagarna beräknas få
inträde på arbetsmarknaden helt eller delvis och därmed bidrar till samhället med
förvärvsarbete och skatteintäckter. Innan dess bor och försörjs de av sina vårdnadshavare.
Däremot visar utvärderingar effekter på upplevd hälsa, välmående och stärkt självkänsla
vilket vi vet motverkar utanförskap och tillkommande kostnader.
6.2 Nettovinst efter genomförd insats
Vi har valt att redovisa effekter av projektet vid tidsperioderna då deltagarna är 13-16 år,
13-25 år och 13-40 år, d.v.s. året när tjejerna är 13 år och deltar i projektet och effekterna,
fyra, 13 respektive 28 år framåt i tiden. Följande diagram visar dels endast kommunens
vinster och dels samtliga aktörers vinster.
I diagram 1-3 beskrivs kommunens investeringskostnad för Dansa utan krav! 95 000 kr
(projektkostnad) samt kostnader som tillkommit om Dansa utan krav! inte genomförts.
Exempel på dessa kostnader är; försörjningsstöd (utebliven försörjning) och olika insatser vid
skolmisslyckande,
arbetsmarknadsåtgärder,
utredning
och
handläggning
hos
socialförvaltningen (utebliven insats). Investeringskostnaden 95 000 kronor för kommunen,
beskrivs på år 13, året när Dansa utan krav!. Nettovinsten enbart för Jönköpings kommun,
beräknat på att fem av tolv deltagare blir hjälpta av att delta i Dansa utan krav! blir då
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343 000 kr fyra år efter genomförd insats (diagram 1), 2.8 Mkr efter 13 år (diagram 2),
respektive 7.5 Mkr efter 28 år (diagram 3). I denna nettovinst är enbart kommunens vinst
inräknad, produktionsvärde samt vinster för samtliga offentliga aktörer redovisas i diagram 46.
Nettovinst för kommunen 0-4 år efter insats
500 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

400 000
300 000
Projektkostnad
200 000
100 000

Utebliven insats

0
Netto
-100 000

16

15

13

14

-200 000
Ålder

Diagram 1. Nettovinsten för Jönköpings kommun 0-4 år efter genomförd insats

Nettovinst för kommunen 0-13 år efter insats
3 500 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

3 000 000
2 500 000
Projektkostnad
2 000 000
1 500 000

Utebliven
försörjning

1 000 000

Utebliven insats

500 000
Netto
0

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

-500 000

Ålder

Diagram 2. Nettovinsten för Jönköpings kommun 0-13 år efter genomförd insats
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Nettovinst för kommunen 0-28 år efter insats
9 000 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

8 000 000
7 000 000
Projektkostnad

6 000 000
5 000 000

Utebliven
försörjning

4 000 000
3 000 000

Utebliven insats

2 000 000
1 000 000

Netto

0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

-1 000 000

Ålder

Diagram 3. Nettovinsten för Jönköpings kommun 0-28 år efter genomförd insats
Efter 19 års ålder brukar man generellt räkna med att ungdomar helt eller delvis kommer ut på
arbetsmarknaden. I diagrammen 5-6 visas de dubbla ekonomiska vinster för offentliga
aktörer, exempelvis kommun, region/landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa, då
deltagarna i och med förvärvsarbete bidrar till samhället (produktionsvärde) samt redovisas
uteblivna kostnader i form av försörjningsstöd och sjukersättning (kommun,
Försäkringskassa). Diagrammet visar också uteblivna kostnader i form av olika
arbetsmarknads- och hälso- och sjukvårdsinsatser (region/landsting, kommun,
Arbetsförmedlingen). Om vår prognos, att lyckas med fem av tolv deltagare infaller, blir
sammanlagda nettovinsten för de offentliga aktörerna efter avslutad insats ca 7.5 Mkr efter 13
år eller 28.4 miljoner efter 28 år.
Nettovinst per aktör 0-4 år efter insats
800 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

700 000
600 000
500 000

Övriga

400 000

Landsting

300 000

Kommun

200 000

Arbetsförmedling

100 000

Netto

0
-100 000
13

14

15

16

Ålder

Diagram 4. Beräknade nettovinster för ett flertal offentliga aktörer i form av produktionsvärde
och uteblivna kostnader 0-1 år efter genomförd insats.
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Nettovinst per aktör 0-13 år efter insats
8 000 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

7 000 000
6 000 000
Produktionsvärde

5 000 000

Övriga
4 000 000

Rättsväsende

3 000 000

Landsting
Kommun

2 000 000

Försäkringskassa
Arbetsförmedling

1 000 000

Netto

0
-1 000 000
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ålder

Diagram 5. Beräknade nettovinster för ett flertal offentliga aktörer i form av produktionsvärde
och uteblivna kostnader 0-13 år efter genomförd insats.

Nettovinst per aktör 0-28 år efter insats
30 000 000

Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)

25 000 000
20 000 000

Produktionsvärde
Övriga

15 000 000

Rättsväsende
Landsting

10 000 000

Kommun
Försäkringskassa

5 000 000

Arbetsförmedling
Netto

0
-5 000 000
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ålder

Diagram 6. Beräknade nettovinster för ett flertal offentliga aktörer i form av produktionsvärde
och uteblivna kostnader 0-28 år efter genomförd insats.
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER
I den socioekonomiska utvärderingen har vi bedömt att insatsen Dansa utan krav! har en
förebyggande effekt för fem av tolv deltagare, dvs. 42% ”räddas” från utanförskap genom
insatsen. Beräknad på 28 år efter insatsen och att projektkostnaden, som är en engångskostnad
är 135 500 kr, resultatet visar att nettovinsten av insatsen blir ca 28.4 miljoner kr.
Om insatsen inte genomförs utgår visserligen projektkostnaden på 135 500 kr på kort sikt,
men risken för att istället behöva betala för utanförskapets framtida kostnader på läng sikt
ökar betydligt (figur 5).
135 500 kr i
investeringskostnad

28.4 miljoner kr
… för att låta bli!

Figur 5. Att stämma i bäcken eller i ån?
Leker vi igen med tanken att 5 tjejer av tolv skonas från ett liv i utanförskap, kan vi för de
28.4 Mkr investera i 209 Dansa utan krav!- grupper och spara enorma kostnader för
samhället. 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!
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