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Förord
För att stödja omställningen till en mer proaktiv och preventiv välfärdssektor behövs flera komponenter,
bland annat ökad förmåga att genomföra samhällsekonomiska analyser. Inom ramen för den av Vinnova
delfinansierade etableringsfasen av RISE Social & Health Impact Center (SHIC) som pågått från juni
2018 till mars 2021, har vi haft förmånen att samarbeta med nationalekonomerna Elin Vimefall och
Lars Hultkrantz vid Örebro Universitet för att deras expertis inom området ska komplettera det arbete
som drivs av SHIC. I dialoger med olika aktörer framkommer ofta förväntningar på att kvalificerade
samhällsekonomiska resonemang och kalkyler ska produceras med små arbetsinsatser och inte sällan
av de enskilda verksamheter som utför de välfärdstjänster som önskas utvärderas. En tolkning av dessa
generellt orealistiska förväntningar är att det finns en bristande förståelse för vilka underlag och typ av
kompetens som krävs för samhällsekonomisk analys. Förhoppningen är att denna introduktion med
tillhörande exempel ska ge en ökad förståelse för ämnet.
Tanken med de praktiska case som SHIC arbetat med under etableringsfasen samt de publikationer
som tagits fram är att visa hur flera ansatser behöver samspela för att skapa goda förutsättningar
för ändrade arbetssätt och långsiktig omallokering av resurser. Dessa ansatser kan beskrivas som
verksamhetsnära behovsanalys och kontextualisering av evidens, förankring och förändringsberedskap
i berörda organisationer, utformande av relevanta och kvalitetssäkrade process- och utfallsmått,
samt lärande uppföljning och effektutvärdering inklusive samhällsekonomisk analys. Ambitionen
är att fortsätta utveckla ett nationellt stöd för området, där RISE kan ta ett särskilt ansvar för det
implementeringsstödjande arbetet samt utveckling av de mättekniska aspekterna av så kallade
kategoriskt baserade mått, men där vi ser framför oss ett nära samarbete med akademi samt relevanta
expertmyndigheter kring bland annat samhällsekonomisk analys och infrastruktur för att tillhandahålla
högkvalitativa utvärderingar av sociala insatser. Stort tack till Lars och Elin för er insats med denna skrift.

Stockholm maj 2021
Tomas Bokström
RISE Social & Health Impact Center
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1. Inledning
Denna skrift ger en introduktion till principerna för samhällsekonomisk analys och visar med fem fallstudier hur
samhällsekonomisk utvärdering kan göras av tidiga insatser för barn och unga som syftar till att långsiktigt förbättra deras
skolresultat och chanser att nå framgång på arbetsmarknaden och livet i övrigt. Fallstudierna har olika komplexitet. Några
är mycket enkla, andra kräver epidemiologiska modeller för att prediktera de tidiga insatsernas långsiktiga effekter. Alla är
partiella i den meningen att den samhällsekonomiska analysen tar hänsyn till enbart några av de utfall som kan tänkas ge
samhällsekonomiska vinster. Fokus ligger på effekter på framtida förvärvsinkomster medan exempelvis effekter på framtida
kriminalitet eller drogmissbruk, dvs. sådant som kan medföra att enstaka individer åsamkar samhällets mycket stora
kostnader, inte finns med.
Samhällsekonomisk analys (eller nyttokostnadsanalys) används som beslutsunderlag på många områden där man tar
politiskt grundade beslut om utgifter, investeringsmedel eller regleringar som berör många människor. Inom den Europeiska
Unionen ställs krav på att beslut ska föregås av konsekvensanalys enligt samma principer som nyttokostnadsanalys.
Flera svenska myndigheter genomför rutinmässigt samhällsekonomisk analys inför större beslut. Men när det gäller
välfärdsområden som berör barn och unga är detta inte vanligt. Det finns emellertid all anledning av även sådana beslut
ska vara grundade på omsorgsfull analys av olika handlingsalternativ nyttor och kostnader i ett samhällsperspektiv. Många
sådana beslut fattas inom skola, fritidsverksamhet och socialtjänst på kommunal nivå där man sällan har tillgång till de
analysverktyg som skulle behövas. Det pågår därför arbete, bland annat inom det projekt inom RISE som vi deltagit i, för att
utveckla metoder för detta. Redan finns en del kunskap och det börjar finnas väsentligt bättre möjligheter än tidigare att göra
denna typ av analyser. Syftet med denna rapport är att demonstrera hur det kan göras med den kunskap som nu finns. Inom
en snar framtid kommer förhoppningsvis fler typer av nyttor och insatser kunna analyseras, men som fallstudierna visar,
redan nu finns i många fall tillräckligt för att peka ut insatser som prövats och som är värda att skala upp.
Eftersom det finns många oklarheter om vad samhällsekonomisk analys är inleds rapporten med en introduktion till
metodiken. Därefter redovisas fem fallstudier som alla analyserar insatser som gjorts för barn och skolelever som av olika skäl
riskerar att fara illa, det vill säga indikerade eller selektiva insatser. Insatserna är av olika slag men har alla till syfte att hjälpa
barnen eller eleverna att långsiktigt klara skolan och därefter komma in på arbetsmarknaden.
De fem fallstudierna bygger på olika typer av effektstudier eller effektberäkningar. Varken insatserna eller effektstudierna
beskrivs ingående utan den intresserade läsaren hänvisas till de underliggande studier som finns i de flesta (inte alla) fall.
Istället ligger tonvikten vid att visa hur effekten kan värderas och sättas i förhållande till insatsens kostnad för att beräkna
insatsens nettonuvärde eller (för att kunna jämföra olika insatser) en nyttokostnadskvot, dvs. att visa om åtgärdens
långsiktiga samhällsnytta är tillräckligt hög för att motivera dess kostnad.
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2. Vad är samhällsekonomisk analys?1

2.1 Inledning
I en samhällsekonomisk analys studeras vilka konsekvenser en insats får för samhället i stort. En typ av samhällsekonomisk
analys är kostnadseffektanalys. I en sådan ställs kostnaden för en insats mot den effekt den ger upphov till. Den så kallade
kostnadseffektkvoten visar hur mycket en effektenhet kostar. Om ett antimobbningsprogram till exempel kostar 200 000 och
förväntas leda till fyra färre mobbningsfall blir kostnaden per minskat mobbningsfall 50 000 kr (200 000/4). Detta svarar inte
på om insatsen är värd pengarna men gör det möjligt att jämföra olika insatser som syftar till att minska ett specifikt problem.
I en nyttokostnadsanalys går man ett steg längre och värderar effekten. På så sätt kan man svara på frågan vad som väger
tyngst, nyttan eller kostnaden.
Något förenklat kan en nyttokostnadsanalys liknas vid en klassisk för- och emot-lista. På för-sidan skrivs alla positiva
konsekvenser av den föreslagna insatsen. Emot-sidan innehåller istället alla negativa konsekvenser, till exempel den kostnad
som insatsen kommer att medföra. För att avgöra vilken sida som ”väger tyngs” behöver de olika sidorna jämföras med
varandra. Ett steg på vägen kan vara att stryka punkter på de olika sidorna som kan anses ta ut varandra, men det är sällan
tillräckligt för att svara på frågan. I en mer strukturerad analys görs detta istället genom att olika konsekvenser värderas i
kronor och ören och i bästa fall får man då ett entydigt svar på vilken sida som väger över. Men även i detta fall är det inte
ovanligt att man får några poster över som är svåra att värdera och som man därför får ta hänsyn till för sig.

2.2 Samhällsekonomisk analys i tio steg
Målet med en samhällsekonomisk analys är att ge ett strukturerat underlag för beslutsfattande där alla, oberoende av vilken
åsikt man har i frågan, ska kunna förstå på vilka grunder beslutet är fattat. För att säkerställa att alla delar tydligt tänks
igenom kan analysen göras i olika steg som presenteras nedan.

Bakgrund
För att ge en förståelse för varför en specifik insats skall utredas är det viktigt att först beskriva det problem som ligger till
grund för den föreslagna insatsen. Varför behöver man göra något? En beskrivning av problemet tar ofta utgångspunkt i de
specifika mål man har för en viss verksamhet och den målgrupp den vänder sig till. Detta kan vara mycket brett, som alla
medborgares välfärd, eller mer specifikt som att förbättra skolresultaten i en viss skola. Genom att på ett tydligt sätt beskriva
bakgrunden, inklusive mål, målgrupp och problem, blir det enklare att ge analysen rätt inriktning.

Insats
Efter beskrivningen av varför något kan behöva göras är det dags att beskriva vad som skall utvärderas. Vad är det för insats
och hur förväntas den lösa det beskrivna problemet? Svaret på den frågan kallas ibland för insatsens ”programlogik”. Den
beskriver de mekanismer eller den ”effektkedja” som är tänkt att göra att insatsen i slutändan leder till högre måluppfyllelse

1 - Detta avsnitt bygger på kapitel 2 i Hultkrantz och Vimefall (2020). Den läsare som vill fördjupa sig i metodiken hänvisas till boken i sin helhet.
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för den relevanta målgruppen. Detta är ett viktigt steg i analysen. Man kan behöva tänka till, läsa in sig på relevant litteratur
och leta förebilder. Ibland visar det sig redan på detta stadium att något är ”dödfött”, exempelvis att det inte är möjligt eller
troligt att effektkedjan ska leda hela vägen fram till en förbättrad måluppfyllels.
Förutom att beskriva insatsen måste man även beskriva vad som görs om insatsen inte genomförs, det vill säga vad det är man
jämför med. Valet av jämförelsealternativ kan få stor påverkan på utfallet av utvärderingen och det är därför av stor vikt att
detta verkligen speglar det mest relevanta alternativet. Ofta kan det vara att fortsätta ”som vanligt” men i vissa fall har man
redan på förhand beslutat att något måste göras och då kan det i stället vara en annan insats som blir jämförelsealternativet.

Perspektiv
Därefter gäller det att välja vilket perspektiv utredningen skall ha. Det avgör vems nyttor och kostnader som skall inkluderas.
Ska det exempelvis vara konsekvenser för samhället i stort, i en specifik kommun eller i en specifik verksamhet? För att
analysen ska kunna användas som beslutsunderlag är det viktigt att välja det perspektiv som beslutsfattaren är intresserad
av. I vissa fall kan det därför vara lämpligt att kombinera olika perspektiv. Till exempel är en kommunpolitiker kanske
huvudsakligen intresserad av hur en insats påverkar den specifika kommunen men kan även vara intresserad av vilka
konsekvenser det får för samhället i stort. Vilket perspektiv man än väljer för sin analys är det viktigt att det tydligt framgår
så den som läser utredningen själv kan avgöra om det är relevant. Det kan också finnas skäl att tänka på att även om en
verksamhet riktar sig till en viss målgrupp så kan insatsen ha konsekvenser även för andra personer, exempelvis anhöriga
eller grannar, som också bör beaktas.

Identifiera och estimera effekter
Utifrån programlogiken/effektkedjan behöver man urskilja en eller flera utfallsvariabler. Dessa utfallsvariabler ska vara
relevanta på så vis att de har samband med den tänkta effektkedjan och påverkan både på målgruppen och på andra individer
som kan komma att beröras. De bör helst vara mätbara och det är oftast önskvärt att de kan mätas både före insatsen
(”baseline”) och efter. Förändringen mellan ”före” och ”efter” är viktigt i effektmätning. Den behöver dock inte vara ett bra
mått på storleken av insatsens effekt eftersom förändringen kan bero även på annat. Att urskilja storleken av förändringen i
relevanta utfallsvariabler är syftet med effektstudier. Det viktigaste (och svåraste) är i en effektstudie är att säkerställa att det
är en kausal effekt som mäts.
Typiska utmaningar när det gäller att göra effektstudier av insatser för barn och unga är sekretess (vem har rätt att ta del av
data?), etiska hinder för randomisering (varför ska inte alla få del av insatsen samtidigt), selektion (fördelningen mellan de
som ges rätt till insatsen/behandlingen och de som kan användas som kontrollgrupp är inte slumpmässig, och/eller enbart
vissa av de som är berättigade väljer att delta, och/eller utfallet kan mätas endast för vissa individer) samt statistisk styrka
(som beror bland annat av hur stora behandlings- och kontrollgrupperna är).2
Det kan alltså finnas många olika slags utmaningar, men det gäller oavsett om den uppmätta effektstorleken ska användas för
samhällsekonomisk analys eller inte, så vi går inte in på detta ytterligare här.

Värdera effekten
När storleken på effekten av insatsen är uppskattad är det dags att fundera på vad värdet av den är. Detta är en av de centrala
delarna i en nyttokostnadsanalys och är det som särskiljer den från de enklare analysmetoderna. Det är först när man
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2 - När vi redovisar resultat från effektstudier i nästa avsnitt anges därför antalet individer i dessa grupper (n = x).

värderar effekterna som det går att svara på frågan om de är tillräckligt stora för att motivera den kostnad som insatsen ger
upphov till. För vissa effekter, framförallt inom trafik och miljö, finns rekommenderade värden, exempelvis för värdet av
en restidsminskning eller minskat utsläpp av sotpartiklar. När det gäller sociala insatser saknas ofta sådana riktlinjer. Men
många sådana insatser leder till, eller förväntas leda till, minskade framtida utgiftsbehov, exempelvis minskat behov av stöd i
skolan, färre placeringsdygn eller minskat behov av utredningar. Ibland kan sådana effekter uppskattas förhållandevis enkelt
och de är kanske tillräckligt stora för att göra nyttan större än kostnaden, utan att man behöver inkludera mer svårvärderade
effekter, exempelvis förbättrad livskvalitet.
I de följande fallstudierna kommer vi att visa hur effekten på en annan typ av utfallsvariabel, som ofta är relevant när det
gäller insatser för barn och unga, kan värderas, nämligen skolresultat.

Beräkna kostnaden
Kostnaden för en insats utgörs av alternativkostnaden för de resurser som insatsen tar i anspråk. Med alternativkostnad
menas värdet av det man går miste om genom att inte använda resursen i sin bästa alternativa användning. Vad är till exempel
kostnaden av att använda en lokal under en timme? Om lokalen annars skulle hyrts ut till någon annan är alternativkostnaden
den uteblivna hyresintäkten, om lokalen istället skulle ha stått tom kan blir alternativkostnaden för att använda den istället
noll.
En annan viktig aspekt är att kostnaden för insatsen utgörs av dess marginalkostnad, det vill säga hur mycket ökar
totalkostnaden på grund av insatsen. I vissa fall skiljer sig marginalkostnaden från genomsnittskostnaden som ofta används.
Vad är till exempel kostnaden av ytterligare en elev i en klass? Troligen är denna inte särskilt hög då man ofta kan klarar
sig med samma antal lärare och klassrum som förut, den extra kostnad som uppstår består troligen mest av en ytterligare
uppsättning läroböcker och eventuellt lite mer mat.

Beräkna nettonuvärdet
Vid olika typer av insatser uppstår oftast kostnader och nyttor vid olika tidpunkter. Detta påverkar värderingen. För det första
så gäller det att se till att alla värden uttrycks i samma prisnivå. Priser tenderar att stiga över tiden och för att en vara skall
värderas lika oberoende av vid vilken tidpunkt den infaller behöver prisnivån konstant hållas. För att göra detta justeras alla
priser med hjälp av KPI.
Men även när priserna är konstanta så behöver vi ta hänsyn till när någonting infaller. Detta beror dels på att framtiden
är osäker, dels på att vi helt enkelt föredrar att få något nu istället för sen. Detta gör att kostnader och nyttor som infaller i
framtiden måste räknas om till nuvärde. Detta görs med hjälp av en diskonteringsränta, r ,enligt formeln:

PV =

bt
(1+r) t

Nuvärdesberäkningen innebär att konsekvenser som infaller i framtiden värderas lägre än konsekvenser som sker nu. Ju
längre fram i tiden och ju högre diskonteringsränta, desto lägre nuvärde. I de följande fallstudierna använder vi kalkylräntan
3 procent, vilket är den nivå som ofta används i hälsoekonomiska studier.
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Nuvärdet av framtida kostnader och nyttor vid olika tidpunkter kan beräknas enligt denna formel och sedan summeras.
Nettonuvärdet kan sedan beräknas genom att nuvärdet av nyttor minskas med nuvärdet av kostnader på följande sätt.

NPV = B - C = ∑ Tt=1

bt
(1+r) t

- ∑ Tt=1

ct
(1+r) t

Om nettonuvärdet är positivt innebär det att nuvärdet av nyttor är större än nuvärdet av kostnader och insatsen anses vara
samhällsekonomiskt lönsam.
Nettonuvärdet är beroende av den enskilda insatsens storlek. Ofta vill man jämföra insatser som är olika stora, exempelvis
därför att man vill jämföra insatser i olika stora kommuner eller vill prioritera mellan flera insatser där några kan göras
samtidigt. I många fall beräknar man därför ett relativt mått, som är sortoberoende. Det vi använder i fallstudierna är
nyttokostnadskvoten (B/C). Vid brytpunkten NPV = 0 är nyttokostnadskvoten lika med ett. 3

Känslighetsanalys
En samhällsekonomisk analys bygger på en rad antaganden och uppskattningar. Därför är ett viktigt steg att analysera
hur dessa påverkar resultatet. Förutom att visa hur robust resultatet är ger en känslighetsanalys även en känsla för vilka
antaganden det är som är av vikt och som man eventuellt behöver undersöka mer.
I den enklaste formen av känslighetsanalys ändras helt enkelt ett (eller flera) antaganden för att se hur det påverkar
resultatet. Vilka värden som skall varieras i en känslighetsanalys beror dels på vilken osäkerhet det råder om det specifika
värdet, dels på hur stor påverkan det kan tänkas ha på resultatet.
I mer avancerade analyser används ofta en probabilistisk känslighetsanalys där man specificerar fördelningar för de
okända parametrarna och låter ett datorprogram dra olika kombinationer från dessa. Detta gör det möjligt att beräkna
konfidensintervall och andra spridningsmått.

Redogör för fördelningsaspekter och andra överväganden.
Grundanalysen gör ingen skillnad på vem som bär kostnaden eller får del av nyttan. För de flesta beslutsfattare är dock
detta en viktig aspekt att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att redovisa om olika grupper påverkas olika av insatsen. Vilken
uppdelning man ska ta titta på beror dels på vad det är för insats och vem det är som ska fatta beslutet.
I detta steg kan det även vara bra att redogöra för eventuella etiska överväganden eller andra aspekter som kan tänkas påverka
det beslutet.

Presentera resultatet
Det sista stegen är att sammanfatta analysen och presentera resultaten. Det är här viktigt att redogöra både vad analysen
tar hänsyn till men även vad den inte inkluderar och hur detta kan påverka resultatet. Då analysen är tänkt som ett
beslutsunderlag är det av stor vikt att den skrivs på ett sådant sätt att den tänke beslutsfattaren kan förstå och förhålla sig till
resultatet.
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3 - Eftersom detta kan vara förvirrande används ibland nettonyttokostnadskvoten (B-C)/C, men nyttokostnadskvoten B/C är vanligast.

3. Fem fallstudier
I detta avsnitt visar vi hur nettonuvärde och nyttokostnadskvot kan beräknas för fem olika typer av insatser som riktar sig
till barn och/eller skolelever och som syftar till att långsiktigt påverka deras skolresultat och förvärvsinkomster. I samtliga
fall utgår vi från insatser som prövats nyligen i Sverige. Kvaliteteten på effektstudierna varierar. Även förutsättningarna för
att prediktera långsiktiga effekter skiljer mellan de olika fallen, men genomgående är ambitionen att försöka följa en kausal
effektkedja från en insats till effekter på de utfallsvariabler som används för den ekonomiska analysen. Genom att visa hur
detta kan göras på flera sätt hoppas vi inspirera till fortsatta studier som förhoppningsvis kan bygga på ännu bättre underlag.
Eftersom syftet är att illustrera metodiken lämnar vi bara kortfattade redovisningar av de insatser som har studerats. Vi
fokuserar på resultat i form av nettonuvärde och nyttokostnadskvot. Vi går inte närmare in på känslighetsanalyser och vidare
diskussion av resultaten eller hur de ska tolkas, trots att detta finns i några fall i de studier vi hänvisar till.
De fem fallstudierna gäller: 1. En insats på särgymnasiet för att förbättra elevernas övergång till arbete efter skolan, 2. En
insats för att hjälpa elever i förskoleklass och årskurs 1 som har svårigheter att knäcka läskoden, 3. Ett läxhjälpsprogram för
elever i högstadier, 4. En insats för att stödja familjehemsplacerade barns skolarbete och 5. Flera olika föräldrastödsprogram
för utåtagerande barn i åldern 3-12 år. Vi går nu genom dessa i tur och ordning.

3.1 Etablering på arbetsmarknaden efter särgymnasiet

Bakgrund
Ungefär 1,5 procent av individerna i varje årskull har sådana inlärningssvårigheter att de bedöms behöva den särskilda
skolform som erbjuds i först den obligatoriska särgrundskolan och sedan det frivilliga särgymnasiet. Få av dem kommer att
erbjudas ett arbete. Arvidsson m.fl. (2015) visade att av de ungdomar som gick ut särgymnasiet åren 2001-11 var det bara 22
procent som var i arbete i november 2011 enligt SCB klassificering. Några procentenheter studerade men knappt hälften var
sysselsatta i de kommunala program som kallas ”daglig verksamhet” och nästan en fjärdedel stod helt utan någon aktivitet.
Det är kommunerna som är huvudman för särgymnasierna och de har därmed ett stort ansvar för att förbereda dess elever för
övergången till arbetslivet. Det är också kommunerna som är ansvariga för ”daglig verksamhet”.
Det är uppenbart att matchningen på arbetsmarknaden för personer med inlärningssvårigheter inte fungerar väl. Det ligger
nära till hands att det för dessa personer skulle behövs särskilda insatser som innebär att varje individs arbetsförmågor
identifieras och utvecklas med koppling till specifika arbetsuppgifter och särskilda anpassningsåtgärder som behövs för att
individens arbetskapacitet ska komma till sin rätt. Både arbetsgivare och arbetssökande kan behöva möjlighet att pröva på ett
arbete, till exempel genom en praktikperiod, och ges stöd för att lösa problem som visar sig först efter att anställningen pågått
en tid. Sådana slutsatser har lett fram till en familj av metoder som brukar kallas ”Supported Employment (SE)”. Sedan
1980-talet har ett särskilt manualbaserat program av denna typ utvecklats som går under namnet ”Individual Placement and
Support (IPS)”.
De nationella programmen inom särgymnasiet har en tydlig inriktning mot att möjliggöra övergång från skola till arbete. En
bas för detta är praktiken, eller arbetsplatsförlagt lärande, som ges under minst 22 veckor. Det ges även viss yrkesvägledning.
Däremot brukar man inte göra insatser med SE-metodik trots att denna alltså är både evidensbaserad och väl beprövad.
Skälet för det är inte svårt att förstå. Ett SE-program kräver betydande extra personalinsatser och innebär en väsentlig
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fördyring av gymnasiets kostnader. Sett i en kommunal gymnasieförvaltnings perspektiv är en sådan åtgärd ingenting som
läroplanen kräver, mycket kostsamt och medför inga intäkter. Men i ett bredare samhällsperspektiv handlar det uppenbart
om en investering och det är därför med de ögonen kostnaden borde bedömas.

Insatsen ”Jobb i sikte” och effektstudien
För att bedöma detta studerade Larsson-Tholén m.fl. (2016) en SE-insats som kallades Jobb i Sikte (JiS) och som
genomfördes från höstterminen 2009 till och med vårterminen 2013 i tre särgymnasieskolor i Örebro. Insatsen omfattade
alla elever, vilket var 69 stycken, och kostade 20 miljoner kronor, vilket innebär en kostnad per elev på 290 tusen kronor.
Det är 114 procent av vad ett extra skolår på särgymnasiet i Örebro kostar, och skulle således varit en mycket stor kostnad för
gymnasieförvaltningen. Att insatsen ändå blev av berodde på att projektet genomfördes som ett försök med finansiering från
Europeiska socialfonden (ESF), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
I utvärderingen genomfördes en effektstudie med före-efterdesign. I denna jämfördes utfallsvariabler för de fyra
årskullar som deltog i projektet (n = 69) med de fyra föregående årskullarna (n = 114) med hjälp av registerdata från SCB
och Arbetsförmedlingen under åren 2006 till 2014. Denna effektutvärdering visar att Jobb i Sikte lyckades förbättra
arbetsmarknadsetableringen väsentligt. Andelen i arbete ett halvår efter examen ökade från 4 procent till 35 procent och
halvtannat år efter examen från 12 procent till 52 procent. En statistisk analys visar att programmet ökade sannolikheten
att vara i arbete med 24-30 procent (beroende på modellval). Denna analys visar att sannolikheten även påverkas positivt av
ålder (1,8 procent per år), manligt kön (11,5 procent) och vilket nationellt program man har gått.

Kommunfinansiell och samhällsekonomisk analys
Denna positiva effekt var emellertid inte överraskande. Ungdomarna i försöksgruppen har fått del av en betydande
resursinsats som utnyttjat ett arbetssätt som en rad tidigare studier visat vara verksamt. Den relevanta frågan är därför
om det är värt pengarna. Denna fråga kan ställas både i kommunfinansiellt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det första
är relevant för beslutsfattaren, som i detta fall är en kommun och måste utgår från de ekonomiska villkor som gäller för
en kommun. Den andra är särskilt relevant för beslutsfattare på nationell nivå som har ett ansvar för att även utforma de
förutsättningar som kommunen utgår från.
I en kommunfinansiell analys finns det skäl att särskilt beakta hur insatsen påverkar framtida utgifter för daglig verksamhet.
Det är här rimligt att anta att det upp till en viss nivå finns ett nära ett-till-ett- förhållande mellan fler etableringar i
arbete och minskat behov av placeringar i daglig verksamhet. En sådan beräkning kan därför göras mycket enkelt. Från
effektutvärderingen kan man direkt beräkna en återbetalningstid, det vill säga hur lång tid det tar innan nominella (inte
diskonterade) minskningar av utgiftsbehovet för daglig verksamhet, räknat med kommunens genomsnittliga kostnad per
individ och år.
En sådan kommunfinansiell kalkyl är emellertid mer begränsad än en samhällsekonomisk analys. Det finns också behov av att
i en bedömning närmare fånga den individuella dynamiken. Varje livsöde är unikt och det händer saker. I Persson (2016) togs
därför analysen ett steg vidare med hjälp av en medelfristig prognosmodell (Markovmodell) som predikterar fördelningen
mellan fyra olika tillstånd för individerna i både programgruppen och kontrollgruppen dels i åldrarna 19-29 år (dvs. de år
som individerna kan få statlig aktivitetsersättning), dels för alla yrkesaktiva åldrar (19-65). Dessa tillstånd är: Arbete utan
subvention, Arbete med subvention, Arbetslös och Sjukpension. Resultaten av denna beräkning visas i Tabell 1.
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Tabell 1. Genomsnittligt antal år efter särgymnasium i olika tillstånd enligt simuleringar med Markovmodell (Persson 2016)

19-29 år

19-65 år

Kontroll

Program

Kontroll

Program

Arbete utan subvention

0,6

0,9

3,0

3,8

Arbete med subvention

3,7

4,9

24,5

25,0

Arbetslös

0,5

1,1

2,4

6,5

Sjukpension

5,2

3,1

16,1

10,7

Med hjälp av resultaten från denna prognos kunde nuvärdet av det samhällsekonomiska utfallet på lång sikt beräknas. På
nyttosidan i denna kalkyl finns inte bara bortfallet av kostnader för daglig verksamhet utan även produktionsvärdet för de
som är i arbete. Detta beräknades som bruttolönekostnaden minus lönebidraget. Som alternativ gjordes beräkningar även
med hela bruttolönekostnaden eftersom man skulle kunna argumentera för att lönebidraget kan ses som en politiskt uttryckt
betalningsvilja för att individen ska få arbete på en reguljär arbetsplats. Annorlunda uttryckt är analysen bara partiell. Det
gjordes inga försök att uppskatta hur livskvaliteten för de berörda individerna påverkas av att komma i arbete på en reguljär
arbetsplats istället för den sysselsättning som erbjuds i daglig verksamhet. Resultatet av den kommunfinansiella kalkylen
redovisades som projektets återbetalningstid, det vill säga antalet år till dessa den nominella (inte diskonterade) framtida
utgiftsminskningen är lika stor som den ökade utgiften för programmet Jobb i sikte. Resultatet visade att denna tid var cirka
nio år.
Resultatet av den samhällsekonomiska analysen visas i Tabell 2.

Tabell 2. Nyttokostnadsanalys för Jobb i sikte (Persson 2016). Kalkylränta 3%.

Nettonuvärde, kr/individ
Nuvärdeskostnadskvot

19-29 år

19-65 år

17 759

417 733

2,06

3,50

I Persson (2016) redovisas även resultatet av en probabilistisk känslighetsanalys för beräkningen för ålder 19-29. Denna
visar att nettonyttan (nytta minus programkostnad) är signifikant positiv (dvs. nedre gränsen för ett 95-procentigt
konfidensintervall ligger över noll).
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Diskussion och slutsatser
Sammantaget visar dessa studier att
•	Det är möjligt att genom en särskild insats i särgymnasiet väsentligt öka andelen elever som får arbete efter avslutad
skolgång.
•	Insatsen är samhällsekonomiskt lönsam, även när horisonten för bedömningen är begränsad till elva år och utan
hänsyn till livskvalitetseffekter.
•	Trots att dessa insatser är förknippade med hög kostnad kan de motiveras som en för den kommunala ekonomin
kostnadsbesparande åtgärd.
Från metodmässig utgångspunkt kan man notera att den kommunfinansiella delen av analysen är förhållandevis enkel att
genomföra. Individerna kunde följas med data från Arbetsförmedlingen och en tillräckligt informativ analys kunde göras
utan användning av någon prognosmodell eftersom programkostnaden är återbetald inom den period då aktivitetsansvaret
gäller. Även den samhällsekonomiska nyttokostnadsanalysen hade i sina grunddrag kunnat genomföras utan prognosmodell,
men hade då fått bygga på mer grova antaganden.

3.2 Multisensorisk metod för läsinlärning

Bakgrund
Många studier har visat att barns tidiga språk- och läsutveckling har stor betydelse både för deras senare skolprestationer
och framgång på arbetsmarknaden (exempelvis Ritchie & Bates 2013). I den svenska skolan börjar barnen läs- och
språkutveckling i förskoleklass (F) och testas numera i slutet av årskurs 1 när det gäller att nå vissa grunder i sin förståelse
av läsningens ljudmässiga och bokstavsmässiga grundkomponenter (fonem och grafem). Det visar sig då ofta att några barn
inte ”knäcker läskoden”. Om detta inte åtgärdas kan deras fortsatta språk- och läsutveckling under skolåren begränsas.
Utgångspunkten för de beräkningar vi gjort i denna fallstudie är en effektstudie som nyligen gjorts i några svenska skolor av
Bög m.fl. (2019) av ett särskilt program som kallas ”Läsklar” och som syftar till att hjälpa just dessa barn att komma vidare.
Den fortsatta beskrivningen av programmet och effektstudiens resultat återger rakt av deras rapport.

Insatsen ”Läsklar”
Insatsen beskrivs på följande sätt:
”Idén bakom Läsklar är att fokusera på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver och därigenom
hjälpa eleverna förstå att ljudströmmen som produceras när man talar kan delas in i ett antal bokstavsljud och att man kan
skilja dessa åt. De små undervisningsgrupperna tillåter individualiserat stöd och anpassad hastighet, samt ger möjlighet till
tät återkoppling från läraren. Tanken med den multisensoriska träningen är att involvera så många sinnen som möjligt och
därmed aktivera hjärnans inlärningsmekanismer och stärka minneskapaciteten.
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Läsklar har tre huvudsyften. Det första är att hjälpa eleverna förstå att ord dels anger ett innehåll och dels har en form som
består av fonem. Det andra är att hjälpa eleverna förstå hur bokstäver och ljud hänger ihop. Det tredje är att visa hur man
avkodar enkla ord, det vill säga att förstå hur man gör när man läser ihop bokstäver till ord.” (Bög m.fl. 2019, s. 7)

Effektstudien
Forskargruppen genomförde ett randomiserat fältexperiment med 161 elever i tolv skolor i sju skånska kommuner. Eleverna
slumpas in i en programgrupp (n=80) och en kontrollgrupp (n=80). Eleverna i kontrollgruppen fick skolornas normala
undervisning medan de väntade på att få träna med Läsklar.
Försöket genomfördes 2016-18. Sex skolor började genomföra Läsklar i förskoleklass i slutet av 2016 eller under våren 2017
och ytterligare sex skolor började genomförandet i förskoleklass eller årskurs 1 under hösten 2017. Fyra skolor genomförde en
andra omgång av metoden för en ny årskull elever. Totalt genomfördes därmed 16 omgångar. De sista eleverna avslutade sin
träning med metoden i början av juni 2018.
Forskarna undersökte effekten av programmet med särskilt två utfallsmått, nämligen ett standardiserat test av avkodning
och ett standardiserat test av bokstavskännedom. Dessutom samlades uppgifter in om kostnaderna för att genomföra
programmet inklusive kostnaden för att utbilda lärarna. När det gäller de viktigaste utfallsmåtten fann man effekterna vara
signifikanta och stora i jämförelse med resultat från försök med andra metoder med liknande inriktning. Insatsen kostade
ungefär 6 400 kr per elev. Forskargruppen konstaterade genom jämförelse med studier av andra metoder att metoden visat
sig vara kostnadseffektiv. Den fråga vi nu vill försöka svara på är om den är värd pengarna, det vill säga hur utfallet är i en
samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys.
Det främsta effektresultatet sammanfattas av forskarna är en ökning med 1 standardavvikelse för det viktigaste utfallsmåttet
nämligen ”avkodning och bokstavskännedom” och något större än 0,5 standardavvikelser med måttet ”fonologisk
medvetenhet”. Effekter är statistiskt säkerställda.
Man kan nu föreställa sig en samhällsekonomisk effektkedja där denna förbättring för en elevgrupp som annars skulle
få svårigheter kommande skolår leder till att de successivt bättre utvecklar sin förmåga att avkoda och förstå alltmer
komplicerade texter och resonemang vilket leder till att de vid 16 års ålder har större chans att få de betyg som krävs för att bli
behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Detta i sin tur leder till större chans att sedan få en gymnasieexamen och detta i
sin tur till bättre chanser på arbetsmarknaden, både till jobb och när det gäller inkomst.
Frågan är nu om man kan följa en sådan effektkedja. I nästa avsnitt redovisar vi hur den kan följas i de senare stegen och
därefter går vi in på kedjans början och därmed till en beräkning av programmet nyttokostnadskvot.

Värdet av gymnasieexamen och behörighet till gymnasieprogram
De beräkningar som görs i detta avsnitt finns mer utförligt beskrivna i Vimefall m.fl. (2021). Dessa görs i två steg. I det
första skattar vi värdet av gymnasieexamen med avseende på effekten på livslöneinkomst. Detta görs genom att jämföra
inkomstprofiler mellan personer med en gymnasieexamen som högsta utbildningsnivå och de som enbart har en examen
från grundskolan. I det andra steget beräknas sannolikheten att ta en examen beroende på om man direkt efter årskurs nio
är behörig till gymnasiet eller ej. För att estimera inkomstprofilerna avvänder vi information om förvärvsinkomst, ålder och
utbildningsdata för alla individer i åldern 16 – 65 år för åren 2010-2013. Baserat på tidigare litteratur värderas den kausala
delen till hälften av den beräknade utbildningspremien.
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Beräkningar av hur länge en genomsnittlig behörig respektive obehörig elev förväntas gå i skolan baseras påi data för
skolgången i gymnasiet under sju år för alla individer som gick ut grundskolan år 2011 och 2012 (se Nowak 2021). De flesta
elever påbörjar gymnasieskolan oavsett gymnasiebehörighet. En mindre andel av de icke behöriga kan redan år 1 börja ett
nationellt program. Andra hoppar av gymnasieutbildningen efter en kortare tid utan examen. Å andra sidan kommer en del
icke behöriga att gå fler än tre år i gymnasieskolan och går sedan ut med eller utan examen. Av detta skäl är genomsnittlig
studietid för obehöriga nästan lika hög som för behöriga, nämligen 3,17 år, jämfört med 3,06 år.
Resultaten av beräkningarna redovisas i Tabell 3. Det framgår att nuvärdet av gymnasieexamen skattas till 2,3 miljoner
kronor och nuvärdet av gymnasiebehörighet till 1,3 miljoner kronor. Skillnaderna mellan könen är små.

Tabell 3. Nuvärde vid 16 års ålder. Miljoner kronor. 2019 års priser, ränta 3%, reallöneökningstakt 1,5%, kausalitetsfaktor 0,5.

Alla

Män

Kvinnor

Nuvärde av gymnasieexamen

2,3

2,4

2,3

Nuvärde av behörighet

1,3

1,3

1,3

Nyttokostnadsanalys av effekten av Läsklar
För att få hela effektkedjan krävs att man kan koppla den effekt som forskargruppen kunde uppmäta av programmet Läsklar
till sannolikheten att klara behörighetsgränsen. När det gäller att göra en sådan långsiktig kausal koppling mellan testresultat
i tidig ålder och grundskolebetygen pågår nu studier med svenska data. I avvaktan på dessa gör vi här en enkel överslagsmässig
beräkning. Vi utgår då från en longitudinell brittisk studie Ritchie & Bates (2013) som skattade samband (associationer) över
tid mellan testresultat i läsning och matematik vid sju års ålder och senare resultat både när det gäller skola (16 års ålder) och
arbetsmarknad (43 års ålder). Dessa samband mäts som ”standardiserade stigkoefficienter”. Dessa visar hur en förändring
med en standardavvikelse är korrelerad med storleken av en förändring i en annan variabel vid högre ålder. Samband mellan
tidiga utfall och senare utfall kan gå olika direkta och indirekta vägar men vi är här intresserade av effekten på ”stigarna”
från läsning vid sju års ålder till två utfall som är uppmätta senare, dels ett mått på ”studiemotivation” vid 16 års ålder, dels
antal skolår. Vi tror att båda dessa kan indikera sambandet mellan en läseffekt vid sju års ålder och det vi är intresserade
av, nämligen skolresultaten vid 16 års ålder. I båda dessa fall är den skattade effekten 5 procent och den är lika stor för båda
könen.
Vad innebär då detta för vår effektkedja? Vi antar att elevernas skolresultat i årskurs 9 följer en normalfördelning (vilket
kanske kan ifrågasättas eftersom det finns tröskeleffekter vid godkäntgränserna) och andelen behöriga till nationella
gymnasieprogram är ungefär 85 procent. Det innebär att för att bli behörig krävs skolresultat som ligger högst en
standardavvikels under medelvärdet. Om vi därför har en förbättrad läsning vid sju års ålder med en standardavvikelse som
leder till en förbättring vid 16 års ålder med 5 procent så kan vi från en normalfördelningstabell utläsa att andelen behöriga
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ökar från 84,1 procent (standardavvikelse 1,00) till 85,3 procent (standardavvikelse 1,05), dvs. med 1,2 procent. Med hjälp av
detta får vi de nyttokostnadsresultat som visas i Tabell 4. Av denna framgår att nyttokostnadskvoten är 1,8, dvs. programmet
ger samhällsekonomisk valuta för pengarna.
Även i detta fall är analysen partiellt. Vi har speciellt inte tagit hänsyn till ökade kostnader för grundskolan i senare årskurser
för att kompensera för svårigheterna att knäcka läskoden under de första åren eller till andra konsekvenser av att inte bli
behörig till gymnasiet än de som gäller framtida förvärvsinkomster.

Tabell 4. Nuvärde (ränta 3%) och kostnad per elev av ”Läsklar” (egna beräkningar). Kronor vid sju års ålder.

Utgift

6 404

Nuvärde vid 16 år

15 340

Nuvärde vid 7 år

11 757

Nettonuvärde

5 353

Nyttokostnadskvot

1,84

Diskussion och slutsatser
Nyttokostnadsanalysen visar följande:
•	Metoden “Läsklar” är både kostnadseffektiv (som visat av Bög m.fl. 2013) och samhällsekonomiskt effektiv med en
nyttokostnadskvot nära 2.
•	Det är möjligt att uppskatta ett nuvärde av framtida förvärvsinkomster kopplat till betyg i årskurs 9. Detta värde kan
användas även för att värdera nyttan av andra tidiga insatser (fler exempel följer).
En viktig svaghet i analysen är länken från effektstudiens effektmått till predikterad effekt på gymnasiebehörigheten, särskilt
eftersom detta gjorts på basis av en studie som använt brittiska data där förhållandena av flera skäl inte är helt jämförbara.
Det bästa sättet att avhjälpa denna brist hade varit att göra en uppföljande studie när eleverna når årskurs 9 (dvs. 2026
– 2027). För att inte behöva vänta så länge skulle ett alternativ kunna vara att göra en uppföljning med hjälp av data från
nationella prov i svenska i årskurs 3 (dvs. år 2019, tyvärr genomfördes de inte år 2020 pga. Coronan) eller om något år i
årskurs 6 och sedan med dessa som grund prediktera betygen i årskurs 9.
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3.3 Läxhjälp

Stiftelsen Läxhälpen (Läxhjälpen 2019) finansieras av kommuner och näringsliv och anordnar läxhjälp för elever i högstadiet
i ett antal, huvudsakligen större, kommuner. Hjälpen ges av högskolestudenter, två dagar i veckan, tre timmar per gång. Under
läsåret 2018/2019 deltog 1100 elever. Föreningen Inkludera har genomfört en utvärdering av resultaten för 55 elever som gick
ut vt 2019 (Hanna Holmström, Inkludera, pers. komm.). Dessa har jämförts med en kontrollgrupp på 329 elever. För samtliga
gällde att de inte hade godkänt i kärnämnena i årskurs 7. Eftersom behandlings- och kontrollgrupp inte har selekterats
slumpmässigt har utvärderingen gjorts med en ”difference-in-difference”-analys genom regressionsanalys av individdata. Det
innebär att det som jämförs mellan grupperna är inte resultaten i årskurs 9 i sig utan förändringen i resultat från årskurs till
årskurs. Även om det inte är helt klart hur kontrollgruppen selekterats visar jämförelsen att behandlings- och kontrollgrupp
hade likartad betygsfördelning i olika ämnen i årskurs 7.
Analysen visar att bland deltagarna i Läxhjälpen ökade andelen som uppnådde godkänt i kärnämnena (vilket är krav
för behörighet till nationellt gymnasieprogram) med 17 procentenheter mer än kontrollgruppen. Effekten är statistiskt
säkerställd (p = 0,046). Kostnaden för programmet anges vara 12 tkr per elev och år.
I detta fall har alltså eleverna följts ända fram till årskurs 9 och utfallet när det gäller behörighet behöver inte predikteras.
Det innebär att nyttokostnadsanalysen kan utföras enkelt. Som framgår av Tabell 5 är nyttokostnadskvoten cirka 6, vilket får
anses vara mycket högt.

Tabell 5. Nuvärde (ränta 3%) och kostnad per elev av ”Läxhjälpen”. Kronor vid 16 års ålder.

Utgift, nuvärde

37 091

Nytta, nuvärde

221 000

Nettonuvärde

183 909

Nyttokostnadskvot

5,96

Diskussion och slutsatser
Läxhjälp i denna form förefaller utifrån effektstudien välmotiverad. Effektstudien är dock enkelt utförd och kan ha en del
problem, särskilt eftersom det inte finns någon beskrivning av hur kontrollgruppen är utvald. Man kan tänka sig att de elever
som deltagit i programmet, trots likartade resultat i årskurs 7, är bättre motiverade och därför skulle haft en hög progression
under årskurs 9 även utan just detta stöd. Men den höga beräknade lönsamheten tyder i vart fall på att det är väl värt att göra
fler studier för att utvärdera metoden under olika förutsättningar.
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3.4 SkolFam

Bakgrund
Familjehemsplacerade barn (tidigare kallade fosterbarn) har som regel en tuff uppväxt. Detta avspeglas bland annat i svaga
skolresultat. En uppföljning av familjehemsplacerade barn i landet födda 1995-97 visade att endast 52 procent av pojkarna
och 60 procent av flickorna fick betyg i årskurs 9 som gav behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Detta innebär
att de förutom de riskfaktorer som orsakat placeringen i familjehem i mindre utsträckning än andra barn får del av den
skyddsfaktor som utgörs av skolframgång. Av detta skäl väljer vissa kommuner att vidta särskilda åtgärder för att dessa barn
ska lyckas i skolan. Särskilt har ett program utvecklats i Helsingborg 2004 kallas Skolfam. Fram till år 2020 har detta program
genomförts i 28 kommuner med totalt 1316 barn (Tordön 2020). Ett troligt skäl till att inte fler kommuner gör detta, trots att
programmet funnits rätt länge, är att det har bedömts kostsamt.

Insatsen SkolFam2 i Norrköping
År 2008 startades projektet SkolFam2 i Norrköpings kommun genom ett samarbete mellan Socialkontoret och
utbildningskontoret i Norrköpings kommun samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Målet med projektet var att öka
förutsättningarna för enskilda elevers möjlighet att förbättra sina skolresultat men också för att utveckla en god
arbetsorganisation och ett gott arbetssätt för hela gruppen familjehemsplacerade barn. Projektet riktade sig mot
familjehemsplacerade barn i årskurs 1-6 och totalt inkluderades 22 barn i projektet. I samband med detta lät kommunen
genomföra en effektutvärdering med hälsoekonomisk inriktning (Bernfort och Lundqvist 2014) av den första omgången.
I denna jämfördes den grupp som tagit del av programmet med en kontrollgrupp. Genom att följa barnens akter kunde en
sammanställning och kostnadsberäkning göras av olika insatser. Denna visade att den totala kostnaden för de barn som
ingick i programmet, inklusive programkostnaden, var något högre än i kontrollgruppen. Skillnaden var dock liten och kan
enligt utvärderingen ställas mot långsiktiga hälsovinster som utvärderingen uppskattad utifrån antaganden om förbättrade
skolresultat.
Eftersom utvärderingen genomfördes när endast några av barnen hade gått ut grundskolan fanns inga säkra uppgifter om
skolresultaten. Dessutom kan man konstatera att även om så skulle vara fallet är den statistiska styrkan i skillnaden mellan
interventionsgrupp och kontrollgrupp låg (detta påpekas i Hultkrantz 2015 s. 41). I det följande kommer görs därför en
nyttokostnadsanalys som baseras på kostnadsberäkningarna i utvärderingen men med uppmätta skillnader i skolresultat
på nationell nivå mellan barn som tar del av ett Skolfamprogram och hela gruppen familjehemsplacerade barn. Med dessa
beräknar vi här nettonuvärdet per individ av programmet inklusive nuvärdet av framtida förvärvsinkomster (enligt Vimefall
m.fl. 2021).
I utvärderingen beskrivs Skolfamprogrammet i Norrköping på följande sätt:
”Arbetet i SkolFam bygger på samverkan utifrån en tvärprofessionell arbetsmodell där ett team bestående av en psykolog,
en specialpedagog och en socialsekreterare samordnar arbete och insatser kring enskilda barn. Processen inleds med
kartläggning av barnet utifrån normerade pedagogiska och psykologiska tester för att fastställa barnets förmåga att läsa,
skriva och räkna. Men även för att skapa en uppfattning om barnets möjlighet att se helheter/sammanhang samt barnets
självbild. Resultaten som erhålls vid testerna analyseras och i samråd med familjehemmet gör SkolFam-teamet en
utbildningsplan för barnet som ska följas upp med regelbundna möten tillsammans med berörda parter för att ha möjlighet
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att uppnå målen. Efter två års arbete utifrån barnets behov i enlighet med den handlingsplan som utformades, upprepas
de pedagogiska och psykologiska testerna som inledde processen för att jämföra och analysera resultaten på nytt. Förslag
till fortsatt arbete återkopplas till skola och familjehem, dessutom sker en kontinuerlig och långsiktig uppföljning under
hela barnets grundskoletid vilken utformas i samråd mellan SkolFam-teamet och övriga involverade parter.” (Bernfort och
Lundqvist 2014)
I utvärderingen redovisas tyvärr inte exakt hur individerna i kontrollgruppen har selekterats. Både programgruppen och
kontrollgruppen bestod av familjehemsplacerade barn. I programgruppen ingick 21 barn, 11 flickor och 10 pojkar, mellan 6
och 13 år (medelålder 9,14 år). I kontrollgruppen ingick 19 barn, 6 flickor och 13 pojkar, mellan 7 och 11 år (medelålder 9,37 år).

Nyttokostnadsanalys
Nyttokostnadsanalysen redovisas i Tabell 6. I den första kolumnen visas kommunens kostnader per individ för programmet.
I den andra kolumnen visas skillnaden i kostnad för olika insatser genom socialtjänsten mellan programgruppen och
kontrollgruppen. Dessa uppgifter är hämtade från Bernfort och Lundqvist (2014). Viktiga skillnader är att kontrollgruppen
har högre kostnad för institutionsplaceringar medan programgruppen i gengäld har lägre kostnad för familjehemsplacering.
Samtliga kostnader är beräknade som nuvärden för startåret 2008. En jämförelse mellan de två första kolumnerna visar att
den lägre kostnaden för programgruppen inte helt uppvägs av programkostnaden. Men i den jämförelsen ingår inte nyttan
av effekten på skolresultaten. Som tidigare nämnts har programeffekten skattats med nationella data. Effekten 24,4 procent
är skillnaden mellan behörighetsandelen för Skolfambarn som gick ut grundskolan år 2015 och ett ovägt genomsnitt av
motsvarande andel för familjehemsplacerade flickor och pojkar födda 1995-97 (Tordön 2020). Denna effekt har värderats
med nuvärden från Vimefall m.fl. (2021) men omräknat till nuvärde år 2008.
Som framgår av de sista kolumnerna har programmet ett positivt nettonuvärde och nyttokostnadskvoten är 2,2.

Tabell 6. Nettonuvärde och nyttokostnadskvot av Skolfam. Kronor per individ. 2008 års prisnivå. Kalkylränta 3%. Källor: Bernfort
och Lundqvist (2014), Vimefall m.fl. (2021), Tordön (2020), egna beräkningar.

Programkost.

Kostnadsreduc.

Programeffekt

Effektvärde

Nettonuvärde

Nyttokost.kvot

188 571

167 542

24,4%

283 571

223 581

2,19

Diskussion och slutsatser
Nyttokostnadsanalysen visar god lönsamhet trots att programmet kommunfinansiellt inte är helt lönsamt. Detta utan att
hänsyn tagits till vinster när det gäller hälsa, livskvalitet, kriminalitet och missbruk etc. Man bör dock uppmärksamma att
underlaget när det gäller både effekt och (netto)kostnad är skakigt.
En svaghet i denna analys är gruppstorleken som ger låg statistisk styrka. Detta har här begränsats genom att vi utgår från
data på nationell nivå men man bör notera att även kostnadsjämförelsen mellan program- och kontrollgrupp kan vara
skakig. Ytterligare en svaghet är att det inte är tydligt hur kontrollgruppen har selekterats. Exempelvis kan man tänka sig att
snedheter i urvalet har bidragit till att kontrollgruppen har högre kostnad för institutionsplaceringar.
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Dessa svagheter hänger dock delvis samman med att kostnadsdata endast insamlats i en kommun. Med tanke på att
nyttokostnadsanalysen indikerar god lönsamhet och att förhållandevis få kommuner genomför dessa program borde det finns
starka skäl att samla in liknande data från fler kommuner som grund för nationella och lokala beslut om denna typ av insats.

3.5 Föräldrastödsprogram för utåtagerande barn

Bakgrund
Uppskattningsvis fem procent av alla barn har olika typer av utåtagerande beteenden och diagnostiseras ofta med bland annat
ADHD. En del av dessa barn får problem i skolan och behöver olika typer av anpassningar och särskilt stöd under skolgången.
Ibland utvecklas djupare problematik som kan kräva insatser inom hälso- och sjukvård.
En viktig insikt är att en del av problemen kan mildras genom enkla metoder. Det handlar i korthet om hur vårdnadshavare
och skola bemöter dem och hjälper barnen med att själva förstå och hantera sitt beteende i olika situationer.
Vårdnadshavarna kan behöva särskilt stöd för detta. För detta syfte har det utvecklats olika program som bygger på teorier
kring hur gränssättning, regler och rutiner kan utformas genom positiv förstärkning och belöning, snarare än med metoder
som föräldrar ofta använder och som ofta misslyckas med dessa barn (Enebrink och Stattin 2020). Programmen genomförs
ofta som utbildning med ett antal träffar med lärare och föräldragrupper. Kostnaden för programmen utgörs av utbildningen
av instruktörer och deras tid för att genomföra utbildningen. Nyttor av särskild betydelse på samhällsnivå är reducerade
kostnadsbehov för särskilt stöd i grundskolan, klinisk behandling samt långsiktiga vinster, särskilt ökad arbetsinkomst, till
följd av bättre skolresultat.

Insatsen/effektstudien
På uppdrag av Socialstyrelsen har fyra sådana manualbaserade program utvärderats i en effektstudie): Comet (n=176),
Connect (n=215), Incredible Years (n=104) och Cope (n=161). Därutöver prövades även en svensk självhjälpsbok (n=162)
(Enebrink & Stattin 2020, Nystrand m.fl 2019). Programmen vände sig till vårdnadshavare med barn i åldern 3-12 år som sökt
hjälp. Av barnen hade knappt hälften fått en ADHD-diagnos. Effektutvärderingen genomfördes med hjälp av kontrollgrupper
som slumpmässigt lottats till en väntelista och därför fick insatsen senare än behandlingsgrupperna. Utfallen mättes med två
olika kliniska instrument. Eftersom kötiden var fyra månader jämfördes utfallen efter denna tid, men behandlingsgrupperna
mättes även i en uppföljning efter två år för att se om utfallen var bestående.
Utfallen uppmättes alltså för barn i relativt låg ålder. För att göra en nyttokostnadsanalys krävs därför att långsiktseffekter
kan predikteras. Detta gjordes av Nystrand m.fl. (2019) med epidemiologiska modeller skattade på data på populationsnivå av
utvecklingsförlopp upp till 20 års ålder.

Nyttokostnadsanalys
Baserat på prediktionerna beräknades effekter på tre olika typer av nyttoutfall: Reducerat behov av särskilt stöd i
grundskolan, reducerade kliniska behov samt ökad andel behöriga till nationellt gymnasieprogram. Minskade utgiftsbehov
beräknades på grundval av europeiska kostnadsstudier medan värdet av behörighet skattades med den metodik som
redovisats ovan (Vimefall m.fl. 2021). Känslighetsanalyser utfördes med probabilistisk analys. Resultaten visas i tabell 7.
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Tabell 7. Nyttokostnadsanalys av fyra föräldraskapsstödjande program och en självhjälpsbok. Prisnivå 2015 (Euro), 3 procents
kalkylränta. 95-procentiga konfidensintervall. Källa: Nystrand m.fl. (2019)

Program

Kostnad

Nettonuvärde

Nyttokostnadskvot

Comet

817 (813-821)

5682 (5551-5814)

7,00 (6,84-7,17)

Connect

295 (293-296)

3106 (3013-3199)

10,61 (10,29-10,93)

Incredible Years

1142 (1136-1148)

6741 (6576-6905)

5,96 (5,81-6,11)

417 (415-419)

6563 (6426-6700)

15,80 (15,46-16,13)

13 (13-13)

4120 (4023-4217)

328,04 (320,09-335,99)

COPE
Självhjälpsbok

Diskussion och slutsatser
Studien visade hög lönsamhet för samtliga program. Mest iögonfallande är att man i själva verket kunde uppnå stor effekt
redan med lågbudgetalternativet, dvs. självhjälpsboken, som därför fick en extremt hög nyttokostnadskvot.
Denna studie bygger på komplex modellering. Men de epidemiologier som gjort detta har utvecklat en användarvänlig
”räknesnurra” som är tänkt att användas när man väljer mellan och planerar insatser på kommunnivå, både för denna typ av
program och program som inriktar sig mot annan problematik (Nystrand, Feldman och Sarkadi 2020).
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4. Avslutning
Vi har med dessa fem exempel på nyttokostnadsanalys försökt visa att nyttokostnadsanalys kan göras av olika slag av insatser
för barn och skolelever. De kalkylresultat som redovisats här har genomgående varit positiva, med nyttokostnadskvoter på
två och uppåt. Det troliga skälet är att det handlar om insatser som redan på förhand bedömts troligt kunna ge goda effekter.
På så vis har både effektstudierna och de samhällsekonomiska beräkningar som redovisats här kanske mest fyllt funktionen
att bekräfta förväntningar som redan fanns. Men det finns ingen anledning att tro att allt är guld som glimmar. Om det redan
fanns kunskap om vad som fungerar eller inte fungerar och om de insatser som redan görs bör barn och skolelever som
har utmaningar av olika slag genomgående vore mycket effektiva skulle det svenska samhället, som lägger stora resurser i
förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård på förebyggande och främjande insatser, inte ha de många och stora
problem det har idag med skolresultat, utanförskap och psykisk ohälsa. Av detta skäl är det angeläget att mycket mer energi
än idag läggs på lärande- och utvecklingsarbete, effektstudier, kunskapsöversikter och samhällsekonomisk analys. När det
gäller att utveckla metodik för det senare återstår ännu mycket arbete, men samtidigt har vi redan, som denna skrift försökt
förmedla, möjlighet att göra rätt mycket.
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