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Inledning
Riksförbundet Attentions Egen styrka-projekt har sedan 2013 arbetat med att undersöka de
specifika utmaningar som föräldrar till barn och unga med autismspektrumtillstånd (ASD med normal
begåvning*) lever med. Hur påverkas föräldrarnas liv av barnets funktionsnedsättning? Och vilket
stöd behöver de? För att få svar av föräldrarna själva genomförde projektet en enkätundersökning
under den första
projektmånaden. Enkäten gick att nå via förbundets hemsida och besvarades av över 1000 föräldrar
till barn med ASD.
I enkätsvaren framgick det tydligt att föräldrarna i stor utsträckning upplevde starka påfrestningar i
sitt föräldraskap och att de sällan fick det stöd från samhället som de önskade och skulle behöva. De
vittnade om att uteblivet stöd - i kombination med det tuffa föräldraskapet - i många fall lett till svåra
konsekvenser i exempelvis partnerrelationen och kontakterna med de sociala nätverken. Vilket i sin
tur i flera fall bidragit till en social isolering. Dessutom framgick det att föräldrarna drabbats hårt vad
gäller hälsa och arbetsförmåga på grund av en ofta omöjlig arbetssituation till följd av en
ansträngande hemsituation.
I enkäten uppgav en stor andel föräldrar att de:
• hade varit sjukskrivna med utmattningssyndrom av anledningar som de kan härleda till barnets
funktionsnedsättning (47 % är – eller har varit – sjukskrivna och 24 % uppger att de är på väg att
bli det).
•

hade fått en försämrad sömn (30 % uppger mycket stor påverkan).

•

ofta upplevde ökad stress (73 % av de svarande).

•

hade behov av att korta arbetstiden för att klara såväl arbete som hemma-situationen (63 % av de
svarande har gått ner i arbetstid med anledning av barnets funktionsnedsättning).

Vad kostar föräldrars sjukskrivning?
Under det tredje och sista projektåret så bad Egen styrka-projektet nationalekonomen
Ingvar Nilsson att göra beräkningar på vad det kostar samhället att ”inte se” och reagera på den höga
procent föräldrar som har barn med ASD och som upplever stress, går ner i arbetstid och sjukskrivs.
Vad kostar det att inte ge föräldrarna det stöd de behöver och vem betalar notan? Uträkningarna
baserar sig på de siffror som kom fram i Egen styrkas enkät 2013 och därmed också på föräldrarnas
egna uttryckta behov. Barnens behov finns inte med i de här uträkningarna. En uträkning av vad
uteblivet stöd till barnen skulle kosta samhället leder med all säkerhet till ytterligare höga kostnader.
Syftet med den föreslagna analysen är alltså att visa vilka olika kostnader som kan uppstå då föräldrar
till barn med ASD drabbas av stress, ohälsa, utmattningssyndrom och sjukskrivning.

* När vi i den här skriften skriver ASD menar vi det som förut gick under diagnosnamnet Aspergers syndrom (dvs ASD med
normalbegåvning).

3

Ett annat syfte är att diskutera hur ett socialt investeringsperspektiv kan se ut och därmed introducera
ett sådant synsätt. Konkret kommer vi i räkneexemplets form påvisa de tänkbara ekonomiska
effekterna av ett socialt investeringsperspektiv genom att:
• Beskriva att det är möjligt att göra denna typ av beräkningar kring utsatta föräldrar.
•

Med hjälp av ett antal konkreta exempel visa hur man kan göra det och vilken typ av svar man
kan få.

•

Peka på den potentiella lönsamheten för samhället i stort och effekter för olika samhällsaktörer
(kommun, stat och landsting) ur ett socialt investeringsperspektiv.

Om Ingvar Nilssons kalkylmodell
Nationalekonom Ingvar Nilsson har, under mer än 30 år, utarbetat en kalkylmodell för att analysera
kostnader för olika sociala faktorer. Den kalkylmodell som här används består av en databas med
prislista och en Excel-baserad räknesnurra (på Ingvar Nilssons hemsida: www.socioekonomi.se kan
du läsa mer om modellen). Den följer sedvanlig praxis för samhällsekonomiska kalkyler med två
modifikationer. För det första fördelar vi effektpanoramat på olika samhällsaktörer och för det andra
redovisar vi även finansiella effekter. Arbetet med modellen består av tre steg: identifiera, kvantifiera
och värdera effekter av – i det här fallet – föräldrar till barn med ASD.

Slutligen
Egen styrka-projektets förhoppning med den här rapporten är att de relevanta insatser som många
beslutsfattare kallar ”för dyra” ska jämföras med de kostnader som sjukskrivningar och
arbetsoförmåga innebär. Vi hoppas få upp ögonen för en utsatt grupp och öka gruppens chanser till
adekvat stöd. Inte bara för att det gynnar individen/föräldern att få må bra utan för att hela samhället
drar en vinstlott.

4

Tre familjesituationer
Kalkylen i den här rapporten utgår från tre olika tänkbara familjescensarios där barn har ASD. Vart och
ett av scenariosen är skildrade här i rapporten och därefter - med hjälp av kalkylmodellen omvandlade till ekonomiska konsekvenser sett ur ett samhällsperspektiv.
FAMILJESITUATION 1:
Föräldrar som väljer att går ner i arbetstid för att kunna vara ett stöd för sitt barn och som till följd av
detta bland annat får ett visst behov av ekonomiska stödinsatser från samhällets sida.
FAMILJESITUATION 2:
Föräldrar som vid upprepade tillfällen under barnets uppväxt blir sjukskrivna och i samband med eller
till följd av detta utvecklar en viss, men på intet sätt omfattande, psykisk ohälsa som kräver viss vård.
FAMILJESITUATION 3:
Föräldrar som, efter några tillfällen med sjukskrivning, blir långvarigt utbrända, med långa
återhämtningstider och som en följd av detta utvecklar ett vårdbehov och arbetsmarknadspolitiska
insatser.

Att välja ett socialt investeringsperspektiv
Då man ska göra en insats för att förhindra att något negativt inträffar, i det här fallet konsekvenserna
av utslitna föräldrar till barn med en funktionsnedsättning, är en av de vanligaste reaktionerna man
möter, att någon beslutsfattare säger något i stil med: ”Det förstår jag, men det blir för dyrt”.
Och naturligtvis är det sant om man bara granskar vad en insats kan kosta i relation till en redan
ansträngd budget med många inneboende prioriteringssvårigheter. Men det man nästan alltid missar
och i regel inte har kunskap om är vad det kostar att inte agera. Vad är prislappen för inte göra något?
Vad kostar – i det här fallet – en utebliven insats för att bistå föräldrar till barn med ASD.

En kortsiktig kostnad eller en Långsiktig social investering

Kostnad för
en insats

Kostnad för
att avstå
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Då man utifrån ett rationellt ekonomiskt perspektiv ska ta ställning till om en insats ska genomföras
eller inte bör man, utifrån logiken i bilden på föregående sida, alltid väga intäkter och kostnader för
en insats, mot alternativet att inte genomföra insatsen. Varför gör man inte alltid det?
•

Man tänker inte i de banorna. Man ser den aktuella kostnaden, men tänker inte på att en kostnad
idag också kan vara en investering. Det borde vara en självklarhet att alla förebyggande insatser
bör betraktas utifrån ett socialt investeringsperspektiv.

•

En annan orsak är att man inte vet hur man ska räkna för att få en jämförelse till stånd.

Föräldrar utsätts för utmaningar, krav och påfrestningar som påverkar deras hela tillvaro, deras hälsa
och förmåga att fungera på arbetsmarknaden. Det i form av närvaro, sjukskrivning, utbrändhet eller
arbetstid och karriär. Det illustreras i figuren nedan.

Hur ser länken ut?

Vilka funktionsnedsättningar?

Vilken typ av
effekter?

Vad leder det till?

Hur omfattande?

Funktionsnedsättning

Effekter
föräldrar

Hur omfattande?

Vad är prislappen?

Hur varaktigt?

Vem betalar?

Effekter på
arbetsmarknaden
Vårdbehov
Försörjningsbehov
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Samhällskostnader

Detta i sin tur leder till att ett antal olika samhällskostnader uppstår. Det vi här är intresserade av, är
dels vilka samhällskostnader detta kan leda till, och dels vilka vinster som kan uppstå, om man med
hjälp av lämpliga åtgärder reducerar effekterna av detta.
Det handlar om ett paradigmskifte, där man slutar se olika stödåtgärder som en kostnad och i stället
ser dem som en social investering. Man har en tydlig och konkret investeringskostnad nu, för att
längre fram få lägre samhällskostnader.
Det man i ska göra i en kalkyl är att ställa den nutida säkra kostnaden mot en framtida osäker intäkt.
Osäkerheten i sig gör att en sådan kalkyl rimligtvis måste förses med en känslighets- och riskanalys för
att värdera olika alternativa utfall.

1
Tydlig, konkret
engångskostnad

0.5
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Otydlig, osäker
intäkt under en följd av år

0
0

5

10

15

-0.5

År

7

20

Det är uppenbart att ett helhetsbaserat och långsiktigt socialt investeringsperspektiv, inte bara kan,
ge ett bättre liv för de föräldrar och familjer som berörs, utan också potentiella samhällsvinster av
betydande storlek.
De kostnader som medräknas i kalkylmodellen är av tre olika slag eller komponenter. Det förlorade
produktionsvärdet. Detta uppstår till följd av att människor som skulle kunna arbeta (helt eller delvis)
inte tas i anspråk och deras bidrag till folkhushållet (det som ibland kallas deras BNP-bidrag) därmed
uteblir.
Kostnader för olika insatser i form av prevention, vård eller rehabilitering som riktas mot den person
det gäller (dvs föräldern i det här fallet). Det kallar vi reala kostnader. I vår kalkylmodell beaktar vi
normalt mellan 150 och 250 variabler som vi identifierat, kvantifierat och prissatt och kan bli aktuella
kring den grupp som studeras.
Den tredje gruppen av kostnader uppstår för att människor kanske inte kan försörja sig själva eller sitt
hushåll till följd av det utanförskap som de drabbats av. Det kan handla om behov av allt från
sjukpenning, eller ekonomiskt bistånd till A-kassa och sjukersättning. Dessa kostnader brukar kallas
finansiella kostnader eller transfereringar och anses normalt sett inte höra hemma i en
samhällsekonomisk kalkyl. Vi väljer ofta att även redovisa dessa kostnader, men att särskilja dem från
de s.k. reala kostnaderna.

PROBLEM

SITUATION

KOSTNAD/
EFFEKT

BÄRARE

Grad av
problem på
arbetsmarknaden

Produktionsförluster

Samhället

Försörjningskostnader

Kommun
Försäkringskassa
Arbetsförmedling

Olika
välfärdsinsatser

Kommun
Landsting
Försäkringskassa
Arbetsförmedling
Rättsväsendet

Föräldraeffekter på
arbetsmarknaden
Olika
“pålagringar”

I traditionella samhällsekonomiska kalkyler brukar man nöja sig med att beskriva vilka effekter som
uppstår för samhället i stort. Men kommun, försäkringskassa eller polis, kanske är mer intresserade av
att få veta hur det påverkar just den egna verksamheten. Därför delar vi upp kostnaderna på sex olika
samhällssegment. Det vi i modellen kallar aktörer.
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De olika familjeberättelserna
I den bästa av världar hade det funnit rikligt med data som gjorde det möjligt att på en statistiskt
säkerställd nivå fånga kopplingen mellan barns funktionsnedsättning à föräldrars utsatthet à effekter
för föräldrarna à kostnaderna för detta. Nu finns inte detta. Det vi här valt att göra är att skapa bilden
av tre olika förlopp som skildrar just denna koppling. Vi gör det i form av livsberättelser.
Vi har skapat tre olika tänkbara livsförlopp. De har därefter översatts till ekonomiska kalkyler.

Hur förstår man tabellerna och diagrammen
Vi börjar med en kortfattad tabell- och diagramguide inför den kommande analysen.
I diagrammen beskrivs utanförskapets kostnader och/eller värdet av en viss rehabiliterande insats
fördelat på effektslag och över tid. Kurvorna speglar den ackumulerade (summerade) effekten vid en
viss tidpunkt. Kurvornas form speglar bl.a. att värdet av framtida effekter är diskonterade (översatta)
till nuvärde. Effekterna är av tre olika slag; reala effekter, finansiella effekter och produktionsvärden.
I tabellerna beskrivs utanförskapets kostnader och/eller värdet av en viss rehabiliterande insats,
fördelat på aktörer och över tid. I de olika kolumnerna kan man läsa av de ackumulerade
(summerade) effekterna efter ett visst antal år. Dessa effekter är diskonterade (översatta) till nuvärde.
De sex första raderna beskriver effekterna av detta fördelade på samhällsaktörer. Den sjunde raden
visar de produktionseffekter som uppstår. Dessa effekter summeras i de flesta tabeller på sista raden.

En förståelse för kostnaderna
Kostnaderna för de olika scenarier vi redovisar är - baserade på en sorts schablon kring olika former
av utanförskap.
De kostnader som redovisas är merkostnader i ett utanförskap utöver de ”normalkostnader” som alla
medborgare har t.ex. för sjukvård. Effekter för sex olika samhällsområden (det vi i modellen kallar
aktörer) redovisas.
För arbetsförmedlingens del kan det handla om utredningar, handläggartid, utbildningsinsatser eller
olika former av lönesubventioner. För försäkringskassan kan det handla om sjukpenning,
sjukersättning, olika rehabiliteringsinsatser, utredningar eller handläggartid.
Kommunens kostnader kan vara orosanmälan till socialtjänsten, utredningar eller ekonomiskt bistånd.
Landstingets (eller regionens) insatser kan vara läkarbesök, farmaka, psykiatriska insatser och
akutsjukvård i olika former.
Rättsväsendets kostnader (som för denna målgrupp är ytterst marginella) kan handla om kostnader
för kronofogde, polisingripanden av olika slag eller åklagarkostnader. Under posten övriga (som även
den är mycket liten för denna målgrupp) ryms kostnader för allmänhet, företag och civilsamhället.
Totalt sett finns mellan 150 och 200 lika sådana kostnadsposter med i de olika kalkyler som redovisas.
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Några gemensamma drag
Utgångspunkten i de tre kommande familjeberättelserna är den enkät med över ett tusen föräldrar
som genomförts av Attentions Egen Styrka -projekt. I enkäten anges hur livet som förälder till barn
med ASD kan leda till betydande påfrestningar. Ungefär hälften av de svarande anger att man gått ner
i arbetstid, varit sjukskriven i kortare eller längre perioder och/eller varit/riskerar att bli utbränd.
I dessa scenarier fångar vi effekterna från det att barnet är 7 år och upp till 19 års ålder, dvs det som
vi vanligtvis brukar kalla skolåldern. Visserligen ändras insatserna för de berörda barnen i samband
med att de blir myndiga, men effekterna för föräldrarna förblir ungefär desamma som under hela
skoltiden.
Detta är också utgångspunkten för de kalkyler vi gör. De startar då barnet börjar skolan och de upphör
13 år senare. Detta innebär naturligtvis att alla de effekter som kvarstår då barnet i mer formell
mening uppnår vuxenåldern fortfarande kommer att påverka föräldrarna och fortsätter långt in i
vuxenlivet, ofta hela vuxenlivet. Därmed ligger det en rejäl underskattning i kalkylerna kring de
ekonomiska effekterna. Vi underskattar helt enkelt samhällskostnaderna vilket ligger helt i linje med
den försiktighetsprincip vi tillämpar i alla studier av det här slaget som vi gör.
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Den första familjeberättelsen
– där en förälder går ner i arbetstid
Familjen Andersson består av mamma och två barn, varav den äldste sonen har en
autismspektrumstörning. Denna leder till sådana konsekvenser att mamman från förskoleåldern
ständigt måste lämna sin arbetsplats för att bistå sonen. Detta leder till en hel del problem för henne
på arbetet. Allt från uteblivna karriärmöjligheter till konflikter med arbetskamrater som får ta över
hennes arbetsuppgifter. Under något års tid är toleransen hög för hennes besvärliga situation, men
allteftersom tiden går sprider sig irritationen, vilket hon är väl medveten om och mår dåligt av och har
dåligt samvete för.
Hon hanterar detta ganska bra under de första åren men då sonen är 5 år drabbas hon gång på gång
av långvariga infektioner som leder till sjukskrivning. Hon blir nedstämd och söker upp läkare och får
antidepressiv medicin.
Efter något år inser hon att hon inte orkar arbeta full tid och samtidigt finnas där för sonen. Hon har
nu gjort sitt bästa och varit en duktig förälder under flera år (pappan är i princip helt frånvarande)
men känner att hon nått en gräns för vad hon orkar. Hon är ständigt utmattad, ständigt stressad,
ständigt på språng.
Under vånda väljer hon att gå ner i arbetstid. Ett svårt val eftersom hennes ekonomi som
ensamstående förälder redan är pressad. Hon blir en av de ensamstående föräldrar som under lång
tid lever i gränstrakterna till fattigdom.
Hon går ner till ett arbete på 65 % nivån. En följd av detta är att hon erhåller kompletterande
försörjningsstöd och förhöjt bostadsbidrag för att överhuvudtaget klara sin ekonomi. Pressen gör att
hon i perioder blir sjuk och ofta besöker primärvården. Hon förskrivs medicin mot både somatiska
åkommor (högt blodtryck) och för sin nedstämdhet (antidepressiv) medicin. Ska livet inte vara mer än
det här frågar hon sig?

Ekonomiska effekter
I diagrammet nedan ser vi att de totala kostnaderna för detta uppgår till cirka 2,2 Mkr under den
aktuella trettonårsperioden. Merparten av detta utgörs av produktionsförlusterna som uppstår. En
mindre del – 500 000 kronor - handlar om olika finansiella kostnader främst ekonomiskt bistånd och
sjukpenning liksom förhöjt bostadsbidrag.
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Diagram 3.1; De ackumulerade ekonomiska effekterna av en reduktion av arbetstiden med 35 %
fördelat på olika kostnadsslag

Resultat per komponent
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I tabellen nedan har vi delat upp kostnaderna på olika aktörer och vid olika tidpunkter. Vi ser då att
kommunen är den dominerande kostnadsbäraren med cirka 450 000 kronor följt av försäkringskassan
med cirka 140 000 kronor och landstinget med knappt 60 000 kronor.
Tabell 3.1; De ackumulerade ekonomiska effekterna av en reduktion av arbetstiden med 35 % fördelat
på olika tidpunkter och aktörer

Netto allt

7

8

9

10

12

14

19

Arbetsförmedling

1 600

3 138

4 618

6 040

8 723

11 203

16 616

Försäkringskassa

13 200

25 892

38 096

49 831

71 964

92 427

137 083

Kommun

43 000

84 346

124 102

162 329

234 428

301 088

446 558

Landsting

5 600

10 985

16 162

21 141

30 530

39 212

58 156

Rättsväsende

300

588

866

1 133

1 636

2 101

3 116

Övriga

200

392

577

755

1 090

1 400

2 077

Produktionsvärde

147 000

288 346

424 256

554 938

801 418

1 029 302

1 526 606

Summa

210 900

413 688

608 677

796 167

1 149 789

1 476 733

2 190 212
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Den andra familjeberättelsen
– upprepade kortvariga sjukskrivningar och psykisk ohälsa
Familjen Bengtsson består av två vuxna och tre barn, varav ett av barnen, mellanbarnet Kim, har en
autismspektrumstörning. Detta leder till ett stort antal påfrestningar i vardagen, alltifrån
vardagsrutiner då barnet ska till skolan, till hur man ska tillbringa semestern och hantera behoven hos
de två andra barnen. Föräldrarna drar inte heller alltid jämnt eftersom man har lite olika syn på hur
man ska bemöta Kim.
Detta leder till att hustrun får perioder då hon känner sig alltmer nedstämd. Det blir allt värre, och när
Kim är fem år börjar hon uppsöka primärvården för olika åkommor som egentligen är ett uttryck för
hennes vanmakt och nedstämdhet.
Hennes nedstämdhet övergår i en depression och hon får antidepressiv medicin vilket leder till att
hon i perioder om några veckor, ibland några månader, är sjukskriven från sitt arbete. Hennes
egentliga längtan är att få lugn, få vila och inte behöva bära bördan av detta ständiga ansvar för Kims
liv och välmående. Mannen i familjen tar ett stort ansvar för både Kim och de andra barnen, men
känner att han ibland inte riktigt orkar med den deprimerade hustrun, vilket ger honom dåligt
samvete. Man borde ju…
Hustrun får några stödsamtal inom primärvården samt föräldrasamtal kring barnet på habiliteringen.
Familjen får även stödinsatser enligt LSS från kommunen, bl.a. avlastning i form av korttidshem för
Kim, något som Kim inte klarar av och det snarare försvårar än hjälper upp situationen. Man erhåller
ingen långvarig eller rejäl avlastning kring ansvaret för Kim, vilket kanske är det hon egentligen
behöver och vill ha. Hon blir storkonsument av farmaka, både mot depression och för högt blodtryck.
Perioderna med sjukpenning blir fler och längre och hon blir till föremål för olika utredningar på
försäkringskassan som inte riktigt verkar tro på hennes förklaringar kring hennes livssituation. Den
fråga som nu börjar cirkulera i hennes huvud är i vad mån det är så här det kommer att vara resten av
livet. En ständig karusell av sjukskrivningar och på sikt kanske förtidspension och sjukersättning.

Ekonomiska effekter
I diagrammet nedan ser vi att de totala kostnaderna för detta uppgår till drygt 1,8 Mkr under den
aktuella trettonårsperioden. Merparten av detta utgörs av produktionsförlusterna som uppstår. Totalt
1,2 Mkr. En mindre del – 500 000 kronor - handlar om olika finansiella kostnader främst sjukpenning
liksom förhöjd bostadsbidrag. Kurvans något knyckiga utseende speglar att perioder av sjukskrivning
växlar med perioder av arbete.
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Diagram 3.2; De ackumulerade ekonomiska effekterna av upprepade sjukskrivningar och psykisk
ohälsa fördelat på olika kostnadsslag

Resultat per komponent
2 000 000

Försörjning
Subvention

1 800 000

Produktionsvärde

1 600 000

Reala insatser
Projektkostnad

1 400 000
1 200 000

Netto

1 000 000
800 000
600 000
400 000

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

0

7

200 000

Ålder

I tabellen nedan har vi delat upp kostnaderna på olika aktörer och vid olika tidpunkter. Vi ser då att
försäkringskassan är den dominerande kostnadsbäraren med cirka 420 000 kronor följt av kommunen
med cirka 150 000 kronor och landstinget med knappt 80 000 kronor.
Tabell 3.2; De ackumulerade ekonomiska effekterna av upprepade sjukskrivningar och psykisk ohälsa
fördelat på olika tidpunkter och aktörer

Netto allt

7

8

9

10

12

14

19

Arbetsförmedling

4 000

4 000

7 698

7 698

11 117

14 279

22 402

Försäkringskassa

75 000

75 000

144 342

144 342

208 452

267 726

420 039

Kommun

27 300

27 300

52 540

52 540

75 877

97 452

152 894

Landsting

14 000

14 000

26 944

26 944

38 911

49 975

78 407

Rättsväsende

750

750

1 443

1 443

2 085

2 677

4 200

Övriga

500

500

962

962

1 390

1 785

2 800

Produktionsvärde

210 000

210 000

404 157

404 157

583 666

749 632

1 176 111

Summa

331 550

331 550

638 087

638 087

921 497

1 183 526

1 856 855
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Den tredje familjeberättelsen
– utbrändhet med långvarig sjukskrivning som följd
Familjen Carlström har två barn, varav ett med en tydlig autismspektrumstörning. Föräldrarna är
ambitiösa människor med hög utbildning och bra jobb. De har båda sett framför sig lysande
karriärmöjligheter. Då man finner att ett av barnen Saga har denna funktionsnedsättning leder det till
en svår omprövning i familjen. Man inser tidigt att hela livet kommer att förändras både för
föräldrarna och för den flera år äldre storasystern.
Man försöker dock hantera det så gott man kan genom att ”bita ihop” och både vara duktiga på
jobbet och ta hand om Sagas stora behov och hennes storasyster. Det fungerar också under några år.
Men familjen blir alltmera sliten och konflikterna allt vanligare.
Man nöter också delvis ner sina sociala nätverk. Båda de vuxnas föräldrar lever långt borta på annan
ort, så avlastning i vardagen från dem kan man inte få. Man drar sig allt mer och mer undan sina
vänner och fokuserar på att få familjen att fungera. En av föräldrarna drabbas gång på gång av
infektionssjukdomar, högt blodtryck och kan känna av mildare varianter av panikångestattacker, allt i
kombination med en generell nedstämdhet.
Man behöver men får inget stöd i form av avlastning från samhällets sida. Man har sökt stöd via
habiliteringen. Där har man fått stöd i form av en kortare kurs om ASD/ Asperger och även fått träffa
andra föräldrar. Det har varit till viss hjälp, men man behöver mycket mer för att orka. Man upplever
att den börda man bär blir allt tyngre och svårare att uthärda.
Motvilligt besöker hen vårdcentralen där man också ger möjlighet till kuratorssamtal. Hen får tydliga
råd att ta det lite lugnare, kanske göra avkall på jobbambitionerna eller att inte vara fullt så ”duktig
förälder”. Men detta ger närmast motsatt effekt. Hen blir sjukskriven först kortare och sedan längre
perioder. Hen lyckas ta en egen semestervecka vid Medelhavet och kommer tillbaka utvilad och än
mer besluten att vara duktig förälder.
Det håller en tid, men nu blir effekterna av år av belastning övermäktiga. Hon kör rakt in i väggen
och drabbas av det man kallar utmattningssyndrom. Hon ligger apatisk i sängen, orkar inte stiga upp,
orkar inte bry sig. Detta ökar naturligtvis belastningen på den andra föräldern som också är helt slut.
Det finns ingen kraft kvar. Detta tillstånd varar i ett par års tid. Så känner hen sig lite starkare och
beredd att efter en period av arbetsträning gå tillbaka till jobbet och pröva på nytt och samtidigt ta
tillbaka sitt föräldraansvar. Första halvåret fungerade bra. Men sedan blir det allt värre och hen ramlar
på nytt ner i den totala uppgivenhet som är ett uttryck för ett utmattnings tillstånd. Apatisk, trött och
uppgiven, är livet slut, frågar hen sig?

Ekonomiska effekter
Detta är det verkligt kostnadskrävande scenariot. I diagrammet nedan ser vi att de totala kostnaderna
för detta uppgår till nästan 4,3 Mkr under den aktuella trettonårsperioden. Merparten av detta
utgörs av produktionsförlusterna som uppstår. Totalt 2,7 Mkr. En mindre del – 1 150 000 kronor handlar om olika finansiella kostnader främst sjukpenning och förhöjt bostadsbidrag.
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Diagram 3.3; De ackumulerade ekonomiska effekterna av utmattningssyndrom och långvarig
sjukskrivning fördelat på olika kostnadsslag

Resultat per komponent
4 500 000

Försörjning
Subvention

4 000 000

Produktionsvärde

3 500 000
3 000 000

Reala insatser
Projektkostnad

2 500 000

Netto

2 000 000
1 500 000
1 000 000

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

0

7

500 000

Ålder

I tabellen nedan har vi delat upp kostnaderna på olika aktörer och vid olika tidpunkter. Vi ser då att
försäkringskassan är den dominerande kostnadsbäraren med cirka 970 000 kronor följt av kommunen
med cirka 350 000 kronor och landstinget med cirka 180 000 kronor.
Tabell 3.3; De ackumulerade ekonomiska effekterna av utmattningssyndrom och långvarig
sjukskrivning fördelat på olika tidpunkter och aktörer

Netto allt

7

8

9

10

12

14

19

Arbetsförmedling

4 000

4 000

7 698

7 698

17 693

30 095

51 646

Försäkringskassa

75 000

75 000

144 342

144 342

331 741

564 276

968 367

Kommun

27 300

27 300

52 540

52 540

120 754

205 396

352 486

Landsting

14 000

14 000

26 944

26 944

61 925

105 332

180 762

Rättsväsende

750

750

1 443

1 443

3 317

5 643

9 684

Övriga

500

500

962

962

2 212

3 762

6 456

Produktionsvärde

210 000

210 000

404 157

404 157

928 875

1 579 973

2 711 429

Summa

331 550

331 550

638 087

638 087

1 466 517

2 494 476

4 280 830
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Några likheter och skillnader
Vi har nu sett vilka samhällsekonomiska effekter som kan uppstå för föräldrar till barn med
ASD/Asperger. På kort sikt blir effekterna inte särskilt uppseendeväckande, särskilt inte om man ser
det ur de enskilda myndigheternas perspektiv, Men när man anlägger både ett långsiktigt perspektiv
och ett helhetsperspektiv, handlar det om stora tal, mellan 2 och 4 miljoner kronor per familj under
en trettonårsperiod. Och kostnaderna växer över tid. Vi kan ana ett accelererande förlopp.
Men kostnaderna varierar starkt beroende på scenario, både vad avser nivån och vilka aktörer i
samhället som drabbas. Ibland är det olika former av kommunala insatser, t.ex. kostnader för
försörjning (ekonomiskt bistånd) eller andra kommunala insatser. Ibland är det landstinget, främst
med kostnader för primärvård och öppenvårdspsykiatri. Sedan är det förstås försäkringskassan med
stora kostnader för sjukpenning.
Kopplat till detta är alla produktionsvärden som går förlorade då människor inte kan arbeta.
Spegelbilden av detta är förluster i våra finansiella system i form av mindre skatteintäkter och mindre
intäkter till vårt socialförsäkringssystem. Detta är effekter som uppstår under de tretton år kalkylen
avser. I själva verket kommer förmodligen kostnaderna att bli betydligt högre eftersom effekterna inte
såsom genom ett mirakel försvinner den dag då barnen slutar sin skoltid.
Under de 30 år vi gjort dessa kalkyler har vi etablerat ett antal bärande principer för vårt arbete.
Den första principen är att alltid ligga i underkant i våra beräkningar – försiktighetsprincipen
Den andra principen är att ta bort sådant som i och för sig kanske är viktigt men som kan vara
diskutabelt eller svårt att mäta i kalkylen
En konsekvens är att de resultat och de värden vi får kring utanförskapets effekter därmed blir mindre
än de totala effekterna om även dessa svårmätbara faktorer skulle räknas med. Som en följd av detta
och den ovan redovisade försiktighetsprincipen, underskattar vi i våra kalkyler systematiskt
utanförskapets ekonomiska effekter.

Ett stort eller litet problem
Vi har nu studerat kostnaderna utifrån ett enskilt barns eller en enskild familjs perspektiv. Men hur
ser det ut ur samhällets perspektiv? Det korta svaret är; det vet vi inte. Men låt oss som en illustration
formulera några antaganden om hur det ser ut i stort i samhället kring dessa barn och se vilka svar vi
då får.
Man anser att ungefär ett barn av hundra har ASD med normal begåvning. För en genomsnittlig
årskull på cirka 100 000 barn handlar det om 1 000 barn. Om vi går vidare från Attentions enkät kan vi
med stöd av den säga att för ungefär hälften av dessa familjer uppstår en eller flera av de
påfrestningar som vi beskrivit ovan. Då talar vi om 500 familjer. Men låt oss utifrån ett
försiktighetsperspektiv anta att problemen bara blir av den svårighetsgrad vi här skildrat för hälften av
dessa. Då har vi cirka 250 familjer per årskull.
Vi intresserar oss här för 13 årskullar – från skolstart till skolslut. Det gör sammanlagt 3 250 familjer.
Detta kan jämföras med Attentions enkät som fångat upp fler än 1 000 familjer. Om vi även här av
försiktighetsskäl, tänker oss att hälften av dessa familjer (50 %) drabbas av den minst kostsamma
effekten och att endast en mindre del (20%) drabbas av den mest kostsamma effekten, då blir
kostnaden för den genomsnittliga familjen i detta räkneexempel under den aktuella 13 årsperioden
cirka 2.4 Mkr. Detta betyder att den samhälleliga totalkostnaden i så fall blir cirka 7 900 Miljoner
kronor dvs 7,9 miljarder.
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Slutsatser och reflektioner
Det går inte att säga något definitivt om de totala samhällskostnaderna för föräldrar till barn med
ASD/Asperger som utsätts för betydande påfrestningar till följd av sin livssituation. Men vi kan på
goda grunder anta att det handlar om betydande belopp. Ett stort antal miljarder kronor. Förmodligen
skulle det ur ett samhällsperspektiv vara en mycket god investering att tidigt satsa på att stödja dessa
föräldrar., för att därmed reducera både det nuvarande och framtida utanförskapet och kostnaderna
för detta.
Det leder till en fråga om varför man idag inte gör fler eller mer omfattande insatser för att
förhindra eller i varje fall reducera detta problem. En förklaring till det kan vara att effekterna för
berörda beslutsfattare är mer eller mindre osynliga i de beslut- och uppföljningssystem man förfogar
över. Kostnaderna för detta drabbar i regel någon annan aktör och sker betydligt längre fram i livet.
Stuprörstänkandet och kortsiktigheten sätter käppar i hjulet för en god ekonomisk resurshushållning.
Det förefaller inte heller finnas incitament för att agera. Konsekvenserna är att det finns många
förlorare som en följd av detta. Familjen, berörda myndigheter och samhället i stort.
Ett par nyckelord dyker upp som en reflektion; långsiktighet och gränsöverskridande samverkan.
Det är en tämligen enkel slutsats att föräldrastöd sannolikt är en utomordentligt lönsam historia. Vi
pratar vi förmodligen om ett flertal miljarder.
En avslutande fråga blir då naturligtvis: Har vi råd att avstå från att agera?
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