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Abstract 

In this thesis, I have reviewed secondary data and existing reports with the aim to 

find estimates for the economic costs and transferred research resources that are 

connected to mental disorders in Sweden, and relating these estimates to the 

corresponding figures of other disorder categories. It also includes a discussion about 

the potential economic return of research within the area of mental disorders. The 

thesis is partly based on a report that I participated in writing on behalf of Kungliga 

Vetenskapsakademien with the aim to give attention to mental disorders and their 

economic consequences. The data is gathered from various sources such as 

Vetenskapsrådet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Socialstyrelsen, 

Försäkringskassan, WHO, as well as a large number of reports and articles. 

According to my assessment, the best estimate for the cost of mental disorders was 

96,2 billion kronor year 2001 (using the price level of 2009) (Tiainen & Rehnberg, 

2009). The other disorder categories are heart-disorders, neurological disorders, 

cancer and infectious diseases. According to the estimates, none of these disorders 

had an economic burden of disease even close to as high as the burden of mental 

disorders. According to a European study about resource allocation to brain research 

(Sobocki et al., 2006a), the cost of mental disorders makes up about 23 percent of the 

total economic burden of disease. If this proportion is applied on Swedish conditions 

as well, the total economic burden of disease for Sweden is estimated to 418,3 billion 

kronor in 2001. In order to examine the distribution of resources I have audited 

Vetenskapsrådets research allocation to different medical disease categories. Because 

of a lack of data, these numbers have been imputed to all research financing, both 

governmental and external. According to these calculations, the part of the research-

allocation that is given to mental disorders is only about 2,9 percent of the total 

research resources for 2009. This is without comparison the lowest of the disorder 

groups that are represented in this study. The skewness of the allocation has 

worsened during the last part of the 2000´s, which is illustrated in figure 3. 
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Figure 3: Resource allocation to different disorder categories, Vetenskapsrådet, 2004-2009.  

 

The term research-intensity is used in order to relate the research allocation that goes 

to every disorder category to the size of the costs caused by the disorders. Research 

intensity is defined as the share of the cost caused by a specific disorder that goes to 

research. In table 11, a comparison of the different disorders´ research-intensities is 

presented. As little as 0,1 percent of the economic burden caused by mental disorders 

goes to research, which can be compared to 0,9 percent for heart disorders, 2 percent 

for cancer and neurological disorders and almost 5 percent for infectious diseases. 

These figures should be interpreted with caution due to doubts about the validity of 

the data. 

Table 11: Comparison of research intensities of different disorder categories, 2009. (Million SEK)  

 Research allocation  Cost estimate Research intensity (%) 

Psykiska sjukdomar 98,6* 96 200 (2001) 0,10 

Mikrobiologi och infektioner 574,6* 11 600 (1997) 4,95 

Nervsystemet 506,6* 23 600 (2004) 2,15 

Cancer 750 35 400 (2004) 2,12 

Hjärtat och kärlsystemet 204* 23 600 (2004) 0,86 

*Estimat baserat på antagandet att samhällets forskningsallokering proportionellt motsvarar VR:s. 
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There is a discussion about the fact that it from an economic point of view is not 

certain that the disorder category that is most costly also should be the category that 

is allocated the most research resources. The resource ought to go to the category 

where the marginal rate of return of an extra krona is the highest. Since this is very 

hard to estimate, I have instead tried to examine the historical return from research 

within mental disorders, this in order to enable comparisons with return from 

research within other disorder categories. In this thesis however, there is no room for 

the auditing of historical returns of research within other disorder categories. I have 

audited studies conducted with the aim to estimate the potential rate of return of 

research within mental disorders. All studies that were analyzed resulted in a positive 

appreciated rate of return of such research. Due to methodological aspects, these 

results should however be interpreted cautiously. The report that is most relevant 

estimates a yearly rate of return of mental disorders of 7 percent. A simulation of the 

consequences of a decrease of the indirect costs at various levels was also conducted. 

The result showed that if today´s research results in a decrease of the indirect costs 

with as little as 0,13 percent, the research is profitable. 

Any exact and unshakable conclusions are impossible based on the conducted study. 

Thus, the fact remains that the mental disorders get a very small part of the research-

resources in relation to the costs that are caused by these disorders. Research within 

mental disorders has according to the audited reports at least historically generated a 

return of acceptable size. How this return compares to the profitability of research 

within other disorder categories is however not investigated in this thesis. If there is a 

difference in economic return, this fact could partly explain the skewness of the 

distribution of resources. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen består av en granskning av sekundärdata och existerande studier i syfte att 

hitta estimat som uppskattar de ekonomiska kostnaderna och utdelade 

forskningsanslagen när det kommer till psykiska sjukdomar i Sverige, samt relatera 

dessa till motsvarande siffror för andra sjukdomskategorier. Vidare diskuteras den 

potentiella avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar. Uppsatsen bygger på 

en delvis omarbetad rapport som jag deltagit i att skriva på uppdrag av Kungliga 

Vetenskapsakademien, med syftet att belysa frågan om psykiska sjukdomar och dess 

ekonomiska konsekvenser. Datamaterial har hämtats från Vetenskapsrådet, Svenska 

Sällskapet för Medicinsk Forskning, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, WHO samt 

ett stort antal övriga rapporter och artiklar. Det bästa estimatet av kostnaden för 

psykiska sjukdomar var enligt min bedömning ca 96,2 miljarder kronor för år 2001 

räknat i 2009 års prisnivå (Tiainen & Rehnberg, 2009). De övriga granskade 

sjukdomskategorierna är hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar, cancer och 

infektionssjukdomar. Ingen av dessa sjukdomar hade enligt estimering en ekonomisk 

sjukdomsbörda i närheten av den som orsakas av psykiska sjukdomar. Med 

utgångspunkt från en europeisk studie om resursallokering till hjärnforskning 

(Sobocki et al., 2006a) antas kostnaderna för psykiska sjukdomar utgöra 23 procent 

den totala ekonomiska sjukdomsbördan, vilket innebär att den totala ekonomiska 

sjukdomsbördan i Sverige skulle uppgå till 418,3 miljarder kronor år 2001. För att 

undersöka resursfördelningen har jag utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsallokering till olika medicinska sjukdomskategorier. På grund av bristande 

datamaterial har dessa siffror sedan imputerats till att gälla all forskningsfinansiering, 

både statlig och extern. Enligt dessa beräkningar utgör den del av forskningsanslagen 

som går till psykiska sjukdomar endast ca 2,9 procent av de totala 

forskningsresurserna år 2009. Detta är i särklass lägst av de sjukdomskategorier som 

är representerade i denna studie. Denna utveckling har förvärrats under senare delen 

av 2000-talet, vilket illustreras i figur 3.  
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Figur 3: Vetenskapsrådets forskningsanslag till olika sjukdomskategorier, 2004-2009. 

 

Måttet forskningsintensitet har använts för att relatera de forskningsanslag som varje 

sjukdomskategori tar emot till storleken på de kostnader sjukdomarna orsakar. 

Forskningsintensiteten definieras som den del av sjukdomens kostnad som går till 

forskning. Jämförelsen mellan de olika sjukdomarna presenteras i tabell 11. Endast 

0,1 procent av den ekonomiska börda som orsakas av psykiska sjukdomar går till 

forskning, vilket kan jämföras med ca 0,9 procent för hjärt- och kärlsjukdomar, ca 2 

procent för cancer och neurologiska sjukdomar samt nästan 5 procent när det gäller 

infektionssjukdomar. Dessa siffror bör dock tolkas med försiktighet på grund av 

osäkerhet i datamaterialet. 

Tabell 11: Jämförelse av forskningsintensitet mellan olika sjukdomskategorier, 2009. (Miljoner SEK) 

 Totalt forskningsanslag  Kostnadsestimat  Forskningsintensitet (%) 

Psykiska sjukdomar 98,6* 96 200 (2001) 0,10 

Mikrobiologi och infektioner 574,6* 11 600 (1997) 4,95 

Nervsystemet 506,6* 23 600 (2004) 2,15 

Cancer 750 35 400 (2004) 2,12 

Hjärtat och kärlsystemet 204* 23 600 (2004) 0,86 

*Estimat baserat på antagandet att samhällets forskningsallokering proportionellt motsvarar VR:s. 
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En diskussion förs om det faktum att det ur en strikt ekonomisk synvinkel inte är 

säkert att den sjukdomskategori som kostar mest är den som nödvändigtvis bör 

tilldelas mest forskningsanslag. Istället bör resurserna gå till den sjukdomskategori 

där marginalavkastningen av en ytterligare satsad krona är högst. Eftersom detta är 

väldigt svårt att beräkna har jag istället försökt undersöka hur avkastningen av 

forskning om psykiska sjukdomar historiskt sett ut, detta för att jämförelser med 

avkastning av forskning om andra sjukdomsgrupper ska kunna göras. I denna uppsats 

har dock inte utrymme funnits till att granska historisk avkastning av forskning inom 

andra sjukdomskategorier. Studier som har försökt uppskatta den potentiella 

avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar har granskats. Samtliga studier 

resulterade i en uppskattad positiv avkastning av sådan forskning. På grund av 

metodologiska aspekter bör dessa resultat dock tolkas med försiktighet. Den studie 

som ansetts vara mest relevant estimerar en årlig avkastning av forskning om 

psykiska sjukdomar till 7 procent. En simulering av konsekvenserna av en minskning 

av de indirekta kostnaderna i olika hög grad utfördes också. Resultatet visade att om 

dagens forskning leder till en minskning av de indirekta kostnaderna med endast 0,13 

procent innebär det att forskningen är lönsam.  

Några exakta och orubbliga slutsatser går ej att dras med basis på den studie som 

genomförts. Dock kvarstår det faktum att de psykiska sjukdomarna proportionellt sett 

tilldelas väldigt lite forskningsresurser i förhållande till de kostnader sjukdomarna 

orsakar samhället. Forskning inom psykiska sjukdomar har enligt de studerade 

rapporterna åtminstone historiskt gett en acceptabel avkastning. Hur den 

avkastningen förhåller sig till lönsamheten av forskning inom andra 

sjukdomskategorier är dock inte utrett i denna uppsats. Finns det en skillnad i 

avkastning skulle det delvis kunna förklara den skeva resursfördelningen. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Psykiska sjukdomar är ett stort och växande samhällsproblem. Prevalensen av de 

olika diagnoserna har ökat senaste decennierna, vilket har medfört ökade kostnader 

för samhället och den enskilde individen. Psykiska sjukdomar ökar särskilt bland 

yngre, där exempelvis ca 50 procent av förtidspensionerna beror på psykisk ohälsa. 

(Sjukvårdsguiden, 2010) Det är oklart vad denna ökning beror på, och om det 

verkligen är fler än tidigare som drabbas av olika psykiska sjukdomar eller om det 

istället är så att fler idag söker vård än tidigare. Oavsett vilket fallet är kvarstår 

faktum; bortsett från de psykiska sjukdomarnas mentala och sociala konsekvenser för 

den drabbade individen och dess anhöriga tillkommer en enorm ekonomisk börda. 

Att psykiska sjukdomar är något av ett tabubelagt ämne har gett konsekvenserna att 

diskussionen om psykiskt sjukas situation förekommer förhållandevis sällan i 

samhällsdebatten. På grund av sjukdomsgruppens känsliga karaktär figurerar sällan 

intresseorganisationer och lobbygrupper som tillvaratar patienternas intressen.   

1.2. Syfte 

Uppsatsen bygger på en delvis omarbetad rapport som jag deltagit i att skriva på 

uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien med syftet att belysa frågan om psykiska 

sjukdomar och dess ekonomiska konsekvenser. I uppsatsen problematiseras frågan 

om de resurser som satsas på forskning om psykiska sjukdomar är för låga i 

förhållande till vilka kostnader dessa sjukdomar medför. Uppsatsen syftar till att 

finna estimat på de ekonomiska kostnaderna av psykiska sjukdomar i Sverige och 

sätta dessa kostnader i relation till hur stor del av forskningsanslagen i Sverige som 

allokeras till psykiska sjukdomar jämfört med andra sjukdomar. Vidare diskuteras om 

snedfördelningen kan vara en konsekvens av att avkastningen av forskning om olika 

sjukdomar skiljer sig sinsemellan. Som en del av denna analys görs ett försök att hitta 

estimat på den potentiella avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar med 

utgångspunkt i existerande litteratur och egna beräkningar. 
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1.3. Metod 

Studien har baserats på kvantitativ sekundärdata som hämtats från olika publicerade 

artiklar och rapporter samt från Vetenskapsrådets årsredovisningar. Detta 

datamaterial har sedan jämförts och analyserats, både kvantitativt och kvalitativt. 

Analysen kompletteras med en simulering av de potentiella förtjänster som kan göras 

vid en minskning av de indirekta kostnaderna för psykiska sjukdomar i olika grad. 

1.4. Avgränsning 

Studien är begränsad till Sverige. Detta ger en inte helt rättvisande bild eftersom 

utveckling i ett land även påverkar andra länder i världen. I detta fall är det i första 

hand effekten av andra länders forskning på Sverige som ignoreras, eftersom Sverige 

på grund av sin storlek kan antas ha en begränsad roll när det gäller att påverka 

omgivningen. På grund av begränsad tillgång till information är 

forskningsallokeringens storlek baserad på endast Vetenskapsrådets uppgifter. De 

totala forskningsanslagen har sedan uppskattats med hjälp av antagandet om att 

proportionen av resurserna som går till olika sjukdomskategorier är densamma när 

det gäller totalt forskningsstöd som Vetenskapsrådets allokering. Alla 

sjukdomskategorier finns inte med i denna studie, de sjukdomskategorier som 

granskats är psykiska sjukdomar samt de fem sjukdomsgrupper som tilldelats störst 

andel av Vetenskapsrådets forskningsanslag. 

1.5. Disposition 

Det första kapitlet är en inledning till problemet som ska analyseras. Det börjar 

med en introduktion och tar sedan upp syfte, metod, avgränsning, disposition och 

bakgrund. Kapitel två beskriver den ekonomiska sjukdomsbörda som uppkommer till 

följd av psykiska sjukdomar i jämförelse med andra sjukdomsgrupper. Kapitel tre 

följer med en redogörelse av hur allokeringen av medicinska forskningsresurser ser ut 

mellan olika sjukdomskategorier. Detta följs av kapitel fyra med en presentation av 

några studier som försökt beräkna den ekonomiska avkastningen av forskning om 

psykiska sjukdomar. I kapitel fem följer sedan en diskussion om det datamaterial som 

funnits samt en egen simulering av den avkastning som blir resultatet av några olika 
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scenarion. Uppsatsen avslutas med en presentation av de slutsatser som dras baserat 

på studiens resultat. 

1.6. Bakgrund 

Psykisk sjukdom är tillstånd som präglas av störningar i upplevelser och beteenden. 

Psykiska sjukdomar innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Ca 

15 procent av Sveriges befolkning beräknas någon gång drabbas av psykisk sjukdom. 

(Sjukvårdsguiden, 2010). De senaste decennierna har de olika diagnosernas prevalens 

ökat, således har även den samhällsekonomiska bördan av dessa sjukdomar stigit. 

Depressiva sjukdomar förväntas också ytterligare öka de nästa två decennierna. 

(Dawson et al., 2001). Utvecklingen verkar gå åt samma håll även när det kommer 

till sjukfrånvaro, den andel som kan härledas till psykiska sjukdomar ökade under 

1990-talet från 14 till 23 procent. (Försäkringskassan, 2003).  

 

Till skillnad från många kroppsliga sjukdomar är psykiska sjukdomar inte lika enkla 

att avgränsa. Diagnoskriterierna finns specificerade i två olika klassificeringar; 

International Classification of Diseases (ICD) och Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM). Enligt DSM IV klassificeras sjukdomarna i följande 

kategorier:  

- Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdomar  

- Konfusioner, demenser samt minnesstörningar och övriga kognitiva störningar  

- Psykiska störningar med somatisk grund som inte klassificeras annorstädes  

- Substansrelaterade störningar  

- Schizofreni och andra psykotiska syndrom  

- Förstämningssyndrom  

- Ångestsyndrom  

- Somatoforma syndrom  

- Patomimier  

- Dissociativa syndrom  

- Sexuella störningar och könsidentitetsstörningar  

- Ätstörningar  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#St.C3.B6rningar_som_vanligen_diagnostiseras_hos_sp.C3.A4dbarn.2C_barn_eller_ungdomar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Konfusioner.2C_demenser_samt_minnesst.C3.B6rningar_och_.C3.B6vriga_kognitiva_st.C3.B6rningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Psykiska_st.C3.B6rningar_med_somatisk_grund_som_inte_klassificeras_annorst.C3.A4des
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Substansrelaterade_st.C3.B6rningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Schizofreni_och_andra_psykotiska_syndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#F.C3.B6rst.C3.A4mningssyndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#.C3.85ngestsyndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Somatoforma_syndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Patomimier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Dissociativa_syndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Sexuella_st.C3.B6rningar_och_k.C3.B6nsidentitetsst.C3.B6rningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#.C3.84tst.C3.B6rningar
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- Sömnstörningar  

- Impulskontrollstörningar som ej klassificeras annorstädes  

- Maladaptiva stressreaktioner  

- Personlighetsstörningar  

- Andra tillstånd som kan vara i fokus för klinisk utredning och behandling  

(American psychiatric association, 2000) 

Några av de vanligaste diagnoserna är förstämningstillstånd, det vill säga tillstånd 

med förhöjd eller sänkt sinnesstämning, ångestsyndrom, psykossjukdomar och 

beroendesjukdomar. Ungefär mellan sju och tolv procent av befolkningen drabbas av 

ångestsyndrom. Här ingår panikångestattacker, generell ångest, fobier eller 

tvångssyndrom. Fem procent uppskattas lida av depression. Livstidsrisken av att 

drabbas av depression är ca 20 procent för män och 30-40 procent för kvinnor. Runt 

70 000 personer i Sverige har en psykossjukdom. Uppgifterna om hur många som har 

schizofreni varierar, en uppskattning säger runt 40 000. Missbruk och beroende av 

alkohol och droger är en stor del av de psykiatriska diagnoserna. Ca tio procent av de 

svenska männen är storkonsumenter av alkohol, och för kvinnorna är siffrorna mellan 

ca en och sex procent. Antalet tunga narkotikamissbrukare (som injicerar eller 

dagligen använder droger) uppskattades till 26 000 år 1998. Personlighetsstörningar 

utvecklas vanligen under barndomen eller tidig vuxen ålder och kan vara helt eller 

delvis medfödd. Enligt DSM - IV finns det tio olika personlighetsstörningar. Hur 

vanliga dessa diagnoser är i Sverige är svårt att veta exakt. Imputerar man resultat 

från amerikanska befolkningsstudier till Sverige skulle det innebära att 2,6 procent av 

svenskarna har en antisocial personlighetsstörning, 5-6 procent av männen och 0,2 

procent av kvinnorna. (Forskning.se, 2010)   

Vissa sjukdomar orsakar högre kostnader än andra. Somliga diagnoser medför stora 

kostnader på grund av den höga prevalensen, medan andra sjukdomar kostar mycket 

per behandlad patient, även om inte så många drabbas av sjukdomen. Som exempel 

kan nämnas depression där den årliga kostnaden per patient och år uppskattas till 

4610 kronor (Norinder, Nordling et al., 2000) jämfört med bipolär sjukdom, som 

enligt studier från USA har en approximativ kostnad per patient och år på mellan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#S.C3.B6mnst.C3.B6rningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Impulskontrollst.C3.B6rningar_som_ej_klassificeras_annorst.C3.A4des
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Maladaptiva_stressreaktioner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Personlighetsst.C3.B6rningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koder_i_DSM-IV#Andra_tillst.C3.A5nd_som_kan_vara_i_fokus_f.C3.B6r_klinisk_utredning_och_behandling
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ungefär 100 000 kronor och 160 000 kronor. (Wyatt & Henter, 1995). Årlig prevalens 

av bipolär sjukdom har i skattningar i Europa varierat mellan 0,2 och 1,1 procent 

(Wittchen & Jacobi, 2005). Den betydligt högre prevalensen när det kommer till 

depression medför dock att de samhällsekonomiska kostnaderna orsakade av 

depressionssjukdomar är betydligt högre än de kostnader som bipolär sjukdom 

medför. Sammantaget för de olika diagnoserna gäller att de indirekta kostnaderna 

utgör den absolut största delen av kostnaderna, uppskattningsvis mellan 60 till 80 

procent. De största kostnaderna som psykiska sjukdomar medför är således kostnader 

av förlorad produktion p.g.a. sjukfrånvaro och förtidspension. De vanligaste 

sjukskrivningsorsakerna i Sverige är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala 

sjukdomar. (Svensson & Pettersson, 2010) 

2. Ekonomisk sjukdomsbörda 

2.1. Samhällsekonomiska kostnader av psykiska sjukdomar 
 

I avsikt att kunna presentera ett estimat för hur mycket de psykiska sjukdomarna 

kostar i Sverige har jag granskat den litteratur som finns i detta ämne. Jag har hittat 

två olika studier som med hjälp av ”cost of illness”-metoden (COI) uppskattar den 

ekonomiska bördan för psykiska sjukdomar.  

 

En COI-studie mäter den ekonomiska bördan som en sjukdom orsakar och den 

maximala summa som potentiellt kan sparas eller förtjänas genom att sjukdomen 

utrotas. Dessa typer av studier används främst i syfte att belysa omfattningen av den 

inverkan en sjukdom har på samhället, dessa så att beslutsfattare kan ta hänsyn till 

vilka sjukdomar som bör prioriteras när det kommer till olika åtgärder, och för vilka 

sjukdomar ett botemedel skulle vara mest värdefullt när det kommer till att minska 

sjukdomsbördan. COI-studier kan demonstrera vilka sjukdomar som kräver en ökad 

allokering av förebyggande resurser eller behandlingsresurser, men eftersom dessa 

studier inte mäter vilka fördelar en ökad allokering skulle generera innebär det en 

begränsning när det kommer till att bestämma hur resursdistributionen bör se ut. De 

flesta COI-studier inkluderar både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader 
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mäter alternativkostnaden av de resurser som förbrukas i behandlingen av en specifik 

sjukdom medan indirekta kostnader mäter värdet av de resurser som går förlorade till 

följd av en specifik sjukdom. Indirekta kostnader uppstår från produktionsförluster 

beroende på sjukfrånvaro, permanenta funktionshinder som leder till 

förtidspensioner, och förtida död hos patienterna. Vissa studier inkluderar även 

immateriella kostnader av smärta och lidande, vanligtvis i form av livskvalitetsmått. 

Denna kostnadskategori utesluts dock ofta på grund av svårigheterna i att korrekt 

kvantifiera de immateriella kostnaderna i monetära termer. Kostnader för informell 

vård är en typ av direkta kostnader som härrör sig till obetalda insatser från 

exempelvis familj, vänner eller välgörenhetsorganisationer. Denna typ av kostnad 

utesluts också ofta från kostnadsstudier på grund av problem med att uppskatta 

storleken. Vid estimering av direkta kostnader mäts ofta de totala direkta kostnaderna 

istället för de direkta nettokostnaderna där de framtida medicinska kostnader som 

undviks på grund av patientens död subtraheras från totalkostnaden. Direkta 

medicinska kostnader kan inkludera exempelvis sjukhuskostnader, läkarkostnader, 

kostnader för öppenvård, akutvårdskostnader, medicinkostnader, 

rehabilitationskostnader etc. Indirekta kostnader inkluderar resursförlusten till följd 

av morbiditet
1
 och mortalitet

2
, vilket därmed sätter ett monetärt värde på livet, vilket 

kan ge upphov till etiska debatter. Detta bland annat för att indirekta kostnader 

oundvikligen sätter ett lägre värde på äldre människor, och ofta även arbetslösa.  

 

Det finns tre huvudsakliga metoder för att bestämma indirekta kostnader, dessa är 

humankapitalmetoden, friktionskostnadsmetoden samt betalningsviljemetoden. 

Humankapitalmetoden mäter värdet av förlorad produktion i termer av en patient 

eller vårdgivares förlorade inkomst. När det kommer till kostnaden för dödlighet eller 

permanent invaliditet multipliceras de inkomster som förloras vid varje ålder med 

sannolikheten att överleva till den åldern. De framtida inkomsterna diskonteras ofta 

till nuvärde. I humankapitalmetoden inkluderas ofta värdet av hushållsarbete, detta 

                                                           
1 Morbiditet är ett mått som beskriver antalet sjukdomsfall i en population, det vill säga hur hög frekvens av befolkningen som 

är drabbad av en viss sjukdom. 

 
2 Mortalitet mäter antalet avlidna på grund av en viss sjukdom delat med den totala befolkningen, det vill säga hur stor del av 
populationen som avlider på grund av en specifik sjukdom. 
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värderas vanligtvis som alternativkostnaden till att anställa en ersättare från 

arbetsmarknaden. Friktionskostnadsmetoden mäter endast de produktionsförluster 

som uppstår under den tid det tar att ersätta en arbetare. Denna metod antar att 

förlusten av en anställd endast resulterar i de kostnader som uppstår under den tid 

som det tar att anställa och utbilda en ny anställd. Detta kallas för friktionsperioden. 

Betalningsviljemetoden mäter det belopp en individ skulle kunna tänka sig att betala 

för att reducera sannolikheten för sjukdom eller dödlighet. Det finns ett antal olika 

metoder för att bestämma en persons betalningsvilja; genom enkäter, genom att 

undersöka lönegapet mellan två jobb med olika höga risker, undersöka efterfrågan på 

produkter som leder till bättre hälsa eller förbättrad säkerhet, etc. Det är dock väldigt 

svårt att korrekt uppskatta betalningsviljan, detta på grund av att resultaten till stor 

del beror på människors svar på väldigt specifika hypotetiska frågor om deras 

betalningsvilja för att undvika vissa sjukdomar. Denna metod används därför sällan i 

COI-studier. Humankapitalmetoden är den vanligaste metoden för att bestämma en 

sjukdoms indirekta kostnader. Den kritik som riktas mot detta synsätt är exempelvis 

att speciella grupper blir tilldelade ett högre värde än andra. Eftersom lönenivåer och 

anställningsgrader används, blir vissa grupper tilldelade ett lägre värde, bl. a på grund 

av ålder, kön och ras. De som förespråkar friktionskostnadsmetoden kritiserar ofta 

humankapitalmetoden för att övervärdera de indirekta kostnaderna. Enligt deras 

synsätt så elimineras ju produktionsförlusterna efter att en ny person anställts och 

utbildats till att ersätta den före detta anställda. Friktionskostnadsmetoden används 

dock sällan eftersom det krävs omfattande datamaterial för att kunna bestämma 

förlusterna endast i friktionsperioden. (Segel, 2006) 

 

Tiainen och Rehnberg presenterade år 2009 en COI-studie i syfte att undersöka den 

ekonomiska bördan för psykiska sjukdomar, både vad gäller direkta och indirekta 

kostnader (Tiainen & Rehnberg, 2009). Denna studie är prevalensbaserad, vilket 

innebär att totalkostnaderna är beräknade baserat på antalet psykiskt sjuka personer 

under 2001 och de kostnader som uppstår under året på grund av dessa personers 

psykiska sjukdomar. Prevalensen inom de olika sjukdomarna bestämdes med hjälp av 

ICD-10 som är en internationell statistisk klassifikation av sjukdomar. Vidare baseras 
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analysen främst på en ”top down”-ansats, där kostnaderna baseras på de årliga 

aggregerade nationella hälso- och sjukvårdsutgifterna. Dessa utgifter anknyts sedan 

till de sjukdomar som är orsaken till dem. Kostnaderna är dock tagna både från 

landsting och kommuner, och eftersom det på kommunnivå inte går att få tag på 

aggregerade utgiftsdata har man här istället använt en ”bottom up”-ansats. Här har 

författarna utgått ifrån ett stickprov av patienter och beräknat denna grupps faktiska 

resurskonsumtion baserat på information från medicinska register och patientenkäter. 

Kostnaden för denna delpopulation extrapoleras sedan till den totala populationen för 

att en skattning av de totala kostnaderna ska kunna göras. För att undvika 

dubbelräkning på grund av komorbiditet
3
 har analysen begränsats till att gälla endast 

huvuddiagnosen. För att underlätta vid en beräkning av de direkta kostnaderna har en 

uppdelning i olika kostnadskategorier gjorts. Författarna har uppskattat kostnaderna 

som uppstått på grund av sjukhusvistelser, i öppenvården, av läkemedel och för 

kommunen. Dessa kostnadsdata har tagits från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner 

och Landsting, Apoteket samt data från privata sjukhem och hem för psykiskt sjuka. 

De indirekta kostnaderna har beräknats med humankapitalmetoden på basis av 

produktionsförluster relaterade till patienters sjukfrånvaro, permanent invaliditet och 

förtida död. Kostnaderna har diskonterats med en årlig ränta på fem procent. 

Uppgifter om storleken på de indirekta kostnaderna har hämtats från 

Försäkringskassan, SCB samt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa 

(NASP).  

 

Resultatet av studien ger en uppskattning av de totala kostnaderna för psykiska 

sjukdomar i Sverige på ca 85,8 miljarder kronor under år 2001. Inflationsjusteras 

denna siffra till 2009 års prisnivå blir kostnaden istället ca 96,2 miljarder kronor. I 

tabell 1 specificeras kostnaderna i direkta och indirekta kostnader både i 2001 och 

2009 års prisnivåer. Utgår vi ifrån år 2009 så uppgår de indirekta kostnaderna till ca 

                                                           
3  Komorbiditet eller samsjuklighet betyder samtidig förekomst av en eller flera andra diagnoser förutom den huvudsakliga. 

Ignoreras en sjukdoms komorbiditeter kan kostnaderna för sjukdomen underskattas grovt. Om alla kostnader som är anknutna 

till de multipla diagnoserna inkluderas kan dock vissa av kostnaderna komma att dubbelräknas, vilket istället orsakar en 

överskattning av kostnaderna. Detta på grund av svårigheterna i att på ett korrekt sätt separera de kostnader som orsakas av de 

olika sjukdomarna. 
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76,5 miljarder kronor vilket utgör nästan 80 procent av totalkostnaderna. Den största 

delen av de indirekta kostnaderna består av produktivitetsförlust av 

förtidspensioneringar till följd av permanenta funktionshinder. De direkta 

kostnaderna beräknas till ca 19,8 miljarder kronor. Av detta belopp är 

sjukhuskostnader och öppenvårdskostnader de största posterna, med mellan 6-7 

miljarder kronor vardera. 

 

Tabell 1 Totala kostnader av psykiska sjukdomar I Sverige 2001 (Miljoner SEK). 
4
 

 2001 års prisnivå 2009 års prisnivå 

Direkta kostnader 17 636 19 786 

Sjukhuskostnader 5 506 6 712 

Kommunala kostnader 4 104 5 003 

Öppenvårdskostnader 5 433 6 096 

Läkemedelskostnader 2 593 2 909 

Indirekta kostnader 68 150 76 458 

Sjukfrånvaro 24 160 27 105 

Förtidspension 38 730 43 451 

Förtida död 5 260 5 901 

Totala kostnader 85 786 96 243 

Not: Hämtat och återgett från Tiainen & Rehnberg, 2009. 

 

 

Studiens slutsats är alltså en uppskattning av de totala kostnaderna för psykiska 

sjukdomar till ungefär 96,2 miljarder kronor varav ungefär 80 procent består av 

indirekta kostnader och 20 procent direkta kostnader. Resultatet är dock enbart ett 

estimat och det finns flera begränsningar med rapporten.  

 

- Det saknas datamaterial från kommunerna om antal personer i kommunalt 

boende. Författarna har därför varit tvungna att uppskatta de kommunala 

kostnaderna med utgångspunkt från andra studier och rapporter. Denna 

information är långt ifrån tillfredsställande och en känslighetsanalys som 

presenteras i rapporten visar att siffrorna varierar i hög grad beroende på vilka 

priser som väljs.  

                                                           
4Kostnaderna i SEK beräknade med den av författarna angivna växelkursen €1 = SEK9.1 



10 
 

 

- Varken kostnader för informell vård eller immateriella kostnader beräknas i 

denna studie. Dessa typer av kostnader kan antas vara förhållandevis höga när 

det gäller psykiska sjukdomar, eftersom dessa sjukdomar ofta i hög grad 

påverkar patientens familj och närstående. Med utgångspunkt från exemplet 

bipolär sjukdom uppskattades att 58 procent av 1113 patienter i Storbritannien 

med denna sjukdom hade en partner som vårdgivare, för ytterligare 26 

procent var en förälder vårdgivare. (Hill et al., 1996). Det innebär förluster i 

form av tid och resurser för den anhöriga, men även rena produktionsförluster 

för samhället.  

 

- Kritik har riktats mot studien på grund av att beräkningarna baseras på 

Försäkringskassans sjukförsäkringsdata. Dessa data kan antas ej till fullo 

motsvara den faktiska sjukdomsbilden i Sverige. Det finns förmodligen ett 

mörkertal när det kommer till sjukskrivningar på grund av psykiska 

sjukdomar, eftersom dessa sjukdomar inte är socialt accepterade i lika hög 

grad som andra sjukdomar. Samtidigt finns en risk att människor är felaktigt 

sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos som grund. Det finns en risk att 

exempelvis diagnosen depression används vid sjukskrivning av patienter utan 

att det nödvändigtvis är en kliniskt verifierbar depression, detta eftersom 

sjukdomsbegreppet är så pass abstrakt. Denna diagnos kan användas när det 

kommer till patienter som mår dåligt och inte ser sig som arbetsföra, utan att 

den exakta sjukdomen har gått att specificera. Det är dock mycket svårt att 

göra en objektiv utvärdering av detta. Eftersom studien till största del är 

baserad på en ”top down”-ansats så är kostnaderna odiskutabelt kostnader 

som drabbar hälso- och sjukvården, diskussionen gäller snarare om alla 

kostnader i realiteten härrörs till de psykiska sjukdomarna eller egentligen 

orsakas av andra sjukdomar och diagnoser.  

 

- Andra frågetecken med studien är beräkningarna av produktivitetsförluster.  

Den metod som använts för att beräkna dessa är humankapitalmetoden. Här 
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antas det att de produktivitetsförluster som uppkommer av exempelvis en 

förtidspensionering uppgår till det belopp den förtidspensionerade skulle ha 

genererat om denne skulle ha fortsatt i arbete till sin ordinarie 

pensionsavgång. Om friktionskostnadsmetoden istället använts, skulle hänsyn 

tas till att det finns arbetslösa som kan utföra det jobb som den sjuke inte 

längre är kapabel till.  

 

De begränsningar som finns i denna studie talar inget entydigt språk och det går inte 

att säga om kostnaderna är över- eller underskattade. Sammantaget är studien trots 

sina begränsningar omfattande och av hög kvalitet, och de kostnader som beräknats 

bör kunna användas som ett approximativt estimat på de reella kostnaderna för 

psykiska sjukdomar. 

 

En annan rapport som jag granskat är den europeiska studien ”Costs of Disorders of 

the Brain in Europe” från 2005. (Sobocki et al., 2005) Rapporten har beräknat de 

totala kostnaderna för hjärnsjukdomar för hela Europa på uppdrag av European Brain 

Council (EBC). Undersökningarna baseras på tolv kategorier av hjärnsjukdomar 

varav sex stycken är kategoriserade som psykiska sjukdomar. Även denna studie är 

prevalensbaserad, och kostnaderna är baserade på år 2004. Till grund för att 

bestämma prevalensen har två olika klassifikationer använts, både ICD 10 och DSM-

V. Till skillnad från i den förra studien har forskarna utgått från en ”bottom-up”-

ansats, där kostnadsdata baseras på ett stickprov av patienter med en definierad 

sjukdom. Dessa siffror extrapoleras
5
 sedan med hjälp av nationella prevalenssiffror 

till att gälla hela befolkningen. Kostnads- och prevalensdata har hämtats från en 

mängd redan existerande studier. Omfattande databassökningar har genomförs för att 

finna relevanta rapporter. Inklusionskriterier har bl.a. innefattat att rapporterna ska 

vara skrivna på det engelska språket samt att studien ska gälla ett europeiskt land. 

Kostnaderna är indelade i indirekta kostnader samt direkta medicinska och icke-

                                                           
5 Extrapolering är estimering av mätvärden utanför ett mätområde. Extrapolering kan användas för att gissa mätvärden i ett 

område där det inte går att mäta. I detta sammanhang innebär det att de kostnadsdata som finns för vissa länder utvidgas till att 

antas gälla även övriga länder.  
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medicinska kostnader. De indirekta kostnaderna är beräknade med 

humankapitalmetoden, och främst baserade på kostnader för förlorad produktion till 

följd av korttidssjukskrivningar och förtidspension. Reducerad produktivitet på 

jobbet som en konsekvens av exempelvis depression är inkluderad i vissa fall. 

I de direkta icke-medicinska kostnaderna ingår kostnader för socialtjänst samt 

informell vård.  I de fall kostnads- eller prevalensdata har saknats har extrapoleringar 

gjorts för att kunna specificera kostnaderna för varje sjukdom och för varje separat 

land. Dessa siffror har då köpkraftsjusterats för att ta hänsyn till skillnader i köpkraft 

mellan länder. Eftersom detta datamaterial finns tillgängligt i nedbruten form kan 

kostnaderna beräknas för Sverige separat, samtidigt som de relevanta kostnaderna 

som härrörs till de psykiska sjukdomskategorierna kan urskiljas från de kostnader 

som beror på övriga hjärnsjukdomar, i.e. de neurologiska sjukdomarna.  

 

Tabell 2 Totala kostnader av psykiska sjukdomar I Sverige 2004 (Miljoner SEK).  

 2004 års prisnivå 2009 års prisnivå 

Missbruk 22 411 24 053 

Affektiva störningar 19 295 20 709 

Ångestsjukdomar 12 019 12 890 

Demens* 5 073 5 445 

Psykotiska sjukdomar 3 931 4 219 

Trauma 309 331 

Totalt 63 038 67 657 

*Endast 50 procent av den totala sjukdomskostnaden är medräknad 

Not: Hämtat och återgett från Sobocki et al., 2005. 

 

Av de tolv sjukdomskategorier som ingår i studien är sex stycken att räkna som 

psykiska sjukdomar, dessa är missbruk, affektiva störningar, ångestsjukdomar, 

demens, psykotiska sjukdomar och trauma. Demens är dock kategoriserat som både 

en psykisk och neurologisk sjukdom. Av den anledningen räknas endast hälften av 

den kostnad som demens medför.  Med utgångspunkt från de kostnadsdata som blev 

resultatet av de extrapoleringar som utförts uppskattas den totala kostnaden av 

psykiska sjukdomar i Sverige till ca 63 miljarder kronor för år 2004. Med 

inflationsjusterade siffror blir kostnaden istället ca 67,7 miljarder kronor. 

Kostnaderna i både 2004 och 2009 års prisnivå specificerat på olika 
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sjukdomskategorier presenteras i tabell 2. Den i synnerhet mest kostsamma 

sjukdomskategorin beräknas vara missbrukssjukdomar, tätt följt av affektiva 

störningar, i 2009 års prisnivå uppgår kostnaderna till 24 respektive 20,7 miljarder 

kronor. Dessa sjukdomskategorier motsvarar således var för sig över 30 procent av 

den totala sjukdomsbördan. Tyvärr finns de Sverige-specifika kostnaderna inte 

uppdelade i direkta och indirekta kostnader. Generellt sätt i studien så utgjorde de 

indirekta kostnaderna ungefär två tredjedelar av de totala kostnaderna. (67 procent) 

Av de direkta kostnaderna stod de direkta medicinska kostnaderna för ungefär två 

tredjedelar (22 procent), och de direkta icke-medicinska kostnaderna ungefär en 

tredjedel (11 procent). 

 

Kostnadsestimatet 67,7 miljarder som hämtats från denna studie är ju något lägre än 

estimatet på 96,2 miljarder från den svenska rapporten. Skillnaden kan till viss del 

bero på metodologiska olikheter i rapporterna. 

 

-  Den Europeiska studien tar inte med alla psykiska sjukdomar i beräkningen. 

När studien påbörjades gjordes ett urval av de sjukdomskategorier inom 

psykiatrin som antogs vara mest prevalenta och kostsamma. Vissa 

sjukdomsgrupper uteslöts dock på grund av bristande datamaterial, bl.a. 

ätstörningar och utvecklingsstörningar. I vissa sjukdomsgrupper har heller 

inte alla kostnader tagits med i beräkningen, detta på grund av brist på 

datamaterial. Exempelvis saknas direkta icke-medicinska kostnader för 

affektiva störningar, ångestsjukdomar och trauma. Prevalensestimat saknas 

också för vissa delar av befolkningen. Beräkningar har då gjorts med 

utgångspunkt från siffror som är lägre än den faktiska prevalensen. Slutligen 

har kostnader för brottslighet relaterat till missbruksproblem utelämnats.  

 

- Ett metodologiskt problem med studien är att eftersom kostnaderna beräknats 

från ett ”bottom-up” perspektiv, det vill säga på individnivå, finns risken att 

kostnaderna dubbelräknats på grund av komorbiditet. Komorbiditet är 

speciellt förekommande när det kommer till psykiska sjukdomar, i studien har 
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utgångspunkten varit en komorbiditet på mellan 44 och 94 procent mellan de 

olika sjukdomarna. Kostnaderna har justerats ned med hänsyn till 

komorbiditet, dock är komorbiditetseffekten mellan individuella diagnoser 

utelämnad.  

 

- Det bör även tilläggas att det finns en osäkerhet kring prevalens- och 

kostnadsestimat på grund av att dessa i många fall fått imputeras på basis av 

andra länders datamaterial.  

 

Rapportens författare menar dock att kostnadsberäkningarna sannolikt är en 

underskattning av den faktiska kostnaden. Detta främst på grund av de 

sjukdomskategorier som utelämnats. 

 

Sammanfattningsvis finns det således två relevanta studier med två olika 

kostnadsestimat, ungefär 67,7 respektive 96,2 miljarder kronor. Trots de båda 

studiernas olika brister som leder till en osäkerhet i resultatens exakthet kan 

slutsatsen dras att den ekonomiska bördan till följd av psykiska sjukdomar är 

väsentlig. Eftersom Tiainen och Rehnbergs studie är direkt baserad på svenska 

förhållanden medan EBC:s rapport har ett mer splittrat fokus anser jag att detta 

estimat i dagsläget är det mest relevanta, detta värde används därmed i resterande del 

av studien. Det lägre kostnadsestimatet från EBC kommer att användas för att göra 

känslighetsanalyser av resultatet. 

 

2.2. Jämförelse med andra sjukdomskategorier 

I syfte att kunna jämföra psykiska sjukdomar med andra sjukdomar har kostnadsdata 

gällande andra sjukdomar eftersökts. De relevanta resultat som hittats presenteras i 

detta kapitel. Samtliga kostnadsestimat gäller Sverige. De olika kostnadsestimaten är 

uppskattade med hjälp av olika metoder, vid olika tidpunkter och med olika 

datakällor. Det finns således en osäkerhet vid en jämförelse mellan de olika 
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summorna. Jag har ändå valt att presentera dessa siffror, eftersom de trots 

osäkerheten ger ett perspektiv på den aktuella diskussionen. 

I Cancerfondsrapporten från år 2006 presenteras en uppskattning av de ekonomiska 

kostnaderna av cancer till ca 33 miljarder kronor för år 2004. I 2009 års priser 

motsvarar denna summa 35,4 miljarder kronor. Summan består av ca 50 procent 

vardera från direkta och indirekta kostnader. (Cancerfondsrapporten, 2006, 84)  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004 uppgick kostnaderna för 

hjärtsjukdomar för år 1995 till ca 22 miljarder kronor (2004 års prisnivå). Räknas 

detta om till 2009 års prisnivå ges en summa motsvarande 23,6 miljarder kronor. Av 

detta härrörs ca 60 procent till direkta kostnader och 40 procent till indirekta 

kostnader. (Socialstyrelsen, 2004, 34)  

 

I rapporten ”Costs of Disorders of the Brain in Europe” (Sobocki et al., 2005) som 

presenterades i det föregående kapitlet, finns även kostnaderna för neurologiska 

sjukdomar specificerade. Baserat på den extrapolering som utförts uppgår även detta 

belopp till ca 22 miljarder kronor i 2004 års prisnivå. Efter inflationsjustering fås 

summan 23,6 miljarder kronor. 

 

I artikeln ”Smittsamma sjukdomar kostar pengar” (Fredlund & Giesecke, 1998) 

skattas kostnaderna för infektionssjukdomar till 5-10 miljarder kronor årligen för år 

1997. Väljs den högsta siffran, och räknas om till 2009 års prisnivå hamnar 

kostnaden på ca 11,6 miljarder kronor. En sammanställning av de uppskattade årliga 

kostnaderna för de olika sjukdomskategorierna presenteras i tabell 3. Jämförelser av 

kostnader mellan de olika sjukdomsgrupperna ska av tidigare redovisade orsaker ske 

med försiktighet. 
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Tabell 3 Estimat av totala kostnader inom olika sjukdomskategorier (Miljarder SEK, (år)).  

 2009 års prisnivå 

Psykiska sjukdomar 96,2 (2001) 

Hjärtsjukdomar 23,6 (2004) 

Neurologiska sjukdomar 23,6 (2004) 

Cancer 35,4 (2004) 

Infektionssjukdomar 11,6 (1997) 

 

Enligt artikeln ”Resource allocation to brain research in Europe” (Sobocki et al., 

2006a) utgör kostnaderna för psykiska sjukdomar över 23 procent av den totala 

ekonomiska sjukdomsbördan i Europa. Utgår vi ifrån att andelen är någorlunda lika 

även för Sverige innebär det att den totala svenska sjukdomsbördan uppgår till ca 

418,3 miljarder kronor år 2009. 

3. Forskningsallokering  

3.1. Anslag till forskning om psykisk sjukdom  
 

I föregående kapitel konstaterades att psykiska sjukdomar står för en stor andel av 

sjukdomsbördan i Sverige. I detta avsnitt studeras hur forskningsresurser allokeras till 

olika medicinska sjukdomsgrupper. Jag har här låtit Vetenskapsrådets (VR) 

forskningsanslag representera den totala medicinska forskningsallokeringen i 

Sverige. Vetenskapsrådets totala allokering till medicinsk forskning uppgick år 2009 

till ca 832 miljoner kronor. Den totala årliga medicinska forskningsallokeringen 

uppgår till ca 3,4 miljarder kronor (SSMF, 2010). Vetenskapsrådets andel är således 

ungefär en fjärdedel. Det är dock endast från denna organisation som tillförlitlig 

information om resursallokering varit möjlig att erhålla. Min analys bygger därför på 

antagandet att den totala medicinska forskningsallokeringen i Sverige proportionellt 

sett motsvarar Vetenskapsrådets allokering. 

 
Vetenskapsrådet (VR) är den största statliga finansiären av grundforskning vid 

svenska universitet, högskolor och institut. Rådet fördelar årligen ca fyra miljarder 

kronor i forskningsstöd (Vetenskapsrådet, 2010). Under år 2009 uppgick anslagen 
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från VR till medicinsk forskning till ca 823 miljoner kronor. Av detta belopp gick 

23,6 miljoner (2,87 procent) till forskning om psykiska sjukdomar. I tabell 4 nedan 

presenteras VR:s årliga anslag till forskning om psykiska sjukdomar mellan åren 

2001-2009. Som vi kan se har anslagen i absoluta termer ökat något under den 

senaste tioårsperioden. Tas hänsyn till att de totala anslagen till medicinsk forskning 

nästan fördubblats sedan 2004 blir dock bilden av utvecklingen annorlunda 

(Vetenskapsrådet, 2003, s.56; Vetenskapsrådet, 2008, s.79; Vetenskapsrådet, 2009, 

s.50). 

 
Tabell 4: Vetenskapsrådets anslag till forskning inom psykiska sjukdomar; i absoluta siffror samt som 

andel av rådets totala anslag till medicinsk forskning, 2001-2009 

 

 

*Siffrorna redovisar de bidrag som betalats ut under året för forskning inom området medicin, oavsett anslagspost. 

Ej direkt jämförbara med utbetalade forskningsanslag mellan 2004-2009 

 

År Forskningsanslag till 

psykiska sjukdomar 

(Miljoner SEK, 

Löpande priser) 

Forskningsanslag till 

psykiska sjukdomar 

(Miljoner SEK, 2009 

års priser) 

Totalt anslag 

till medicinsk 

forskning 

(Miljoner SEK, 

Löpande 

priser) 

Totalt anslag 

till medicinsk 

forskning 

(Miljoner SEK, 

2009 års priser) 

Psykiska sjukdomars 

andel av VR:s totala 

medicinska 

forskningsanslag (%) 

2001 10,329* 11,588* - - - 

2002 13,974* 15,350* - - - 

2003 18,534* 19,971* - - - 

2004 17,192 18,452 420,8 451,637 4,09 

2005 17,564 18,770 421,258 450,193 4,17 

2006 17,050 17,976 476,480 502,364 3,58 

2007 20,447 21,091 532,536 549,309 3,84 

2008 20,729 20,663 787,503 785,014 2,63 

2009 23,592 23,592 823,075 823,075 2,87 



18 
 

Figur 1: Vetenskapsrådets forskningsanslag till psykiska sjukdomar 2004-2009 

 

Figur 1 visar hur utvecklingen i absoluta mått sett ut under 2000-talet. VR:s 

forskningsanslag till psykiska sjukdomar har ökat något under 2000-talet. År 2004 

(Siffrorna från detta år och framåt är inte direkt jämförbara med tidigare år) var 

anslagen i fasta priser 18,5 miljoner. Mellan år 2006 och 2007 ökade anslagen med 

drygt 3 miljoner kronor. Ytterligare en ökning av anslagsbeloppet med 3 miljoner 

gjordes mellan år 2008 och 2009. Om anslagsstorlekens förändring sätts i relation till 

förändringen i de totala medicinska forskningsanslagen ser vi dock en annan trend. 

År 2004 var VR:s totala anslag till medicinsk forskning i fasta priser 450 miljoner 

kronor. Forskningsanslagen har sedan dess ökat för varje år fram till 2009 års nivå på 

823 miljoner kronor. Som figur 2 illustrerar har VR:s forskningsanslag till psykiska 

sjukdomar som andel av de totala anslagen till medicinsk forskning minskat drastiskt 

sedan år 2004. 
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Figur 2: VR:s forskningsanslag till psykiska sjukdomar som andel av totalt anslag till medicinsk 

forskning. 2004-2009 

 

Medan resurserna till medicinsk forskning totalt sett har ökat för varje år så går en 

allt mindre del av de totala anslagen till forskning om psykiska sjukdomar. Andelen 

har minskat från 4,1 procent år 2004 till 2,9 procent år 2009. 

Med utgångspunkt från antagandet att samhällets resursallokering till forskning om 

psykiska sjukdomar överensstämmer med de proportioner som Vetenskapsrådets 

redovisar innebär det att 2,9 procent av de totala medicinska forskningsresurserna i 

Sverige går till forskning om psykiska sjukdomar. De medicinska forskningsanslagen 

har uppskattats till ca 3,4 miljarder kronor vilket extrapolerat innebär att 98, 6 

miljoner uppskattas gå till forskning om psykiska sjukdomar. 

3.2. Jämförelse med andra sjukdomskategorier 
 

I tabell 5 presenteras VR:s forskningsanslag till psykiska sjukdomar samt till de fem 

områden som tilldelas den största delen av de totala medicinska forskningsanslagen 

(Vetenskapsrådet, 2008, s.79; Vetenskapsrådet, 2009, s.50). 
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Tabell 5: Vetenskapsrådets forskningsanslag till specifika sjukdomsgrupper samt respektive sjukdoms 

andel av rådets totala anslag till medicinsk forskning, 2004-2009. Miljoner SEK (%) i fasta priser 

(prisnivå år 2009) 

 
År Psykiska 

sjukdomar  

Mikrobiologi och 

infektioner  

Nervsyste

met  

Cell- och 

molekylärbiologi  

Cancer  Hjärtat och 

kärlsystemet  

Totala 

anslag 

2004 18,5 (4,1) 69,9 (15,5) 62,1 (13,8) 58,1 (12,9) 8,7 

(1,9) 

30,1 (6,7) 451,6 

2005 18,8 (4,2) 76,3 (16,9) 69,8 (15,5) 60,7 (13,4) 11,4 

(2,6) 

30,6 (6,8) 450,2 

2006 18,0 (3,6) 91,4 (18,2) 73,9 (14,7) 61,9 (12,3) 25,0 

(5,0) 

31,8 (6,3) 502,4 

2007 21,0 (3,8) 96,9 (17,6) 81,9 (14,9) 64,3 (11,7) 33,9 

(6,2) 

30,7 (5,6) 549,3 

2008 20,6 (2,6) 133,6 (17,0) 122,4 

(15,6) 

91,2 (11,6) 53,1 

(6,8) 

47,9 (6,1) 785,0 

2009 23,6 (2,9) 139,2 (16,9) 122,4 

(14,9) 

96,5 (11,7) 68,6 

(8,3) 

49,3 (6,0) 823,1 

 

Anslagen till forskning inom psykiska sjukdomar är avsevärt lägre än anslagen till de 

övriga sjukdomskategorierna inkluderade ovan. Forskningsanslagen till psykiska 

sjukdomar på 23,6 miljoner under 2009 kan exempelvis jämföras med rådets anslag 

till forskning inom mikrobiologi och infektioner och nervsystemet på 139 respektive 

122 miljoner. Dessa siffror motsvarar 16,9 respektive 14,9 procent av rådets totala 

medicinska forskningsanslag. Forskningen inom dessa två områden får således 

tillsammans över 30 procent av rådets forskningsanslag.  

 

I figur 3 visas forskningsallokeringens utveckling mellan 2004-2009 grafiskt. 

Forskningsanslagen har ökat för samtliga sjukdomskategorier. Den största ökningen 

kan ses i anslagen till forskning om cancer, rådets bidrag har här ökat med mer än 

800 procent mellan 2004-2009. I de övriga representerade sjukdomskategorierna har 

forskningsresurserna i princip fördubblats, med undantag för forskning om psykiska 

sjukdomar där anslaget ökat med 37 procent under perioden. 
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Figur 3: Vetenskapsrådets forskningsanslag till olika sjukdomskategorier 2004-2009 

 

För sjukdomskategorin cancersjukdomar finns publicerad data om storleken på de 

totala satsade forskningsresurserna. Enligt Cancerfonden (Canderfondsrapporten, 

2006) satsades totalt ca 750 miljoner kronor på cancerforskning år 2003. I 2009 års 

penningvärde motsvarar det 790,7 miljoner kronor. För de övriga 

sjukdomskategorierna har beräkningar gjorts under antagandet att Vetenskapsrådets 

forskningsallokering procentuellt sett motsvarar det i samhället i stort. Estimat har 

beräknats för hur mycket som går till var och en av dessa sjukdomskategorier. 

Antagandet innebär att sjukdomsgrupperna förväntas uppbära en lika stor procentuell 

del av de totala forskningsresurserna som i VR:s allokering. Även här utgår vi från en 

total årlig medicinsk forskningsallokering på ca 3,4 miljarder kronor (SSMF, 2010). 

Från denna utgångspunkt skapas tabell 6 som visar de totala forskningsanslagens 

uppskattade storlek, för respektive sjukdomskategori.  
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Tabell 6: Forskningsanslag per sjukdomskategori, VR och totalt. 2009. (Miljoner SEK / %) 

 Forskningsanslag 

VR  

Andel av totalt anslag 

från VR 

Totalt 

forskningsanslag 

Psykiska sjukdomar 23,6 2,9 98,6* 

Mikrobiologi och 

infektioner 

139,2 16,9 574,6* 

Nervsystemet 122,4 14,9 506,6* 

Cell- och 

molekylärbiologi 

96,5 11,7 397,8* 

Cancer 68,6 8,3 750 

Hjärtat och 

kärlsystemet 

49,3 6,0 204* 

*Estimat baserat på antagandet att samhällets forskningsallokering proportionellt motsvarar Vetenskapsrådets. 

4. Samhällsekonomisk avkastning av forskning om 

psykiska sjukdomar 

4.1. Tidigare studiers resultat 

Vilka resultat som kan nås av att investera pengar i forskning är ett i allra högsta grad 

relevant diskussionsämne. Ju större den förväntade avkastningen av forskningen är, 

desto större incitament finns till att bibehålla eller öka de forskningsresurser som 

satsas inom ett visst område. Det går inte att förutsättningslöst utgå ifrån att en satsad 

krona ger samma resultat oberoende av vilken forskningsdisciplin resurserna 

allokeras till. Att mäta den förväntade avkastningen är väldigt komplicerat, men det 

finns idag ett stort antal studier som undersöker den medicinska forskningens 

historiska avkastning. I detta kapitel har jag granskat några tidigare studier som gjort 

försök att beräkna avkastningen av forskning om just psykiska sjukdomar. Detta är 

ingen komplett litteraturöversikt över genomförda studier om forskningens 

lönsamhet, utan avsnittet presenteras i avsikt att exemplifiera.  
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Avkastning av forskning är väldigt svårt att uppskatta. Det är ofta oklart vilka 

effekter som beror på en viss forskningsinsats, det går inte alltid att avgöra vilka 

förbättringar som beror på den svenska forskningen, vad som är ett resultat av 

utländsk forskning och vad som helt enkelt kommer sig av andra förändringar i 

samhälle och livsstil. En annan mycket komplicerande faktor är tidsaspekten. 

Resultaten av forskningen visar sig sällan omedelbart och ibland kan effekter uppstå 

efter mycket lång tid. Detta faktum komplicerar försöken att uppskatta avkastningen. 

Den beräknade lönsamheten av forskning skiljer sig åt beroende på vad 

artikelförfattaren definierar som ekonomisk avkastning, vilket tidsperspektiv som 

används, vilka sjukdomar man baserar resultaten på, vilket land studien avser, samt 

vilket tillvägagångssätt som använts för att beräkna avkastningen. 

 

Rapporten ”Medical Research: What´s it worth? Estimating the economic benefits 

from medical research in the UK” (RAND, 2008) har som syfte att uppskatta de 

ekonomiska fördelarna av medicinsk forskning i Storbritannien. I studien identifieras 

fyra utgångspunkter för värdering av medicinsk forskning; direkta 

kostnadsbesparingar för samhället, fördelar av en frisk arbetskraft, samhällets värde 

av hälsoförbättringar samt fördelar till ekonomin av kommersiell utveckling. 

Författarna har valt att fokusera på att uppskatta nettovärdet av de hälsoförbättringar 

som kan tillskrivas den offentligt finansierade forskningen i Storbritannien. Värdet av 

forskningen mäts genom kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)
6
 och definieras som de 

hälsoförbättringar som i slutändan kan anses bero på forskningsframsteg. 

 

En del av studien består i att uppskatta den ekonomiska avkastningen av just 

forskning om psykiska sjukdomar. Beräkningarna har främst utgått från forskning om 

depression och schizofreni. Denna studie skiljer sig från tidigare studier i och med att 

approximeringen av avkastningen har gjorts med ”bottom-up”-metoden istället för 

”top-down”-metoden. Det monetära värdet av hälsoförbättringar från specifika 

                                                           
6 QALY är ett mått med vilket man inte enbart tar hänsyn till hur många år extra som olika medicinska insatser kan ge utan 

också ta hänsyn till kvalitén på dessa år. En fullt frisk person anses ha värdet 1 och en död har värdet 0. Ett år i full hälsa 

motsvarar 1 QALY. QALY kan räknas ut genom att patienten skattar sin hälsa genom olika slags hälsomått. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medicin
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
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interventioner med syfte att behandla eller förebygga psykiska sjukdomar under 

perioden 1985-2005 har uppskattats, och sedan jämförts med de hälsovårdskostnader 

som förorsakats av dessa interventioner. Den totala ökningen av antalet QALY:s som 

varje intervention gav upphov till uppskattades, beroende på antal patienter i 

interventionen och vilka resultat interventionen gav upphov till. Slutligen gjordes en 

ekonomisk värdering av ökningen i dessa QALY:s. Värdet på en QALY är i detta fall 

definierat som alternativkostnaden och bestämt till 25 000 ￡, baserat på 

rekommendationer från Storbritanniens National Institute for Health and Clinical 

Excellence. 

 

Tabell 7: Sammanfattning av resultat av interventioner (1985-2005) 

Interventioner/Patientg

rupper 

Behandlin

gsår  

(Tusental) 

Ökning 

av 

QALY:S 

per 

patient 

och år 

Total 

ökning av 

QALY:s 

(Tusental) 

Värde av total 

ökning av 

QALY:s 

(Miljoner ￡) 

Inkrementell

a kostnader 

per patient 

och år (￡) 

Totala 

inkrementel

la kostnader 

(Miljoner 

￡) 

Depression       

SSRI:s 9,160 0.1306 1,197 29,914 102  931 

 

Offentliga psykiatriska 

sjuksköterskor 

356  0.0017 1 15 340 121 

 

Beteendeterapi/Kogniti

v terapi 

656  0.0800 52 1,312 736 483 

 

Schizofreni       

Atypiska antipsykotika 248  0.0212 5 131 892 221 

 

Offentliga psykiatriska 

sjuksköterskor 

576  0.0017 1 24 340 196 

Övriga psykiska 

sjukdomar 

      

Offentliga psykiatriska 

sjuksköterskor 

917  0.0017 2 39 340 312 

 

Totalt 11,914  1,257 31,435  2,263 

Not: Hämtat och återgett från RAND (2008). 
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Efter att hänsyn tagits till i vilken grad patienterna följt behandlingsstrategin kunde 

värdet av den totala ökningen i QALY:s bestämmas till 31 435 miljoner ￡. Den 

korresponderande kostnaden som dessa interventioner gett upphov till uppgick till 

2263 miljoner ￡. Avkastningen av de aktuella interventionerna under åren 1985-

2005 om hänsyn tas till medförda kostnader summeras således till 29 172 miljoner 

￡. Tabell 7 presenterar värdet av ökning i QALY:s och inkrementella kostnader 

uppdelat på respektive intervention/patientgrupp. Författarna använde estimaten från 

tabell 7 samt uppskattningar av de årliga resurser som gått till forskning om psykiska 

sjukdomar för att beräkna internräntan
7
 på investeringar inom forskning om psykiska 

sjukdomar. Beräkningarna har baserats på att proportionen hälsovårdsfördelar som 

kan tillskrivas Storbritanniens forskning om psykiska sjukdomar är 28 procent, och 

att tidsförskjutningen mellan forskning och hälsoeffekt är tolv år. Detta gav en 

estimerad internränta för forskningsinvesteringar inom området psykiska sjukdomar 

på 7 procent. Detta kan tolkas som att för varje krona som satsas på forskning, får 

man vinster på 0,07 kronor i varje framtida år. Man har även uppskattat ett värde på 

positiva sidoeffekter på BNP, s.k. ”spillovers” på ca 30 procent. Detta är baserat på 

tidigare empirisk forskning. I rapporten har även internräntan för forskning om hjärt-

kärlsjukdomar uppskattats, resultatet blev 9 procent, en aning högre än för psykisk 

sjukdom. Författarna understryker dock att dessa siffror inte på ett meningsfullt sätt 

kan jämföras med andra beräkningar, eftersom metoderna för att beräkna 

avkastningen skiljer sig åt samt att olika mått på avkastning används. 

 
 

I en studie från 2006 som undersöker allokeringen till forskning om hjärnans 

sjukdomar i Europa (Sobocki et al., 2006b) diskuteras även den samhällsekonomiska 

avkastningen av forskning om dessa sjukdomar. Definitionen hjärnans sjukdomar 

innefattar men är bredare än kategorin psykiska sjukdomar, resultaten kan därför inte 

utan eftertanke överföras till vårt resonemang. I rapporten beskrivs tre konkreta 

                                                           
7 Internränta är den ränta som gör att nuvärdet av framtida fördelar med investeringen (t.ex. förbättrad hälsa och minskade 

indirekta kostnader i framtiden) är lika stor som kostnaderna.  
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exempel på hur medicinsk innovation på olika sätt kan ge upphov till ekonomisk 

avkastning.  

 

Ett sätt att mäta avkastning av medicinsk forskning är genom en minskad börda för 

samhälle och vårdgivare. I rapporten beskrivs att en stor del av både den ekonomiska 

och icke-ekonomiska bördan av psykiska sjukdomar vilar på informella vårdgivare, 

och att denna börda växer ju allvarligare sjukdomen blir.  Som exempel hänvisar man 

till en tidigare studie (Sobocki et al., 2005), som visar att den största delen av 

kostnaden för demens i Europa är kostnader för öppenvården och informella 

vårdgivare, dessa poster stod för 56 respektive 20 procent av de totala kostnaderna. 

De senaste medicinska innovationerna är olika mediciner som kan minska och 

fördröja de kostnader som associeras med de senare sjukdomsstadierna, samt minska 

den tid som krävs av informella vårdgivare för att ta hand om de demenssjuka.  

Resurser som satsas på att ta fram mediciner som förbättrar patientens tillstånd kan 

således ge betydelsefulla kostnadsbesparingar när det gäller att minska 

sjukdomsbördan.  

 

En annan kostnadsbesparande konsekvens är om de medicinska innovationerna kan 

leda till en förbättrad arbetsförmåga hos patienten. De arbetsförlustrelaterade 

kostnaderna utgör den absolut största delen av de totala kostnaderna orsakade av 

psykiska sjukdomar i Sverige. I artikeln används depression som exempel, eftersom 

sjukdomen gör patienten handikappad under långa tidsperioder, vilket gör det svårt 

för denne att stanna kvar i arbetskraften. Granskningar tyder på att de antidepressiva 

mediciner som släppts under det senaste decenniet är kostnadseffektiva i att reducera 

sjukdomsbördan av depression, och att medicinerna kan bidra med substantiella 

kostnadsbesparingar i termer av minskade produktivitetsförluster.  

 

Det tredje exemplet på hur forskning skapar ekonomisk avkastning är genom 

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos den enskilda individen. Författarna menar att 

hjärnsjukdomar har en väldigt stor inverkan på livskvaliteten, och att denna kostnad 

oftast försummas vid beräkning av sjukdomsbördan. Funktionshinder på grund av 
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MS påverkar patientens livskvalitet negativt, mätningar med ett instrument som 

kallas EQ-5D visar att patienter med svår MS upplever att deras egen livskvalitet är 

mindre än hälften jämfört med en person med perfekt hälsa. Detta innebär att det 

finns stora förbättringar att göra i livskvalitet genom att sakta ner sjukdomens 

framfart. Ett genombrott har skett genom introduktionen av interferons som fördröjer 

sjukdomens utveckling.  

 

I studien diskuteras även den pågående utvecklingen inom hjärnforskning. 

Författarna hänvisar till uppgifter från WHO som visar att fler och fler europeiska 

patienter diagnosticeras med en hjärnsjukdom (WHO 2004) samtidigt som 

dödligheten minskar (WHO 2006), vilket är en indikation på att fler patienter lever 

längre med sjukdomen. Ett flertal behandlingar mot olika hjärnsjukdomar är under 

utredning samtidigt som kliniska försök genomförs i syfte att testa potentiella 

mediciner. I artikeln understryks vikten av att resurser allokeras till denna mycket 

viktiga forskning, eftersom de nya medicinerna kommer att vara värdefulla verktyg 

för att behandla hjärnsjukdomar genom att rädda liv och förbättra livskvaliteten för 

patienterna. 

Som en del av studien presenteras en kostnadsnytto-analys, i syfte att klargöra 

effekterna av att öka resurserna till hjärnforskning. Författarna gjorde en beräkning 

av hjärnsjukdomars inverkan på patienternas kvalitetsjusterade levnadsår (QALY:s), 

samt en uppskattning av motsvarigheten i forskningsresurser av en ökning i 

livskvalitet och QALY. För utvärderingen gjordes en uppskattning av 

betalningsviljan för en QALY, denna bestämdes till 46 000 €, vilket motsvarar två 

gånger den genomsnittliga europeiska BNP per capita. Resultatet av analysen visade 

att en förbättring av livskvaliteten med fem procent hos alla de som är påverkade av 

någon hjärnsjukdom motsvarar en summa av 180 miljarder € i betalningsvilja. Detta 

värde av ökad livskvalitet gäller endast ett år och är alltså ett minimum värde, 

fördelarna av dylika förbättringar kommer troligtvis att bestå i ett flertal år. 

Författarna använde en uppskattad utvecklingstid på tio år för en ny medicin, och 

uppskattade att värdet på fördelarna motsvarar en årlig resursallokering till 

hjärnforskning på 18 miljarder €. Denna siffra kan jämföras med studiens 
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uppskattning av forskningsresurser till hjärnsjukdomar på 4,1 miljarder € per år. 

Även om man skulle räkna med en betydligt lägre betalningsvilja för en QALY 

skulle värdet av den ökade livskvaliteten ändå överstiga investeringarna. Tabell 8 

visar hur mycket en ökning i livskvalitet för den europeiska populationen motsvarar i 

termer av forskningsinvestering, uppdelat på olika sjukdomar.  

 

Tabell 8: Estimat av livskvalitet och QALY per sjukdom i Europa  

Sjukdom Livskvalitet Prevalens Ökning av QALY vid 5 

% ökning av 

livskvalitet 

Betalningsvilja för 

ökning av livskvalitet (€) 

Addiction 0.43a 9 194 244 197 676 9 021 797 054 

Affective 

disorders  

0.47b 20 857 

669 

490 155 22 370 320 784 

Anxiety 

disorders 

0.59c 41 407 

747 

1 221 529 55 749 658 001 

Brain tumour 0.66d 135 251 4 463 203 700 812 

Dementia 0.62e 4 886 252 150 334 6 861 153 801 

Epilepsy 0.78f 2 690 608 104 934 4 789 097 033 

Migraine 0.77g 40 777 

009 

1 569 915 71 649 750 770 

MS 0.59h 379 599 11 108 506 942 289 

PD 0.54i 1 158 990 31 293 1 428 177 415 

Schizophrenia 0.52j 3 687 173 95 867 4 375 276 323 

Stroke 0.69k 1 128 986 38 950 1 777 649 845 

TBI 0.76l 708 954 26 940 1 229 532 643 

Total   3 943 163 179 963 056 771 

 

Not: Hämtat och återgett från Sobocki et al. (2006b). Uppskattning av livskvalitet är det värde patienten upplever 

när denne är påverkad av hjärnsjukdomen. Prevalensdata är från 2004. 

Resultatet av kostnadsnytto-analysen visar att om fallet är så att de nuvarande 

forskningsresurserna medför en ökning av livskvaliteten för patienterna med 5 

procent så skulle en ökning av resurserna till hjärnforskning löna sig. 
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Artikelförfattarna visar dock inte på vilka grunder de antar att forskningen skulle leda 

till en femprocentig ökning av livskvaliteten. 

 

Den sista granskade studien heter ”Exceptional returns - the value of investing in 

health R&D in Australia” och är genomförd av Australian Society for Medical 

Research, (Access Economics., 2003) Denna studie kom även i en uppdaterad version 

2008. (Access Economics, 2008)  

 

Den metod som använts för att estimera avkastningen av forskning om psykiska 

sjukdomar utgår ifrån det värde som har uppkommit tack vare en ökning av livslängd 

och funktionsjusterade levnadsår (DALY:s
8
). Detta görs genom en undersökning om 

hur livslängden har förändrats, hur antalet DALY:s har förändrats, samt hur förkortad 

livslängd och minskade antal DALY:s kan tillskrivas olika sjukdomskategorier. 

Analysen är alltså baserad på ”top-down”-metoden och har grundats på både 

kvantitet (antal levnadsår) likväl som kvalitet (DALY:s) Man har baserat studien på 

ett värde av ett statistiskt liv motsvarande 150 000 AU$. 

 

I tabell 9 presenteras det uppskattade värdet av ökad livslängd och högre 

välbefinnande mellan 1960-1999. Enligt rapporten bidrog förbättringarna i 

behandling av psykiska sjukdomar till ett värde av 30 miljarder AU$ under 40-

årsperioden, vilket år 1999 motsvarar 1481 miljoner AU$ årligen. 

 

                                                           
8 DALY är summan av förlorade levnadsår (”Years Life Lost”, YLL) på grund av för tidig död i populationen och förlorade 

levnadsår på grund av funktionsnedsättning (”Years Lost due to Disability”, YLD). En fullt frisk person anses ha värdet 0 och 

en död har värdet 1. En DALY kan tolkas som förlusten av ett helt friskt levnadsår. Det innebär att ett högre antal totala 

DALY:s medför en högre total sjukdomsbörda.  
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Tabell 9: Förbättringar i livslängd och välbefinnande, Australien, 1960-1999. 

 Värde av 

ökad 

livslängd 

 Värde av 

högre 

välbefinnande 

 Totalt  

 1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

Psykiska 

sjukdomar 

795 16 686 14 1481 30 

Totalt 141 830 2 908 122 243 2 506 264 073 5 413 

Not: Hämtat och återgett från Access Economics. (2003). 

 

I rapporten påpekas att det är väldigt svårt att veta hur stor del av detta värde som kan 

tillskrivas forskningen. Australien producerar ca 2,5 procent av världens 

forskningsresultat, och det antas att förmånerna står i direkt proportion till 

forskningen, dvs. att 2,5 procent av förbättringar som resultat av forskning härrör från 

australiensisk forskning. Man antar även att medicinsk forskning har direkt eller 

indirekt bidragit till åtminstone hälften av förbättringarna i livslängd och DALY:s, i 

modellen används 50 procent. Genom att kombinerar dessa två antaganden dras 

slutsatsen att ca 1,25 procent av förbättringarna i Australiens ökade livslängd och 

DALY:s härrör från australiensisk forskning. Med utgångspunkt från detta antagande 

skapas tabell 10, som visar det uppskattade värdet av ökad livslängd och högre 

välbefinnande som kan antas bero på australiensisk forskning mellan 1960-1999. 

 

Tabell 10: Förbättringar i livslängd och välbefinnande till följd av australiensisk forskning, 1960-

1999. 

 Värde av 

ökad 

livslängd 

 Värde av 

högre 

välbefinnande 

 Totalt  

 1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

1999 

(Miljoner 

AU$) 

1960-1999 

(Miljarder 

AU$) 

Psykiska 

sjukdomar 

9,9 0,2 8,6 0,2 18,5 0,4 

Totalt 1 772,9 36,3 1 528 31,3 3 300,0 67,7 

Not: Hämtat och återgett från Access Economics. (2003). 

 

Varje sjukdomskategori har därefter tillskrivits aktuella utgifter under 1998-1999, 

vilket har gjort det möjligt att relatera dessa utgifter till de förbättringar i livslängd 

och DALY:s som australiensisk forskning bidragit med. Således har man kunnat 
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beräkna avkastning från australiensisk forskning under 1999, uppdelat på 

sjukdomskategorier. Enligt dessa beräkningar uppgick avkastningen av forskning om 

psykiska sjukdomar till 23 procent under året, varav 12 procent är tillskrivet en 

ökning av livslängden och 11 procent en ökning av välbefinnande. Man menar vidare 

att värdet av potentiella framtida förbättringar, endast inom forskningsområdet 

psykiska sjukdomar, uppgår till ett värde av 110 miljarder AU$.  

 

Denna rapport har blivit hårt kritiserad för sina metodologiska brister, exempelvis att 

effekterna av forskningen antas inträffa samma år som forskningen genomförs och att 

skattningarna snarare är implicita än explicit beräknade. I den reviderade rapporten 

(Access Economics, 2008) har man valt att inte specificera avkastning inom olika 

sjukdomskategorier. Således finns här inget estimat för avkastning av forskning om 

psykiska sjukdomar. 

 

De tre granskade rapporterna använder olika metoder, utgångspunkter och 

datamaterial för att beräkna avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar, och 

det är därför inte oväntat att även resultaten skiljer sig åt. Resultaten pekar åt samma 

håll, att forskning om psykiska sjukdomar leder till en ekonomisk avkastning. 

Studierna skiljer sig däremot i slutsatsen om hur stor lönsamheten av forskningen är.  

På grund av de stora problem som finns med att veta vilka effekter som de facto beror 

på forskningen samt på grund av de metodologiska problem som finns i dessa 

rapporter bör resultaten inte ges för stor vikt.   
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5. Analys 

5.1. Diskussion 

5.1.1. Forskningsallokering i relation till samhällsekonomiska kostnader 

 

I kapitel 2.1. beskrevs estimat av kostnaderna för psykiska sjukdomar i jämförelse 

med andra sjukdomar och i kapitel 2.2. uppskattades hur stor del av samhällets 

forskningsresurser som går till de olika sjukdomskategorierna. I detta kapitel relateras 

storleken på kostnaderna till forskningsallokeringen på några olika sätt.  

Först och främst har jag gjort en uppskattning av forskningsintensiteten för varje 

sjukdomskategori. Forskningsintensiteten mäts genom hur stor del av de kostnader 

som skapas på grund av sjukdomen som går till forskning om sjukdomen. Här räknas 

alltså de forskningsanslag som delas ut till respektive sjukdomsgrupp som en del av 

den sjukdomsgruppens kostnader. En av kategorierna som fick absolut högst andel av 

forskningsanslaget är cell- och molekylärbiologi. Denna grupp definieras inte i 

egentlig mening med en kategori av specifika sjukdomar. Jag har således inte lyckats 

hitta några relevanta kostnadsestimat för denna grupp, och den ingår därför inte i 

jämförelsen. I tabell 11 presenteras en jämförelse av forskningsintensiteten mellan de 

olika sjukdomskategorierna. Noteras bör att kostnadsestimaten som tidigare nämnts 

är förhållandevis osäkra, främst eftersom de är uppskattade vid olika tidsperioder och 

inkluderar olika definitioner av kostnader. Jämförelserna baseras på ett implicit 

antagande att kostnaderna för de olika sjukdomskategorierna varit oförändrade sedan 

kostnadsstudierna genomförts. Detta antagande stämmer troligtvis inte helt, speciellt 

inte när det gäller infektionssjukdomar, eftersom dessa kostnader är hämtade från en 

studie som är från 1997. I de fall det har funnits ett intervall eller flera estimat att 

välja på har det högsta kostnadsestimatet valts för att säkra studiens reliabilitet. Detta 

gäller även för kategorin psykiska sjukdomar där jag har valt det högsta av de två 

estimat som tidigare presenterats, detta på grund av min bedömning att denna 

uppskattning är mest trovärdig. Forskningsanslagen är baserat på tidigare beräkningar 

som utgår ifrån att Vetenskapsrådets forskningsallokering proportionellt 
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överensstämmer med samhället i stort, detta gäller alla sjukdomsgrupper utom 

cancersjukdomar, där det finns en beräkning av det totala forskningsanslaget 

publicerat av Cancerfonden. (Cancerfondsrapporten, 2006)  

Tabell 11: Jämförelse av forskningsintensitet mellan olika sjukdomskategorier, 2009. (Miljoner SEK) 

 Totalt 

forskningsanslag  

Kostnadsestimat  Forskningsintensitet 

(%) 

Psykiska sjukdomar 98,6* 96 200 (2001) 0,10 

Mikrobiologi och infektioner 574,6* 11 600 (1997) 4,95 

Nervsystemet 506,6* 23 600 (2004) 2,15 

Cancer 750 35 400 (2004) 2,12 

Hjärtat och kärlsystemet 204* 23 600 (2004) 0,86 

Summa 2 133,8 190 400 - 

Totalt 3 400 418 300 0,81 (Genomsnitt) 

Känslighetsanalys 

Psykiska sjukdomars kostnad enligt 

EBC 

 

98,6* 

 

67 600 (2004) 

 

0,15 

*Estimat baserat på antagandet att samhällets forskningsallokering proportionellt motsvarar VR:s. 

Med dessa förbehåll kan skillnaden i forskningsintensitet mellan de olika 

sjukdomarna jämföras ur ett förutsättningslöst perspektiv. Den sjukdomskategori som 

i jämförelsen har lägst procentuell forskningsintensitet är psykiska sjukdomar, den 

andel av sjukdomens kostnader som går till forskning är endast ca 0,1 procent. De 

övriga sjukdomsgrupperna har avsevärt mycket högre forskningsintensitet; 

cancersjukdomar, neurologiska sjukdomar och infektionssjukdomar har alla en 

forskningsintensitet mellan två och fem procent. Mikrobiologi och infektioner har en 

anmärkningsvärt hög forskningsintensitet, vilken dock antagligen delvis kan förklaras 

av att kostnadsposten endast utgörs av infektionssjukdomar, samt att detta 

datamaterial som tidigare nämnts är från 1997, vilket är betydligt tidigare än övriga 
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sjukdomskategoriers kostnadsestimat. Stora förändringar kan ha skett sedan dess. 

Hjärt- och kärlsjukdomar har en förhållandevis låg nivå vid en jämförelse med övriga 

sjukdomsgrupper, men den är ändå över 8 gånger högre än psykiska sjukdomars 

forskningsintensitet. I rapporten ”Resource allocation to brain research in Europe” 

(Sobocki et al., 2006b, 13) estimeras forskningsintensiteten inom psykiska sjukdomar 

till ca 1 procent, vilket innebär en tio gånger så stor högre andel än den som här 

uppskattats gälla i Sverige. I rapporten skattas även cancersjukdomarnas 

forskningsintensitet, estimatet här är ca 2 procent, vilket väl motsvarar denna 

skattning av de svenska förhållandena. Om beräkningar görs med utgångspunkt från 

den totala skattade sjukdomsbördan och de totala medicinska forskningsresurserna 

blir resultatet en genomsnittlig forskningsintensitet på ca 0,8 procent. Detta innebär 

att alla representerade sjukdomskategorier utom psykiska sjukdomar har en 

forskningsintensitet över eller mycket över genomsnittet. Den genomsnittliga 

forskningsintensiteten är dock i sin tur således åtta gånger så stor som 

forskningsintensiteten i kategorin psykiska sjukdomar. En känslighetsanalys har 

utförts med hjälp av det kostnadsestimat på 67,7 miljarder som uppskattades i 

rapporten från EBC (Sobocki et al., 2005). Även med utgångspunkt från detta lägre 

värde uppgår inte forskningsintensiteten inom psykiska sjukdomar till mer än 0,15 

procent.  

Enligt beräkningar i kap 2.2. uppskattas den totala ekonomiska sjukdomsbördan i 

Sverige till 418,3 miljarder år 2009. Estimatet baseras på ett antagande om att de 

svenska förhållandena motsvarar de europeiska beträffande hur stor andel av den 

totala sjukdomsbördan som utgörs av kostnader för psykiska sjukdomar. I tabell 12 

redovisas varje sjukdomskategoris andel av den totala ekonomiska sjukdomsbördan 

under detta antagande. Dessa siffror kan sedan sättas i relation till den andel av 

forskningsanslagen som tilldelas respektive sjukdom. Samma förbehåll som gäller 

tabell 11 appliceras även på innehållet i tabell 12. Kostnadsestimat, både för enskilda 

sjukdomar och för Sverige totalt är skattade eller imputerade, detta gäller även 

respektive sjukdoms tilldelade forskningsanslag. 
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Tabell 12: Proportionell fördelning av totala kostnader respektive totala forskningsresurser mellan 

sjukdomskategorier, 2009. (Miljoner SEK/ %) 

 Kostnadsestimat Sjukdomens andel av 

total ekonomisk 

sjukdomsbörda (%) 

Totalt 

forskningsanslag 

Andel av medicinsk 

forskningsanslag som 

tillfaller respektive 

sjukdomskategori (%) 

Psykiska 

sjukdomar 

96 200 (2001) 23 98,6* 2,9 

Mikrobiologi 

och infektioner 

11 600 (1997) 2,8 574,6* 16,9 

Nervsystemet 23 600 (2004) 5,6 506,6* 14,9 

Cancer 35 400 (2004) 8,5 750 22,1 

Hjärtat och 

kärlsystemet 

23 600 (2004) 5,6 204* 6 

Summa 176 200 45,5 2 133,8 62,8 

Totalt 418 300** 100 3 400 100 

*Estimat baserat på antagandet att samhällets forskningsallokering proportionellt motsvarar Vetenskapsrådets. 
**Estimat baserat på antagandet att psykisk sjukdoms andel av total ekonomisk sjukdomsbörda i Sverige 
motsvarar den europeiska som är uppskattad till 23 procent. 
 

Ett tecken på en relativt jämn fördelning av de medicinska forskningsresurserna hade 

varit om respektive sjukdomskategoris proportion av forskningsanslaget hade 

överensstämt förhållandevis väl med respektive sjukdomskategoris andel av den 

ekonomiska sjukdomsbördan. Som tabell 12 illustrerar är detta långt från den aktuella 

situationen. Av de representerade sjukdomarna står psykiska sjukdomar för ca 23 

procent av de totala kostnaderna, men sjukdomskategorin får endast 2,9 procent av de 

totala forskningsresurserna. Detta kan jämföras med kategorierna mikrobiologi och 

infektioner samt nervsystemet, som orsakar 2,8 respektive 5,6 procent av 

samhällsbördan men blir tilldelade ca 17 respektive 15 procent av 

forskningsanslagen. Tilläggas bör dock även här att de kostnader som anknutits till 

mikrobiologi och infektioner sannolikt kan vara underskattade. Den 
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sjukdomskategori som får störst del av resurserna är cancersjukdomar, med över 22 

procent, trots att sjukdomsgruppen endast står för 8,5 procent av kostnaderna. Den 

enda kategori i vilken fördelningen är relativt jämn är hjärt- och kärlsjukdomar, där 

både resurser och kostnader uppgår till ca 6 procent. Av den totala samhällsbördan så 

utgör dessa sjukdomsgruppers sammanlagda andel ca 45 procent, medan 

sjukdomskategorierna tillsammans tar emot nästan 63 procent av alla 

forskningsanslag. 

5.1.2. Potentiella ekonomiska vinster av att minska förekomsten av psykiska 

sjukdomar 

 

Den största ekonomiska förtjänsten av att investera i forskning om psykiska 

sjukdomar är antagligen de potentiella besparingar som kan göras när det gäller 

indirekta kostnader. De största kostnaderna med psykisk sjukdom är enligt de 

granskade studierna värdet av förlorad produktion p.g.a. sjukfrånvaro och 

förtidspension. Dessa kostnader skulle kunna minska om framsteg inom forskningen 

leder till bättre och mer effektiva behandlingar av psykiska sjukdomar. I vilken grad 

de framsteg som åstadkoms genom forskning minskar de indirekta kostnaderna är 

svårt att beräkna. En simulering har därför gjorts, som visar hur stora 

kostnadsbesparingar som kan göras när produktionsbortfall p.g.a. psykiska sjukdomar 

minskar i olika grad. Simuleringen har gjorts med utgångspunkt från de indirekta 

kostnader som presenterades i Tiainen och Rehnbergs rapport. (Tiainen & Rehnberg, 

2009)  

 

Tabell 13 Potentiella besparingar på grund av minskade indirekta kostnader av psykiska sjukdomar. 

(Miljoner SEK) 

Totala indirekta 

kostnader per år 

Förtjänst vid en minskad 

kostnad av 0,1 % 

Förtjänst vid en minskad 

kostnad av 0,5 %  

Förtjänst vid en 

minskad kostnad av 5 

%  

76 458* 76,5 382,3 3822,9 

*Hämtat och återgett från Tiainen & Rehnberg, 2009. 
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Av tabell 13 går det att utläsa hur stora de möjliga samhällsekonomiska vinsterna av 

minskade indirekta kostnader faktiskt är. Redan vid antagandet att de indirekta 

kostnaderna minskar med så lite som 0,1 procent till följd av Vetenskapsrådets 

forskning, kan vi se väldigt stora kostnadsbesparingar. De totala förtjänsterna i detta 

fall uppgår till ca 76,5 miljoner kronor. Vid en ökning av procenthalten till 0,5 

procent så ökar kostnadsbesparingarna till ca 382 miljoner kronor. Om vi slutligen 

utgår ifrån en minskning av de indirekta kostnaderna med 5 procent blir resultatet en 

förtjänst på ca 3,8 miljarder kronor. Siffrorna från tabell 13 kan sättas i relation till de 

investeringar som görs på psykiska sjukdomar. Vetenskapsrådet satsade år 2009 23,6 

miljoner kronor på forskning om psykiska sjukdomar. Redan vid en simulerad 

minskning av de indirekta kostnaderna med 0,1 procent till följd av forskningen, är 

forskningen lönsam, med en avkastning på över 300 procent. Utgår vi ifrån att de 

indirekta kostnaderna minskar med 0,5 procent överskrider värdet av 

kostnadsbesparingarna den totala forskningsallokeringens storlek med över 1600 

procent. Skulle kostnaderna minska med så mycket som 5 procent skulle det leda till 

en enorm avkastning på 16 200 procent, dvs. 162 gånger de satsade resurserna. Om 

VR:s resurssatsningar leder till en minskning av de indirekta kostnaderna med 

åtminstone 0,1 procent råder alltså ingen tvekan om att investeringar i forskning om 

psykiska sjukdomar är lönsamma. Baseras analysen istället på den uppskattade totala 

summan av alla forskningsresurser som går till psykiska sjukdomar blir avkastningen 

inte lika hög. Enligt detta estimat går ca 99 miljoner kronor årligen till forskning om 

psykiska sjukdomar. I detta fall krävs en minskning av de indirekta kostnaderna med 

0,13 procent för att forskningen ska vara lönsam. En minskning av de indirekta 

kostnaderna med 0,5 procent leder ändå till en avkastning på nästan 400 procent, och 

en femprocentig minskning ger en ekonomisk vinst på över 3800 procent. En aspekt 

som bör tas i beaktande är att simuleringen endast är baserad på indirekta kostnader, 

fördelarna som forskningen medför är troligtvis mycket större, och innefattar även 

övriga positiva hälsoeffekter.  
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5.1.3. Källkritik 

Det finns ett flertal orsaker till aktsamhet när det gäller att tolka de uppgifter som i 

denna uppsats presenterats i text och tabeller. Jag vill här presentera de osäkerheter 

som föreligger för att göra det lättare för läsaren att förhålla sig till uppgifterna på ett 

korrekt sätt.  

Alla estimat har om inget annat anges inflationsjusterats till 2009 års prisnivå i syfte 

att göra siffrorna mer jämförbara.  

Som tidigare nämnts är kostnadsestimaten grundade på uppgifter från olika studier 

som är baserade på kostnader från olika tidsperioder, studierna har olika författare 

och uppdragsgivare med skilda intressen, olika beräkningssätt har använts, olika 

typer av kostnader har inkluderats eller exkluderats och datamaterialet som använts 

har hämtats från olika källor. I vissa kategorier stämmer de olika 

sjukdomsdefinitionerna heller inte exakt mellan kostnader och forskningsanslag. Den 

totala ekonomiska sjukdomsbördan uppskattades med hjälp av antagandet att samma 

proportion av den totala sjukdomsbördan orsakas av psykiska sjukdomar i Sverige 

som i Europa (Sobocki et al., 2006a). Av dessa anledningar får de kostnadsdata som 

analyseras och jämförs ses som ganska grova approximationer av verkligheten.  

Estimaten av respektive sjukdomskategoris andel av de totala forskningsanslagen i 

Sverige är imputerade med de proportioner som respektive sjukdomskategori tilldelas 

av Vetenskapsrådets resurser som grund. Undantagen är cancersjukdomar där ett 

specifikt estimat hittats. Här görs således antagandet att samhällets 

forskningsallokering är exakt synonymt med Vetenskapsrådets. Detta antagande kan 

givetvis ifrågasättas. Huruvida de olika sjukdomskategoriernas andel av 

forskningsallokeringen är större eller mindre än skattningarna går inte att svara på då 

det finns omständigheter som pekar åt båda håll. Exempelvis kan det estimerade 

anslaget till psykiska sjukdomar anses vara överskattat, detta eftersom forskning om 

psykiska sjukdomar troligtvis har en lägre grad av extern
9
 finansiering än andra 

sjukdomar. Samtidigt har en granskning av de forskningsanslag som allokeras av 

                                                           
9
 Extern forskningsfinansiering är den del av forskningsresurserna som bekostas av privata finansiärer 

eller organisationer. Inom medicinsk forskning är den externa finansieringen betydande.  
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Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) genomförts, där tendensen 

är en annan. Enligt deras rapportering gick endast under 2009 ca 52 miljoner kronor 

till forskning som på något sätt var relaterad till psykiska sjukdomar. Detta skulle 

innebära anslag som är mer än dubbelt så stora som Vetenskapsrådets. Om dessa 

anslag verkligen kan anses gå till psykiatrisk forskning är dock oklart, eftersom 

majoriteten av forskningen på olika sätt är relaterad till missbruk av alkohol och 

droger. Syftet med dessa forskningsprojekt är inte tillräckligt klart definierade för att 

det ska gå att avgöra om det är att betrakta som forskning om psykiska sjukdomar. 

Som tidigare nämnts ska de rapporter som presenteras i kapitel 4.1. vars syften är att 

uppskatta den potentiella avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar främst 

betraktas som bakgrundsmaterial. Detta på grund av de stora metodologiska brister 

som flera av rapporterna har, svårigheten att isolera de effekter som beror på just 

forskningen, samt det faktum att andra länder och därmed andra förutsättningar 

använts som bakgrund.   

Sammantaget ska de beräkningar som presenterats inte betraktas som huggna i sten 

utan som approximationer gjorda för att tänkvärda jämförelser ska kunna 

genomföras.  

5.2. Slutsatser 

Dras slutsatsen från de jämförelser som gjorts i kapitel 5.1.1. är resultatet en väsentlig 

snedfördelning av de resurser som satsas på psykiska sjukdomar i förhållande till de 

kostnader dessa sjukdomar medför. Allokeringen till psykiska sjukdomar är idag 

uppskattningsvis tre procent av de totala medicinska resurserna, trots att dessa 

sjukdomar förorsakar nästan en fjärdedel av kostnaderna. I jämförelse med andra 

sjukdomar som tilldelas mer resurser är det anmärkningsvärt lite offentliga resurser 

som satsats på forskning om psykiska sjukdomar, om hänsyn tas till de väldiga 

kostnader dessa medför ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i förhållande till andra 

sjukdomskategorier. Med ett annat synsätt är den beräknade forskningsintensiteten 

när det kommer till psykiska sjukdomar ca 0,1 procent, vilket kan jämföras med det 

beräknade genomsnittet på ca 0,8 procent eller de övriga representerade sjukdomarna 

som har en forskningsintensitet som uppgår till mellan ca 0,9 - 5 procent. Skulle de 
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resurser som satsas på psykiska sjukdomar proportionerligt motsvara de 

forskningsanslag som går till t. ex hjärt- kärlsjukdomar, skulle det innebära en 

tiodubbling av allokeringen till psykiska sjukdomar. Då är hjärt- kärl sjukdomar ändå 

den av de representerade sjukdomskategorierna som tar emot minst forskningsanslag 

näst efter psykiska sjukdomar. 

Dock kan ett beslut om forskningsallokering inte baseras enbart på ett resonemang 

om hur stora kostnader en viss sjukdom orsakar i förhållande till hur stor andel av 

forskningsanslagen sjukdomen tar emot. Var resurserna ska satsas bör ur en strikt 

ekonomisk synvinkel baseras på var marginalavkastningen av satsade resurser är som 

högst. Att göra beräkningar för att avgöra detta skulle teoretiskt vara mycket svårt 

och i praktiken omöjligt. Försök har dock gjorts att undersöka hur avkastningen av 

forskning om psykiska sjukdomar ser ut, och om det är något som tyder på att de 

vinster som kan göras av att öka dessa forskningsresurser är lägre än när det kommer 

till andra sjukdomskategorier. Om avkastningen på forskning om psykiska sjukdomar 

skulle vara avsevärt mycket lägre än avkastningen på forskning om andra sjukdomar 

skulle det kunna förklara skevheten i fördelningen av forskningsresurser. Genom att 

granska existerande litteratur som behandlar avkastning av forskning om psykiska 

sjukdomar samt genom en egen simulering har jag försökt besvara denna fråga. Även 

om jag inte konkret kan visa hur hög varken den historiska eller förväntade 

avkastningen av forskning om psykiska sjukdomar är, har heller inget hittats som 

tyder på att denna avkastning skulle vara lägre än för övriga sjukdomar och därmed 

motivera den extremt snedfördelade tilldelningen av forskningsresurser. Den studie 

som bedömts som mest tillförlitlig uppskattar den årliga avkastningen till 7 procent
10

, 

en siffra som måste bedömas vara en acceptabel avkastningsnivå, och trots att samma 

studie uppskattar avkastningen av forskning om hjärt- kärl sjukdomar till ca 9 

procent, är denna skillnad inte i närheten av att motivera de väldigt stora skillnaderna 

i tilldelning av forskningsresurser mellan sjukdomarna. (RAND, 2008) Något som 

                                                           
10 Den beräknade internräntan baseras på en betalningsvilja för en QALY på £25 000, i vissa svenska studier har en 

betalningsvilja på 655 000 kronor per QALY antagits. Med utgångspunkt från denna högre siffra skulle den beräknade 

internräntan bli högre. (Persson et al., 2009). 
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talar emot resonemanget om att låta marginalavkastningen styra 

forskningsallokeringen är bilden av hur den historiska utvecklingen inom medicinsk 

forskning sett ut. Vissa medicinska områden har haft en jämn utveckling med 

regelbundna framgångar medan andra områden har stått i princip stilla fram till en 

tidpunkt där ett stort genombrott skett, vilket har lett till att dessa områden har 

”kommit ikapp” de medicinska områden som haft genombrott tidigare, i.e. en catch-

up effekt. Skulle forskningsallokeringen baserats endast på den historiska 

avkastningen så skulle de till en början avhängda områdena aldrig fått en chans att 

komma ikapp, eftersom inga resurser skulle satsats på denna forskning.  

 

Försök har gjorts att undersöka om det finns en skillnad i ansökningstryck mellan de 

olika sjukdomarna, det vill säga om en del av förklaringen till skillnaderna kan bero 

på att ansökningarna om forskningsanslag är många fler eller färre inom olika 

sjukdomskategorier. Vetenskapsrådet har dock tyvärr inte denna information 

tillgänglig för närvarande.  

Sammanfattningsvis anser jag inte att några otvetydigt slutgiltiga slutsatser kan dras 

av de resultat som denna studie gett. Men även om hänsyn tas till den osäkerhet och 

de begränsningar som resultaten baseras på och de givna antagandena som studierna 

utgått ifrån, finns det en hel del som tyder på att det finns en substantiell 

snedfördelning av samhällets resurser när det kommer till allokering till forskning om 

olika sjukdomskategorier. Ytterligare forskning borde kunna utreda denna fråga 

vidare i syfte att svara på om det konkret går att påvisa en snedfördelning i tilldelning 

av forskningsresurser, hur stor denna snedfördelning i så fall är, varför denna 

utveckling skett och vad som kan göras för att motverka att utvecklingen fortsätter åt 

samma håll. Vilka faktorer som kan vara bidragande orsaker till snedfördelningen 

analyseras inte i denna studie, men bör vara mycket intressant att granska i vidare 

studier av ämnet. 
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