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Sammanfattning 

Alkohol är en del av vardagen för många svenskar idag. När denna konsumtion övergår 

till ett missbruk uppstår det problem för individen och för samhället som stort. I denna 

studie har författarna genomfört en Cost of Illness studie för att beräkna 

samhällskostnaderna för alkoholmissbruket inom Hammarö kommun.  

Resultatet visar att kostnaden för samhället som helhet, för detta missbruk uppgår 

till 29 434 297 SEK, år 2013. Den största kostnadsbäraren är staten med sina 

15 967 819 SEK av den totala kostnaden. Kommunen står för 10 230 270 SEK av den 

totala kostnaden. Den tredje största kostnadsbäraren är det privata som bär 2 837 355 

SEK av kostnaden. Landstinget bär 1 868 182 SEK av den totala kostnaden.  
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Abstract 

Alcohol is a daily part of the Swedish society today. This consumption is usually not a 

problem, but when the consumption transforms from a healthy dosage to a hazardous 

one, problem appears for both the individual affected and the society as a whole. This is 

a study that tries to estimate the economic costs of alcohol abuse within the municipality 

of Hammarö.  

The results shows that the total socio-economic costs of alcoholic use and abuse 

rises to 29 434 297 SEK for the year 2013. The largest bearer of the costs is the state 

with 15 967 819 SEK. The second largest bearer is the municipality of Hammarö with 

10 230 270 SEK. Next comes the costs that affects the private sector of the society with a 

total of 2 837 355 SEK. The county of Värmland  then follows with 1 868 182 SEK for the 

year of 2013. 
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1 Inledning 

Alkohol är något som har funnits i flera tusen år och alkohol är en del av vardagslivet för 

många vuxna i Sverige idag och i de flesta fall är det inga problem att kontrollera sin 

konsumtion. Det är när enskilda individer inte kan kontrollera sin konsumtion av 

alkohol som problem kan uppstå. Den typen av problem som kan uppstå är till exempel 

akuta skador på grund av alkohol, kroniska sjukdomar och socialt förfall som i 

förlängningen kan innebära uteslutning från arbetsmarknaden.  

Alla dessa typer av problem innebär kostnader för samhället. Forskningen går isär 

hur mycket den faktiskta kostnaden är då olika sätt att räkna används, men alla 

instämmer att alkoholmissbruket kostar svenska samhället stora summor varje år.  

Det kan handla om direkta kostnader som sjukvård eller behandling men också 

indirekta kostnader som produktionsbortfall då människor med alkoholmissbruk 

möjligtvis kan bli uteslutna från arbetsmarknaden. Andra kostnader som är mer svårt 

att mäta i monetära mått är skillnad i livskvalité om alkohol överkonsumeras, som även 

kan påverka människor runtomkring den som missbrukar. 

Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv intressant att utreda vilka dessa 

kostnader är och vem eller vilka som är kostnadsbäraren för dem. Denna uppsats syftar 

till att ta reda på hur mycket alkoholmissbruket inom Hammarö kommun kostar det 

svenska samhället. 

De frågor som denna uppsats syftar till att besvara är följande: 

  

1. Vad är det för kostnader som uppstår i samband med ett missbruk av alkohol? 

2. Vad kostar alkoholmissbruket inom Hammarö kommun det svenska samhället? 

3. På vilka samhällsaktörer är dessa kostnader fördelade?  
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1.1 Metod 

Flera verktyg har används för att genomföra denna uppsats. Författarna har genom 

faktainsamling från sekundärdata av andra studier inom området fått en bild av hur 

alkoholkonsumtionen har sett ut över tid i Sverige och hur den ser ut idag. 

Genom att göra en så kallad Cost of illness analys, nedan benämnt COI, har 

författarna fått fram vilka kostnader som detta medför samhället. Den främsta metod 

som författarna har valt sig av är att applicera metoder från tidigare COI-studier för att 

få en så korrekt bild som möjligt av de samhällsmässiga kostnaderna av alkohol. Vad 

som särskiljer den här studien från många, men inte alla, är att författarna har valt att 

använda sig av bruttometoden när de har beräknat kostnaderna. Det innebär att endast 

de negativa aspekterna av alkohol har tagits med, såsom sjukdom, brottslighet och 

produktionsbortfall, medan de positiva effekterna såsom förebyggande hälsoeffekter 

och produktion av alkohol bortses från. 

Författarna har genom att använda tidigare COI-studier applicerat dessa till 

området inom Hammarö kommun för att ta reda på de samhällsmässiga kostnader 

alkohol kan tänkas ha. Närmare metodik vid beräkningar presenteras vid var tabell av 

uträkningar. 

Data har hämtats från flera instanser, framförallt från myndigheter, men även 

metodmässiga antaganden från tidigare studier. Detta har krävts för att fokusera de få 

resurserna av tid och möjlighet att forska inom ämnet. Fokuseringen har gett en 

överskådlig bild av de olika samhällsinstansers kostnader för alkohol som vidare kan 

användas som verktyg för framtida studier. 

Det ska noteras att författarna har låtit ett konservativt räknesätt genomsyra alla 

beräkningar för att undvika eventuella överskattningar av alkoholens 

samhällskostnader. Vid beräkningarna av direkta kostnader har en blandning av Top-

down-metoden och Bottom-up-metoden använts. Vid beräkningar av indirekta 

kostnader har författarna valt att använda sig av den så kallade Humankapitalmetoden 

där hänsyn till framtida produktionsbortfall tas. 
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1.2 Avgränsningar 

Författarna har valt att begränsa uppsatsen till att bara behandla kostnaderna för 

alkohol och inga andra droger, då brist på resurser i form av tid och pengar inte 

möjliggör att undersöka andra droger. Detta för att befintlig forskning på dessa är 

begränsad. Det är inte heller möjligt med de resurser författarna har till sitt förfogande 

att få fram den exakta kostnaden för alkoholmissbruk då det skiljer sig beroende på hur 

allvarligt missbruket är. Författarna har därför valt att titta på genomsnittskostnaderna 

för ett alkoholmissbruk. Detta kommer ändå ge en relativt bra bild hur situationen ser ut 

idag. Studien är ett tvärsnitt för år 2013, vilket inte tar hänsyn till de förändringar som 

sker över tid för kommunen. För att ta hänsyn till eventuella fluktuationer över tid bör 

ett genomsnitt beräknas, speciellt då Hammarö är en sådan liten kommun. Dock är detta 

inte möjligt med de resurser författarna har haft till sitt förfogande. Uppsatsen kommer 

inte heller behandla olika orsaker till att människor hamnar i ett alkoholmissbruk. 

Författarna kommer inte gå in på olika orsaker till varför alkoholkonsumtionen varierar 

över tid i denna uppsats, utan konstaterar endast att alkoholkonsumtionen i Sverige har 

fluktuerat.  

För att få ett djup i uppsatsen har författarna valt att begränsa sig till situationen i 

området inom Hammarö kommun istället för att se på hela riket, kommun för kommun 

och landsting för landsting. 

1.3 Disposition  

Uppsatsen börjar i avsnitt 2 att reda ut definitionerna av vad ett alkoholmissbruk är för 

något. Avsnitt 2.1 ger sedan en historisk bakgrund till hur alkoholkonsumtionen har sett 

ut i Sverige över tid. I detta avsnitt presenteras även antalet missbrukare enligt olika 

uppskattningar samt vad de kostar samhället enligt tidigare studier. De efterföljande 

avsnitten förklarar sedan vilken olika samhällsaktörer som ansvarar för vilket område 

enligt lagtexten.  

 Avsnitt 3 och framåt förklarar sedan teorin som har använts i uppsatsen och vilka 

för- och nackdelar teorin har. Tidigare COI-studier presenteras här också på olika 

områden. I avsnitt 5 presenteras sedan resultatet av vår uppsats. Resultatdelen är 

uppdelad efter kostnadspost och sedan även uppdelad i vilken samhällsaktör som bär 

dessa kostnader. Efter detta kommer slutsatserna där vi diskuterar våra resultat och 
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ställer dem mot tidigare forskning. Avslutningsvis diskuterar författarna vilken framtida 

forskning vi vill se.  

2. Bakgrund 

Då det finns en del olika definitioner av vad ett alkoholmissbruk är, finns det ett behov 

av att förklara vad som författarna menar med alkoholmissbruk i denna uppsats. Vi har 

utgått ifrån WHO:s definitioner då det är de mest kända och mest övergripande 

definitionen. WHO skiljer på missbruk och beroende (Systembolaget, 2014). 

Ett missbruk är när någon av följande fyra punkter uppfylls under en 12månaders 

period. Den första punkten (1) är upprepat bruk som leder till att personen misslyckas 

med att fullgöra sina skyldigheter på jobbet, skolan eller i hemmet. Den andra punkten 

(2) är upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada t ex vid 

rattfylla. Den tredje punkten (3) är upprepade problem med rättvisan som en 

konsekvens av alkoholkonsumtion. Den fjärde punkten (4) är personer som fortsätter 

dricka alkohol trots att det medför sociala problem. 

Ett beroende är när minst tre av nedanstående sju punkter uppfylls under en 

12månaders period. Den första punkten (1) är en ökad tolerans till alkohol. Det krävs 

mer för att bli berusad. Den andra punkten (2) är när personen upplever 

abstinenssymtom om alkohol inte konsumeras. Den tredje punkten (3) är när personen 

dricker mer och/eller dricker under en längre period än vad den personen hade 

planerat. Den fjärde punkten (4) är när det finns en varaktig önskan eller att personen i 

fråga misslyckas att begränsa sin konsumtion av alkohol. Den femte punkten (5) är när 

jobb, skola, sociala aktiviterer etc. överges eller minskar på grund av 

alkoholkonsumtionen. Den sjätte punkten (6) är när mycket tid läggs på att få tag på 

alkohol, dricka alkohol samt återhämta sig från alkoholens effekter. Den sjunde punkten 

(7) är när alkoholkonsumtionen forsätter trots vetskapen om att de negativa effekterna 

på t ex hälsa ökar (Systembolaget 2014). 

WHO definierar även riskbruk och gör det på följande sätt: 

 

“A pattern of substance use that increases the risk of harmful consequences for the user. 

Some would limit the consequences to physical and mental health (as in harmful use); 

some would also include social consequences. In contrast to harmful use, hazardous use 
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refers to patters of use that are of public health significance despite the absence of any 

current disorder in the individual user.” (Allebeck Espman 2011, 6) 

Denna definition är inte lika internationellt erkänd som de två ovan vilket lämnat 

utrymme för tolkning mellan olika studier i olika länder (Allebeck Espman 2011, 6). 

Det är vanligt att använda standarmått när riskbruk diskuteras. Ett standardglas i 

Sverige är 12g ren alkohol vilket motsvarar t ex 33 centiliter starköl (5 %) eller ett glas 

vin. 

Riskbruk i svensk mening brukar definieras som att dricka mer än 14 standardglas 

i veckan för män och mer än 9 standardglas i veckan för kvinnor. Det kan också 

definieras som att dricka mer än 4 standardglas per tillfälle, för män och att dricka mer 

än 3 standardglas per tillfälle, om du är kvinna Allebeck Espman 2011, 7).  

Internationellt sett skiljer sig det dock vad ett standardglas är. I Storbritannien är det 8g 

ren alkohol per standardglas (Allebeck Espman 2011, 8). 

Antalet personer med alkoholmissbruk är svårt att uppskatta. En anledning för 

detta är att definitionerna går isär. Förutom ovan nämnda definitioner nämns alkoholist 

brukare och många fler(CAN, 2014). 

Ett annat problem är att det finns ett stort mörkertal som inte redovisas i 

statistiken, men även för att tillgänglig forskning går isär. I SOU 2011:6 uppskattas 

antalet personer med alkoholmissbruk, till mellan 300 000 och 400 000 personer 

(Larsson med flera 2011, 773). Personer med riskbruk, alltså ett beteende som kan leda 

till missbruk uppskattas ligga mellan 100 000 och 200 000 personer. I SOU 2011:35 

uppskattas antalet personer med alkoholmissbruk till 330 000 personer och antal 

personer med riskbruk till en miljon (Wiklund med flera 2011, 82). Socialstyrelsen går 

längre i sina uppskattningar och menar att det finns omkring 780 000 

alkoholmissbrukare i Sverige (Socialstyrelsen pressmedelande 2014). 
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2.1 Alkoholkonsumtionen sett över tid i Sverige 

Under 2012 konsumerades 9,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är en 

minskning jämfört med 2011 då samma siffra var 9,4 liter. Dessa siffror är baserade på 

den registrerade alkoholkonsumtionen och den oregistrerade alkoholkonsumtionen 

(Ramstedt med flera 2013, 8).  

Den registrerade alkoholkonsumtionen består av försäljning från Systembolaget, 

restauranger och livsmedelsbutiker. Det skall noteras att detta är försäljningssiffor så 

det behöver inte nödvändigtvis vara det som dricks. Den oregistrerade 

alkoholkonsumtionen består av alkohol som förs in i Sverige genom reseinförsel, 

internet eller smuggling. Hembränning ingår också i denna kategori. (Leifman & 

Gustafsson, 13).  

Beroende på vilket tidsperspektiv som används, ser den totala 

alkoholkonsumtionen olika ut. Mellan åren 2004-2012 har den totala 

alkoholkonsumtionen minskat för varje år från 10,5 liter ren alkohol per invånare 15 år 

och äldre 2004, till 9,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 2012. Används 

perspektivet 1996-2012 istället, har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från 

1996 års siffror på 8 liter ren alkohol till 2012 års siffror på 9,2 liter ren alkohol per 

invånare 15 år och äldre (Ramstedt med flera 2013, 14).  

Den oregistrerade alkoholkonsumtionen blev uppmärksammad på 1990-talet 

(Ramstedt & Svensson 2007, 1) så statistik äldre än så är ej tillgänglig, men det finns 

statistik på den registrerade alkoholkonsumtionen. Även i denna statistik längre tillbaka 

i tiden skiljer sig alkoholkonsumtionen kraftigt över tiden.  

I början av 1950-talet låg den registrerade alkoholkonsumtionen på 4,6 liter ren 

alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är den lägsta registrerade nivån som finns 

tillgänglig. Den högsta registrerade alkoholkonsumtionen var 1976 då den låg på 7,7 

liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre (Andréasson med flera 2005, 19). Detta 

kan jämföras med 2012 års siffror där den registrerade alkoholkonsumtionen per 

invånare 15 år och äldre är 6,73 (Ramstedt med flera 2011, 11). 

För att mäta den oregistrerade alkoholkonsumtionen i Sverige genomförs det varje 

månad sedan 2000 en undersökning där 1 500 svenskar intervjuas om de tagit med sig 

någon alkohol från sin utlandsresa. Det frågas vilket land de har köpt alkoholen men 

också om det är öl, sprit, vin eller cider. (Leifman med flera 2012, 10) För att få ta reda 

på hur smugglingen ser ut används samma princip. Ett slumpmässigt urval av 
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människor frågas om de köpt någon smugglad alkohol och hur mycket de köpte 

(Leifman med flera 2012, 11) Det skiljer sig inte bara över tid hur alkoholkonsumtionen 

sett ut utan det är också skillnader mellan olika grupper i samhället hur mycket de 

dricker. Män har historiskt sett stått för en större del av den totala alkoholkonsumtionen 

i Sverige. I den så kallade RUS-undersökning gjord 1968 stod män för 80 % av den totala 

alkoholkonsumtionen i Sverige. Det är fortfarande männen som dricker mest, idag står 

männen för ca 70 % av den totala alkoholkonsumtionen medan kvinnor står för ca 30 % 

(Leifman 2003, 168). 

I Sverige dricker vi mest i unga åldrar både bland män och bland kvinnor. I unga 

åldrar, mellan 20-24 år, dricker vi i genomsnitt ca 45-50 % mer än vi gör i genomsnitt 

resten av livet. Detta skiljer sig från stora delar av Syd och Centraleuropa där 

konsumtionen är som högst mellan 40-45 år(Andréasson med flera 2005, 24). 

 

 

 

 

Adult (15+ years) per capita consumption in litres of pure alcohol, EU countries 2009 

(WHO 2011) 
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2.2 Ansvarsfördelning i samhället 

Ett missbruk av alkohol kräver ofta vård från olika instanser i samhället. Den svenska 

lagtexten beskriver vilket ansvar de olika samhällsnivåerna har samt vilka rättigheter 

och krav individerna kan ställa på dessa instanser. 

När det kommer till vård och förebyggande arbete mot alkoholmissbruk i Sverige, 

så faller dessa kostnader under landsting och kommun. De direkta kostnaderna för 

sjukdom och mediciner belastas landstinget genom kostnader för hälso- och sjukvård. 

Exempel på dessa kan vara just de alkoholrelaterade sjukdomar som kan uppstå vid 

akut bruk och vid ett längre bruk av alkohol. Det här ansvaret som vilar på de olika 

landstingen i landet är även lagstadgade där individer är garanterade vård utifrån det 

geografiska området de råkar befinna sig i. 

Sett till de förebyggande åtgärder och andra direkta kostnader för samhället, är det 

oftast kommunen som bär ansvaret för att dessa åtgärder sker. De förebyggande 

kostnader kan vara exempelvis information och upplysning om alkoholens effekter till 

kommunens invånare. 

De direkta kostnaderna för missbruk kan exempelvis vara bidrag till individen för 

att överleva vardagen, samt andra sociala kostnader som bidrag till husrum men mera. 

För en mer detaljerad bild över detta se resultatdelen. Även dessa åtgärder är 

lagstadgade där det beskriver vad kommunen har för ansvar. Det finns även möjligheter 

och krav att ansvar ska delas upp för att i bästa möjliga mån omhänderta och se till 

individernas bästa utifrån individernas egna situationer. Ansvaret delas även upp till 

syfte för att effektivisera resursförbrukandet i samhället. Nedan beskrivs mer i detalj 

vilka lagar dessa åtgärder vilar på och vilka krav som ställs på de olika instansera samt 

de rättigheter kommunens och landstingens innevånare åtnjuter. 

2.2.1 Landstingets ansvar enligt lagstiftningen 

Direkt kostnadsbärare i form av mediciner för missbruk är enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen landstinget (HSL), se §3 HSL där ”Varje landsting skall erbjuda en god 

hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget”, samt ”[…] Även i övrigt 

skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen.” Landstingen bär därför 

ansvaret och kostnaderna för de olika sjukdomar som kan uppstå vid bruk och missbruk 

av alkohol. 

Landstinget står inte ensamt i ansvaret för utan ska även enligt § 8b HSL 

”Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga 
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om personer som missbrukar alkohol […].” Kommunens ansvar är enligt §20 HSL 

”Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens 

behov av sådan vård”. Där en del avlastas på kommunen, ändock står landstinget för de 

slutliga kostnaderna för medicin och sjukvård.  

2.2.2 Kommunens ansvar enligt lagstiftningen 

Sett till andra kostnaderna i samhället så faller de under Socialtjänstlagen (SOL) 

där det detaljerat beskriver vilka instanser det är som bär ansvar för samhällets 

kostnader.  

Se till 1 kap 2:1 § SOL där det specificeras att kommunen bär det slutgiltiga 

ansvaret för individens välfärd ”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 

behöver […]”.  Innebörden av detta är att direkta kostnader för till exempel alkohol kan i 

vara ansvaret att stå för bidrag och husrum. I förlängningen kan en sådan kostnad läggas 

till under indirekta kostnader där produktionsbortfall då individen inte står till 

arbetsmarknadens förfogande.  

Under 1 kap 2:6 § SOL finns även här en fördelning av ansvar där ”Kommunen får 

även träffa överenskommelse med landstinget […], samverka i syfte att uppnå en 

effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen 

av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. […]”. Vilket innebär att ansvaret kan 

fördelas till även landstingen men kommunen står för den direkta kostnaden.  

Bakgrunden till hur de direkta och indirekta kostnaderna delas upp och planeras 

inom kommunen går att finna under 3 kap 1 § där socialnämndens uppgifter listas upp, 

med exempel som ”- medverka i samhällsplaneringen och […] främja goda miljöer i 

kommunen. Men även ”- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 

ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.” Det vilar 

med andra ett stort ansvar på kommunen att på eget bevåg ta hand om och försörja för 

kommunens medlemmar som behöver hjälp. 

Sett till de förebyggande aktiviteter som är lagstadgade för kommunen så finns 3 

kap 3a § ”Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och 

åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och 

ungdom.” Den upphör förvisso att gälla från och med 2014-07-01 och ersätts med en 

snarlik paragraf med tillägg angående krav på socialnämndens handläggare i form av 

dess kompetens och en övergripande plan för bedömning, utredning och uppföljning av 
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socialnämnden. Socialnämnden skall även enligt kap 3 7 § SOL ”arbeta för att förebygga 

och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel”. SOL ger ett 

övergripande mått för hur detta ska ske genom ”Socialnämnden skall genom 

information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet 

sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som 

finns”. I övrigt lämnas även här ett stort ansvar och frihet för kommunen hur den önskar 

att lägga upp kostnader inom kommunen. 

När det kommer till mer långsiktiga bestämmelser för hur kommunen genom 

socialnämnden ska verka förebyggande mot missbruk går det under 5 kap 1 § SOL att 

finna ”- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missburk bland barn och ungdom 

av alkoholhaltiga drycker […]”. Även här har kommunen stor frihet i hur den önskar att 

arbeta i förebyggande syfte för kommande generationer av kommunmedlemmar som 

kan påverka framtida direkta, indirekta och övriga kostnader för samhället.  
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2.3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen skiljer sig inte bara på antalet alkoholmissbrukare utan på 

också vilka kostnader dessa personer medför samhället. En svensk nationalekonom vid 

namn Anders Johnson har uppskattat samhällskostnaderna för alkoholmissbruket till ca 

150 miljarder kronor i 2006 års penningvärde (Johnson 2003, 2).   

Andra svenska studier angående alkoholmissbrukets kostnader som har gjort 

ligger betydligt lägre än 150 miljarder. I ”Till vilket pris” uppskattar författarna att 

alkoholmissbruket kostar det svenska samhället 20,3 miljarder kronor (Jarl med flera 

2006, 5). Denna uppskattning är för 2002 års penningvärde. En av de största svenska 

studierna som gjorts, missbruksutredningen uppskattas kostnaderna för 

alkoholmissbruk kosta det svenska samhället 49,3 miljarder i 2008 år penningvärde 

(Larsson med flera 2011, 786). 

Ett flertal europeiska studier har också gjorts på ämnet och de visar att 

kostnaderna för alkoholmissbruk uppgår till ca 1,3 % av ett lands BNP. Det skulle för 

Sverige innebära att kostnaderna för alkoholmissbruket skulle ligga på ca 45 miljarder 

år 2012 (CAN, 2014).  

Det kan finnas problematik att ta med kostnader från internationella studier och 

jämföra dessa med svenska studier. Sverige har en lägre dokumenterad 

alkoholkonsumtion än övriga Europa (CAN, 2014) och Sverige har även har ett annat 

dryckesmönster, där svenskar dricker mindre under veckan och mer under helgen 

jämfört med en mer jämn konsumtion under hela veckan internationellt sett. Detta kan 

enligt forskning vara ett mer skadefullt beteende och att då ta med den internationella 

forskningen skulle alltså kunna underskatta kostnaderna som alkoholmissbruket 

medför Sverige (WHO 2012, 1). 
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3 Teori 

3.1 Cost of illness  

I uppsatsen utgår författarna från Cost of illness, nedan benämnt COI. Det är en metod 

för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av sjukdomar och olyckor med hjälp av 

alternativkostnadsprincipen. Vad är värdet på de resurserna som vi förbrukar och 

förlorar i samband med sjukdomar/olyckor (Olofsson 2008, 11) 

De kostnader som beräknas beror på vilket perspektiv som används. I denna 

uppsats har författarna valt att fokusera på samhällsperspektivet vilket innebär att alla 

berörda individers kostnader beräknas (Olofsson 2008, 16). 

När en COI studie genomförs behöver kostnaderna som beräknas ställas mot 

någonting som motvikt. Det finns oändligt många scenarion som kan ställas upp i en 

COI-studie. En av de mest populära metoderna är att ställa kostnaden för en 

skada/sjukdom mot att den skadan/sjukdomen inte fanns alls i samhället. Ett exempel 

kan vara att samhällskostnaden för trafikolyckor ställs mot att inga trafikolyckor fanns i 

samhället. När denna så kallade nollpunkt skall användas som motscenario är det viktigt 

att tänka på följande två saker: Det första (1) är att en sjukdom/skada möjligtvis blir 

farlig/skadlig först efter en viss tidpunkt. Detta kan gälla för till exempel för högt 

blodtryck. Är fallet så ställs ett motscenario mot en icke nollpunkt där 

skadan/sjukdomen inte är skadlig vid denna punkt. Det andra (2) som behöver tas i 

betänkande är att vissa saker kan ha en skyddande effekt i måttlig mängd, vilket då gör 

att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte gör det motiverat att få bort 

skadan/sjukdomen. Alkohol är ett sådant exempel där viss mängd har en skyddande 

effekt (Jarl med flera 2006, 12).   

När en COI-studie skall genomföras används fyra steg. Det första (1) är att 

identifiera vilka resurser som används. Det andra steget (2) är att se till vilken kvantitet 

som dessa resurser används. Det tredje steget (3) är att ställa upp kostnaden för dessa 

resurser sett till deras alternativkostnad. Det fjärde (4) och sista steget är att diskontera 

de kostnader som sker under tidigare eller senare tidpunkter (Johansson med flera 

2006, 13). 

Det finns olika former av kostnader i en COI-analys som hänsyn bör tas till. De är 

direkta-, indirekta- och intangibla kostnader. 
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3.2 Direkta kostnader 

Direkta kostnader är de kostnader som kunde ha använts på annat sätt om resurserna 

inte hade gått till att förebygga och åtgärda sjukdomar och olyckor (Olofsson 2008, 31). 

Innan de direkta kostnaderna ska beräknas finns det ett behov av att förklara 

vilken sätt som kostnaderna har beräknats. Det finns det två olika metoder när de 

direkta kostnaderna ska beräknas. Det ena sättet är prevalenskostnad/årskostnad och 

den andra är incidenskostnad/livstidskostnad. När incidenskostnad beräknas måste 

kostnader efter första året diskonteras, detta för att en satsad hundralapp idag ger 

avkastning eller ränta över tid. Detta ger en mer korrekt bild att se vad det kostar totalt 

sett och inte bara se till en kostnad under ett visst år(Olofsson 2008, 21). 

Att räkna ut kostnader efter att de uppstår eller innan de uppstår är också något 

som behöver bestämmas i en COI. Författarna har valt att blanda detta då tillgänglig 

forskning använder bägge dessa metoder (Olofsson 2008, 20). 

Det finns sedan olika sätt att beräkna de direkta kostnaderna när metoden har 

valts. Top-down tar den totala kostnaden multiplicerat mot skadan/sjukdomens 

procentuella användning, till exempel om sjukvårdens kostnader är 1 000 000 SEK och 

diabetespatienter använder vården till 15 % är kostnaden enligt Top-down metoden 

0,15 * 1 000 000 = 150 000 SEK för diabetes.  

Bottom-up beräknar skadan/sjukdomens resursanvändning och sedan 

multiplicera det med antalet skadade/sjuka. Detta ger en bättre bild av situationen då en 

skada/sjukdom möjligtvis upptar mer resurser att åtgärda än andra. Är kostnaden i 

genomsnitt 3 000 SEK per diabetespatient, då ska enligt Bottom-up metoden 3 000 

multipliceras med antalet diabetespatienter för att få fram kostnaden. Detta sätt att 

räkna kräver dock större tillgänglighet till data(Olofsson 2008, 40). 

 

3.3 Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader är de varor och tjänster som kunde producerats om olyckan 

eller sjukdomen inte hade uppstått, med andra ord produktionsbortfall då människor 

dör eller får minskad arbetsförmåga. Dessa kostnader är ofta större än direkta 

kostnader då de ackumuleras över tid. 

Det vanligaste sättet att beräkna indirekta kostnader är med hjälp av 

Humankapitalmetoden (Olofsson 2008, 45). Genom att se vad en arbetsgivare är beredd 
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att betala för arbetet, sedan se till genomsnittslönen och justera för ålder, kön och 

arbetsmarknadsdeltagande går detta att slå mot framtida produktion för personen fram 

till pensionen. Detta förutsätter full sysselsättning i ekonomin och en effektiv 

arbetsmarknad (Collins & Lapsley 2002, 14).  

Ett annat sätt att beräkna de indirekta kostnaderna är med hjälp av den så kallade 

demografiskametoden. Den tar hänsyn till populationsstorleken och ställer den mot det 

hypotetiska alternativet av den icke sjuka delen av populationen. Sedan jämförs 

produktionen mellan de två för att beräkna produktionsbortfallet av sjukdomar/olyckor 

(Collins & Lapsley 2002, 14).   

 

3.4 Förespråkare för COI 

De som förespråkar COI studier går att dela upp i två olika läger. Det ena lägret 

trycker på fördelarna med att COI kan beskriva omfattningen av ett visst problem och 

det andra lägret anser att en COI studie även kan inkluderas i beslutsfattandet (Olofsson 

2008, 73). Det främsta argumentet för en COI studie är att det är ett bra verktyg för att få 

en överblick av omfattningen av en viss skada eller sjukdom.  

Genom att ställa upp kostnaderna för denna skada eller sjukdom och använda ett 

samlat monetärt mått av värde går det att se hur omfattande problemet är då olika 

skador/sjukdomar kan jämföras med varandra. Det gör det också möjligt att se vilka 

kostnader som uppstår, vem som är kostnadsbärare för skadan eller sjukdomen samt 

mäta förändringar över tid (Koopmanschap med flera 2002, 3).  

Genom att sätta ett monetärt värde på skadan/sjukdomen är tanken att politikerna 

som fattar besluten ska få upp ögonen för sjukdomen eller skadan som varit studerad av 

en COI. Då det ofta är komplicerade problem, med flera olika typer av kostnader fördelat 

över olika aktörer, ger det samlade måttet, en enkel överblick för beslutsfattarna att 

förstå omfattningen av problemet (Olofsson 2008, 73). 

Att mäta förändringar i samhället, kan underlätta när framtida kostnader för en 

viss skada eller sjukdom skall beräknas och på så sätt förbereda till exempel sjukvården 

på den förändring som komma skall. En studie som studerade kostnadsutvecklingen för 

diabetes mellan åren 1978-1994, konstaterade att utmaningen för rika länder ligger i att 

omfördela resurserna från behandling av diabetes till förebyggande arbete, då det idag 

(läs 1994) redan läggs enorma resurser på att behandla sjukdomen (Koopmanschap 

med flera 2002, 147).  
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En del förespråkar COI-studier och menar att det kan vara en bra komponent till så 

kallade Cost/Benefit Analysis, nedan benämnt CBA, där de förväntande kostnaderna 

ställs upp mot de förväntade vinsterna för en viss åtgärd (Rice 1967, 437). Vet vi om att 

exempelvis brutna ben på grund av osaltade trottoarer kostar samhället 2 miljoner SEK 

per år tack vare en COI, är det möjligt att ställa upp en CBA där kostnaderna för att salta 

trottoarerna ställs mot antalet minskade benbrott för att få fram resultat om den 

åtgärden skulle vara lönsam för samhället eller ej.  

De som menar att COI-studier kan hjälpa vid beslutsfattandet, är utgångspunkten 

att desto mer en sjukdom/skada kostar desto högre prioritet ska den 

sjukdomen/skadan ha i beslutsfattarnas ögon. Den stora omfattningen av COI-studier 

anses styrka denna utgångspunk (Olofsson 2008, 76).  

 

3.5 Motståndet mot COI 

Det ovan nämnda argumentet att COI-studier hjälper vid beslutsfattandet har 

kritiserats från många håll. Det är framförallt problematiken med att det inte framgår 

vad som ska göras åt problemet med en COI, utan en COI-studie förtäljer enbart vad en 

sjukdom/skada kostar samhället, ingenting om hur samhället skall åtgärda detta 

problem. En sådan studie säger heller ingenting om vad som är en rättvis fördelning av 

resurserna (Olofsson 2008, 77).  

Då en COI-studie endast ger den totala kostnaden för en sjukdom/skada har kritik 

framförts från bland annat Shiell med flera 1987 att det inte säger något om hur effektivt 

dessa resurser spenderas vilket då omöjliggör att argumentera för att om en viss 

sjukdom/skada kostar mest pengar ska den därför prioriteras före andra. Det är just 

detta som är syftet med ekonomi, att hushålla med knappa resurser och göra den 

resursallokering som är mest effektiv. Detta resonemang utgår från 

alternativkostnadsprincipen, vad du ger upp för att få någonting annat. Detta för att 

sedan få den resursallokering som ger störst nytta till samhället och då krävs att 

alternativkostnaden är så låg som möjligt, vilket inte COI-studier säger någonting om 

(Olofsson 2008, 77).  

Ett annat argument mot COI som kom från Shiell med flera 1987 på denna punkt 

var att vissa sjukdomar kanske inte ens är möjliga att bota med dagens medicinska 

förmåga. Är det då en sjukdom som inte går att bota som medför störst kostnader för 

samhället idag behövs enorma resurser för att forska fram den teknologi eller medicin 
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som krävs för att kunna bota den sjukdomen. Om det finns en annan sjukdom som 

kostar mindre för samhället, men det finns tillräckligt med medicinsk kunskap för att 

utrota den sjukdomen, så kanske nyttan blir ännu större för samhället att åtgärda det 

problemet än att utrota den sjukdomen med den största kostnaden för samhället idag. 

I samma rapport påpekar författarna att COI studerar totalkostnaden för en 

sjukdom/skada, inte marginalkostnaden. Detta är ett problem då många 

sjukdomar/skador inte kommer försvinna inom en snar framtid. Det intressanta är då 

istället att titta på möjligheterna att omfördela resurserna och se vilken skillnad det 

skulle ge (Olofsson 2008, 79).  

En annan rapport förklarar detta på följande sätt: 

 

“Looking at the size of the disease or illness problem does not 

permit one to say anything about the assessment or evaluation 

of priorities. What is necessary (in fact, all that is necessary) is 

to give consideration to the effect that different treatments or 

interventions have upon the burden of the disease.” 

Wiseman Mooney, ”Burden of illness estimates for priority setting: a debate revisited”, 

Health Policy, 1998;43(3):247 

 

 

En annan kritik som framförs mot COI är att det inte egentligen ger någonting. De 

problem som studeras är ofta välkända och att sätta ett monetärt värde på dem ger 

ingenting, då beslutsfattarna redan vet att det är ett problem. Risken är att COI-studier 

används av beslutsfattarna för det är enkelt att se kostnader och att de då inte tittar på 

vad som skulle vara en effektiv resursallokering (Currie med flera 2000, 175). 
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4 Tidigare COI-studier.  
Johnson (1983) var den första svenska studie som studerade hur mycket 

alkoholkonsumtionen kostade det svenska samhället. Kostnaden låg på ca 150 miljarder 

SEK räknat i 2006 års penningvärde. Studien genomfördes 1983 men har uppdaterats 

vid ett par tillfällen. Syftet var att ta reda på vad kostnaden för alkohol var för samhället. 

Genom faktainsamling från studier gjorda på den tiden kom han fram till ovan nämnda 

kostnad. Studien gjordes innan någon standard för studier av alkoholens kostnader hade 

utvecklats. Den största kostnaden i denna studie var produktionsbortfall. Kostnaden för 

produktionsbortfall stod för 49,6 % av den totala kostnaden relaterat till 

alkoholkonsumtion. Johnson kom fram till att 23 % av alla fall av förtidspensionering för 

män och 5 % av alla fall av förtidspensionering för kvinnor berodde på alkoholmissbruk. 

Enigt hans studie berodde 15 % av alla sjukskrivningar på alkohol. Den näst största 

kostnaden stod sjukvården för. Av den totala kostnaden för alkohol stod sjukvården för 

20,6 % av kostnaden. Johnsons beräkningar visade att ca 6 % av alla kostnader för 

sjukvården var på grund av alkohol. Den tredje största kostnaden, var övriga kostnader 

där Johnson inräknade kostnader för att köpa alkoholen. Övriga kostnader uppgick till 

17,8 % av den totala kostnaden (Jarl med flera 2006, 95f). 

 En rapport gjord av Single med flera 2006 undersökte genom en COI-studie 

kostnaderna för det kanadensiska samhället relaterade till alkohol-, narkotika- samt 

tobaksbruk. De tittade på kostnaderna för år 2002 (Single med flera 2006, 2). Den 

metoden som Single med flera använde sig av var Humankapitalmetoden för att beräkna 

vilka kostnader ovan nämnda substanser innebar för samhället. I studien räknades de 

direkta och indirekta kostnaderna ut, intagnibla kostnader var exkluderade. De sociala 

kostnaderna följde de internationella rekommendationerna som Single med flera 2001 

hade satt för upp för COI-studier av olika former av missbruk. De innebär att sociala 

kostnader inte innehåller kostnaden för att exempelvis köpa alkohol till skillnad från 

Johnson 1983 (Single med flera 2006, 14). Single med flera räknade med nettometoden 

vilket innebär att de positiva effekterna, till exempel det höjda skyddet mot stroke vid 

måttlig alkoholkonsumtion, räknades med. Alla siffor som de presenterade i rapporten 

tog därmed hänsyn till eventuella positiva effekter konsumtion av ovan nämnda 

substanser kan tänkas ha (Single med flera 2006, 15). 
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Resultatet av denna studie var att alkoholkonsumtion, narkotikakonsumtion och 

användningen av tobak kostade Kanada 40 miljarder USD 2002. Två stycken 

känslighetsanalyser genomfördes och värdet landade då på mellan 16,2 miljarder USD 

och 54,8 miljarder USD.  Alkohol stod för den näst största kostnaden vilket uppmättes 

enligt denna studie till 14,6 miljarder USD utifrån att den ovan nämnda siffran på 40 

miljarder USD används. Den största kostnaden kunde härledas till produktionsbortfall 

som låg på 61 % av den totala kostnaden. Efter det kom de direkta 

sjukvårdskostnaderna som stod för 22,1 % av den totala kostnaden. Den tredje största 

kostnaden berodde på kostnaderna för brott som låg på 13,6 % (Single med flera 2006, 

3). 

Single med flera kritiserade tidigare COI-studier som räknade ut kostnader för bland 

annat alkohol då de inte tar hänsyn till kostnaderna för forskning, förebyggande arbete 

och utbildning, något Single med flera inkluderade i sin studie. De menar att dessa 

kostnader inte hade uppstått om alkoholmissbruket inte hade funnits. De ställer alltså 

sin studies resultat mot om det inte funnits någon användning av alkohol, narkotika och 

tobak (Single med flera 2006, 15).
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5 Resultat 

5.1 De samhällsekonomiska kostnaderna för alkohol 

Studien tar nedan hänsyn till den så kallade bruttometoden där enbart de negativa 

kostnaderna presenteras och beräknas. Författarna har valt att bortse från de positiva 

kostnaderna i form av de positiva hälsoeffekterna samt produktion 

som alkohol kan skapa. 

Då många uppgifter från de olika delarna av kostnaderna är 

hämtade från olika år, krävs det att hänsyn tas till inflation. Alla 

delar av beräkningar utgår från de år studierna gjordes men 

slutsumman har justerats för inflation. Författarna har justerat för 

inflationen genom att beräkna: 

 

Formel 1: (1 + 𝜋)𝑡 ∗  (1 + 𝜋)𝑡+1 ∗ (… ) ∗ (1 + 𝜋)𝑡+𝑥 

 

Där π beskriver inflationstakten för det aktuella året t. 

Sett till de kostnader som finns i samhället går de att dela upp 

under några underrubriker, vilket presenteras nedan. De olika 

typerna av samhällskostnader som beräknas här nedan 

representeras av dess underrubriker som är kriminalitet, sjukdom 

och utslagenhet samt de sjukvårdskostnader som landstinget står för. Hänsyn tas även 

till de transferbara kostnaderna såsom bidrag från stat för sjuk- och 

aktivitetsersättningar samt de transferbara kostnaderna för kommunen såsom 

ekonomiskt bistånd till dess kommunmedlemmar. Slutligen tas även hänsyn till de vård- 

och sociala kostnader som kommunen står för.  

5.1.1 Kriminalitet 

En av de samhällsmässiga kostnaderna för alkohol kan presenteras inom rubriken 

kriminalitet. Detta för att många brott i samhället sker just på grund av alkohol där 

kostnader kan beräknas för offer, gärningsmän och den offentliga sektorn. Studien 

uppskattar att den totala samhällskostnaden för kriminalitet i Hammarö kommun på 

grund av alkohol uppgår till 1 898 895SEK år 2013. 

Tabell 1 

Inflation 

 

År Inflation 

2002 2.2% 

2003 1.9% 

2004 0.4% 

2005 0.5% 

2006 1.4% 

2007 2.2% 

2008 3.4% 

2009 -0.3% 

2010 1.3% 

2011 2.6% 

2012 0.9% 

2013 0.0% 

Källa: SCB, källdata: 

Prisnivån i Sverige 
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5.1.2 Resultat för kriminalitet 

För att få fram ett alkoholrelaterat brottsbeteende för Hammarö kommun så slås antalet 

brott inom kommunen mot den andel av brott som uppskattas bero på alkohol. För att 

påvisa att Hammarös beteende särskiljer sig från andra kommuner tas statistik med för 

Värmlands län som helhet. Detta för att påvisa att Hammarö står för 1.89% (
588

31 149
) av 

brotten inom länet medan befolkningen motsvarar 5.52% (
15061

273080
) av befolkningen i 

länet, vilket ger en annan kostnadsbild för Hammarö än för andra kommuner. 

Uppdelningen av och antalet brott i Hammarö kommun samt Värmlands län har 

hämtats från BRÅ (Anmälda brott 2013 Värmland, Sveriges officiella statistik). För att 

sedan ta reda på andelen alkoholrelaterade brott av det totala antalet brott i Hammarö, 

så utgår studien från metodiken i tidigare studier, där det enligt AAF i tabellen nedan 

uppskattar andelen av brott som sker på grund av alkohol.  

Tabellen presenterar antalet brott i Värmland till vänster under 2013, AAF justerar 

för vilken andel som antas bero av alkohol och slutligen justeras det för vikten som 

Hammarös brottslighet antas stå för. Kostnaderna som presenteras därefter är justerade 

för rikssnittet år 2002 enligt Jarl med flera 2006 för att beräkna den förmodade 

kostnaden inom Hammarö kommun för de aktuella brotten relaterade till alkohol. 

Den förmodade kostnaden för konsekvenser av brott samt åtgärder mot dem är 

hämtade från tidigare studier (Jarl med flera 2006, 18f). Där de totala kostnaderna i 

antal miljoner har beräknats mot antal fall av de olika brotten som är alkoholrelaterade 

för att få ett uppskattat pris per fall. Antalet brott i Hammarö som beror på alkohol 

justeras enligt nedan och presenteras därefter i tabell 2: 

 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 2: 𝐸(𝑁𝑏
𝐻Ö)

𝑎
=  𝑁𝑏

𝐻Ö ∗  𝐴𝐴𝐹𝑎 

 

Där 𝑁𝑏
𝐻Östår för antalet brott i Hammarö och 𝐴𝐴𝐹𝑎 förklarar hur stor andel av brotten 

det är som förväntas bero på grund av alkohol. 𝐸(𝑁𝑏
𝐻Ö)

𝑎
 ger då ett väntevärde för 

antalet brott i Hammarö på grund av alkohol. 
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Tabell 2. Brottslighet i Hammarö 2013     
Brott BRÅ 2013 Antal i Värmland Antal i Hammarö AAF Brott i Hammarö 

alkohol 

Mord 2 0 0,5 0 

Misshandel 1 817 35 0,4 14 

Våldtäkt 67 4 0,4 1,6 

Våld mot 
tjänsteman 

71 0 0,4 0 

Samtliga ovan - - - - 

Stöld och inbrott 11 454 238 0,1 23,8 

Skadegörelse 2 654 66 0,3 19,3 

Rattfylleri 507 8 1,0 8 

Källa: Beräknat av författarna utifrån data presenterad av Jarl med flera (2006) 

Med antalet brott som orsakas på grund av alkohol går det sedan att beräkna 

kostnaderna för dessa brott. Data för kostnader är hämtat från tidigare forskning. För att 

beräkna exempelvis fängelsekostnaderna vid misshandel så har totalkostnaden 

284 000 000SEK beräknats mot antal fall av misshandel 55 000st. Det uppskattas att 40 

% av fallen är alkoholrelaterade, samt att vid justerad brottslighet för Hammarö innebär 

att 14 fall av misshandel per år beror på alkohol. Summan av de olika kostnaderna av 

alkoholrelaterade brott uppskattas till cirka 1 900 000SEK i Hammarö kommun för 

2013. Detta beräknas enligt formel 3: 

 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 3: 𝐸(𝑘𝑏)𝑎 = 𝐸(𝑁𝑏
𝐻Ö) ∗ (

𝑘2002
𝑏

𝑁2002
𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝐹𝑎

) ∗ ∏ 𝜋

2002−2013

 

 

Där 𝐸(𝑁𝑏
𝐻Ö) förklarar det förväntade antalet brott i Hammarö kommun, 𝑘2002

𝑏  visar 

kostnaden för brott år 2002, vilket delas på produkten av antalet brott år 2002 och det 

förväntade antalet som beror på grund av alkohol. AAF beskriver hur många procent av 

brotten det är som förväntas bero på grund av alkohol. Vi dividerar därför med 0,4 för 

att beräkna styckkostnaden per brott på grund av alkohol. Exempel med siffor för 

misshandel: 

 

14 ∗ (
284 000 000

(55 000 ∗ 0,4)
) ∗ 1,165 = 210 547𝑘𝑟 
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Tabell 3. Kostnaden för brott i Hammarö kommun pga alkohol 2013 

Brott BRÅ 
2013 

Brott 
Hammarö 
alkohol 

Fängelse-
kostnader 

Prod.bortfall 
gärningsmän 

Prod.bortfall 
offer 

Polis och 
rättsväsendet 

Övrigt 

Mord 0 - - - - - 

Misshandel 14 210 547SEK 124 092SEK - - 28 446SEK 

Våldtäkt 1,6 137 362SEK 96 187 SEK - - - 

Våld mot 
tjänsteman 

0 - - - - - 

Samtliga ovan - - - - 611 395SEK - 

Stöld och 
inbrott 

23,8 33 657SEK 23 246SEK - 72 854SEK 65 571SEK 

Skade-görelse 19,3 8 272SEK 5 515SEK - - 59 738SEK 

Rattfylleri 8 100 403SEK 68 725SEK 215 302SEK 214 765SEK* 38 120SEK 

Totalt - 490 241SEK 317 765SEK 215 302SEK 899 014SEK 191 875SEK 

Summa - - - - - 1 898 895SEK 

Källa: Beräknat av författarna utifrån data presenterad av Jarl med flera (2006) 

 Övrigt kan innehålla poster såsom; sjukvårdskostnader för offer, egendomskostnader, 
inbrottslarm och försäkringskostnader. 

 * Inklusive utandningsprover 

5.2 Sjukdom och utslagenhet 

En biverkning av långvarig effekt av alkoholkonsumtion och missbruk är sjukdomar och 

sjukskrivningar, som i längden kan skapa ett utanförskap från arbetsmarknaden samt 

utslagenhet. I den här typen av kostnader ingår både direkta och indirekta kostnader 

som bidrags- och ersättningskostnader samt produktionsbortfall. Nedan presenteras de 

direkta kostnaderna för alkohol där kostnaderna uppskattas till 2 223 651SEK år 2013. 

5.2.1 Resultat av sjukdom och utslagenhet 

För att beräkna de samhällsmässiga kostnaderna för alkohol som skapar sjukdom 

och utslagenhet från arbetsmarknaden har författarna sett till sjuk- och 

aktivitetsersättningar samt tagit hänsyn till förväntat produktionsbortfall på grund av 

dessa utifrån humankapitalmetoden. 

5.2.2 Antal med ersättningar 

Det är svårt att få fram statistik över vilka och hur många det är som utesluts från 

arbetsmarknaden och därmed beräkna produktionsbortfallet, så författarna har sett till 

hur stort antalet individer det är som under 2013 har blivit nybeviljade till sjuk- och 

aktivitetsersättning. Då det inte går att få fram data för ålder bland de nybeviljade i 

Värmland så antar författarna att beteendet i Värmland är det samma som i riket. 

Studien justerar därför för antalet i riket mot Värmlands befolkning och delar på så sätt 

upp det förväntade antalet av nybeviljade av ersättningar i de olika åldersgrupperna för 

Värmland (Försäkringskassan, se bilaga 1). 
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Antalet nybeviljade av sjuk- och aktivitetsersättningar slås mot det förväntade 

antalet som beror på grund av alkohol. Detta antagande är hämtat från tidigare studier 

där männens utslagenhet antas bero till 3.45% av fallen på grund av alkohol och i 

kvinnornas motsvarighet är siffran 0.85% (Jarl med flera 2006, 21).  

Då antalet personer med aktivitetsersättningar med andra summor än full 

ersättning är försumbara har dessa klumpats ihop till en hel och beräknats därefter. 

Denna metod används inte för sjukersättning då det är stor spridning på antalet inom de 

olika ersättningsnivåerna, utan de delas upp efter en hel ersättning eller en halv 

ersättning för enkelhetens skull.  

Beräkning sker enligt formel 4 för exempelvis män 18-19år. 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 4: 𝐸(𝑢)𝑎
𝐻Ö = 𝑛𝑆𝐴𝑚

𝑆𝑉 ∗ (
𝐼𝑛𝑣𝑉𝐷

𝐼𝑛𝑣𝑆𝑉
) ∗ (

𝐼𝑛𝑣𝐻Ö

𝐼𝑛𝑣𝑉𝐷
) ∗ 𝐴𝐴𝐹𝑚

𝑎 

Där 𝑛𝑆𝐴𝑚
𝑆𝑉 förklarar antalet nya med sjuk- och aktivitetsersättningar i Sverige av männen och 

𝐴𝐴𝐹𝑚
𝑎 förklarar männens andel av dessa som beror på alkohol. 

Exempel med siffror: 

2 160𝑠𝑡 ∗ (
273 080

9 555 893
) ∗ (

15 061

273080
) ∗ 0,0345 = 0,12 

Tabell 4. Aktivitetsersättningar i Hammarö kommun pga alkohol 2013 

Ålder Män Hammarö AAF 0,0345  Kvinnor Hammarö AAF 0,0085 

18-19* 2160 3,41 0,12  1606 2,54 0,02 

20-24 1193 1,88 0,07  1275 2,01 0,02 

25-29 541 0,85 0,03  553 0,87 0,01 

Summa   0,22    0,05 

Källa: Beräkningar av författarna utifrån data presenterad i bilaga 1, hämtad från Försäkringskassan 

Antalet män som går från arbete och produktionsskapare för samhället ut till att 

uppbära aktivitetsersättning på grund av alkohol beräknas år 2013 vara 0,22st, 

motsvarande siffra för kvinnorna är 0,05st.  

Aktivitetsersättningarna är tidsbegränsade och upphör således vid senast ålder av 

30 år (Lag 1962:381 om allmän försäkring). För att hålla humankapitalmetoden 

konstant antas därför att de som uppbär aktivitetsersättning även kommer uppbära 

sjukersättning och således kan de antas vara förtidspensionerade enligt det regelverk 

som var uppbyggt före reformen 2003, då alla klumpades ihop till 

förtidspensionärer(Betänkande 2000/01: SfU15). För enkelhetens skull antas det att en 

ersättningsperiod även innebär total eller delvis uteslutning från arbetsmarknaden, 
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något som senare i studien har betydelse för att beräkna produktionsbortfall enligt 

humankapitalmetoden.  

Tabell 5. Sjukersättningar i Hammarö kommun pga alkohol 2013 

Ålder Män Justerat AAF 0,0345  Kvinnor Justerat  AAF 0,0085 

30-34 1/1 153 0,242 0,008  139 0,219 0,002 

30-34 1/2 60 0,095 0,003  130 0,205 0,002 

35-39 1/1 252 0,398 0,014  268 0,423 0,004 

35-39 1/2 111 0,175 0,006  222 0,350 0,003 

40-44 1/1 281 0,444 0,015  412 0,650 0,006 

40-49 1/2 151 0,238 0,008  338 0,534 0,005 

45-49 1/1 450 0,710 0,025  607 0,958 0,008 

45-49 1/2  209 0,330 0,011  419 0,661 0,006 

50-54 1/1 612 0,966 0,033  675 1,066 0,009 

50-54 1/2  255 0,403 0,014  502 0,793 0,007 

55-59 1/1 838 1,323 0,046  853 1,347 0,011 

55-59 1/2 363 0,573 0,020  568 0,897 0,008 

60-64 1/1 1060 1,673 0,058  911 1,438 0,012 

60-64 1/2 418 0,660 0,023  445 0,703 0,006 

Summa 1/1   0,199    0,052 

Summa 1/2   0,085    0,037 

Källa: Beräkningar av författarna utifrån data presenterad i bilaga 1, hämtad från Försäkringskassan 

Det antal som förväntas gå från arbete och produktionsskapande till full 

sjukersättning på grund av alkohol år 2013 är 0,199st för männen och 0,052st för 

kvinnorna. Dessutom beräknas att 0,085st män går ut med halv sjukersättning och 

0,037st kvinnorna. Då dessa gick under beteckningen förtidspensionärer tidigare, antas 

det att de individer som går ut från arbetsmarknaden också gör det permanent.  

Dessa är alla förväntade summor utifrån riksbeteendet där författarna antar att 

beteendet är det samma för Hammarö kommun, detta för att det är svårt att få ett 

faktiskt antal av missbrukare som blir utslagna inom kommunen. Dessa summor 

beskriver det förväntande antalet bland de personer som uppfyllde villkoren för att bli 

nybeviljade till sjuk- eller aktivitetsersättning under 2013. Det beskriver även det 

beteende som kan förväntas finnas inom befolkningen som blir utslagna från 

arbetsmarknaden på grund av alkohol, vilket ger författarna ett verktyg att uppskatta 

fördelningen av ersättningar. 

5.2.3 Kostnad för ersättningar 

För att ta reda på vad marginalkostnaden per ersättning är, har författarna slagit 

de totala utbetalningarna till dessa grupper och dividerat med antalet individer som 

uppburit ersättning. Även här får författarna anta att beteendet är det samma för 

Hammarö Kommun som det är för riket i helhet, både när det gäller antalet som får 

ersättningar samt ersättningarnas storlek.   
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Summorna enligt Försäkringskassan är för december 2013 (Försäkringskassan, se 

bilaga 2), författarna antar att summorna för den månaden är den typiska ersättningen 

för årets alla månader. Således blir uträkningen för exempelvis kvinnor som uppbär 

aktivitetsersättning enligt nedan 

 
113 566 000SEK

14 447st
 =  7 860SEK ∗  12månader =  94 320SEK Per kvinna samt år. Summor 

för alla parter presenteras i tabell 6. 

Tabell 6. Kostnader för sjuk- och aktivitetsersättningar 2013 per individ med full ersättning 

December 
2013 

Antal Män 
ersättning 

Summa utbetald Kostnad 
per år 

Antal 
Kvinnor 

Summa utbetald Kostnad 
per år 

Aktivitets-
ersättning 

16 551st 131 690 000SEK 95 479SEK 14 447st 113 566 000SEK 94 320SEK 

Sjuk-
ersättning 

134 490st 1 333 220 000SEK 118 
958SEK 

198 114st 1 718 067 000SEK 104 
065SEK 

Källa: Beräkningar av författarna utifrån data från bilaga 2, hämtad från Försäkringskassan 

Utifrån dessa två uträkningar går det sedan att beräkna den förväntade kostnaden 

för sjuk- och aktivitetsersättningar på grund av alkohol inom Hammarö Kommun under 

2013 samt kostnader för det förväntade antal nytillkomna under året. 

5.2.4 Långa sjukskrivningar 

Om hänsyn även tas till det antal individer som sedan tidigare har blivit beviljade 

sjuk- och aktivitetsersättning blir denna summa ännu större. Författarna tar här hänsyn 

till det antal individer som fått ersättning under året 2013 i Värmlands län och justerar 

utifrån Hammarös andel av befolkningen för att uppskatta antalet inom just Hammarö 

kommun. Det antas att 3.45% av fallen för männen beror på grund av alkohol samt 

0.85% av fallen för kvinnorna beror på alkohol. Tabell 7 beskriver det förväntade antalet 

som uppnått ersättning från Hammarö Kommun under 2013. Det beräknas enligt:  

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 5: 𝐸(𝑒𝑠)𝑎
𝐻Ö =  𝑒𝑠𝑚

𝑆𝑉 ∗ (
𝐼𝑛𝑣𝐻Ö

𝐼𝑛𝑣𝑉𝐷
) ∗ 𝐴𝐴𝐹𝑚

𝑎 

Där 𝑒𝑠𝑚
𝑆𝑉beskriver antalet män som uppbär ersättning i Sverige och 𝐴𝐴𝐹𝑚

𝑎 är andelen av 

dessa män som beror på grund av alkohol. 

Exempel med siffror:  

4 463 ∗ (
15 061

273 080
) ∗ 0,0345 = 8,50 

Tabell 7. Antalet individer i Hammarö kommun som erhåller sjuk- och aktivitetsersättning pga alkohol 2013 

2013 Värmland 
män 

Hammarö 
män 

AAF 
0,0345 

 Värmland 
kvinnor 

Hammarö 
kvinnor 

AAF 
0,0085 



26 
 

Sjukersättning 4463 246,36 8,50  6408 353,72 3,00 

Aktivitetsersättning 441 24,34 1,34  435 24,01 0,20 
Källa: Beräkningar av författarna utifrån data från Försäkringskassan, antal mottagare efter län 

För att justera för individer uppbär olika nivåer av ersättningar har författarna sett 

till antalet nytillkomna med full ersättning och halv ersättning under 2013 och antagit 

att årets beteende stämmer överens med tidigare års beteenden.  

Under 2013 var 
0,199

0,085+0,199
 =  70.07% av männen heltidsersättningar för 

sjukersättning och 1 − 0,7007 =  29.93% är för halvtidsersättningar. Antalet som 

förväntas uppbära full sjukersättning på grund av alkohol är därför 8,50 ∗  0,7007 =

 5,96 medan halv ersättning är 8,50 * (1-0,7007) = 2,54. Samma resonemang går för 

kvinnorna. Se tabell 8 för resultat. 

Tabell 8. Kostnader för ersättningar i Hammarö kommun 2013 

Hammarö 2013 Män Kostnad per 
person 

Summa 2013 Kvinnor Kostnad per 
person 

Summa 2013 

Aktivitets-
ersättning 

1,34 95 479SEK 127 942SEK 0,20 94 320SEK 18 864SEK 

Sjuk-ersättning 
1/1 

5,96 118 958SEK 708 990SEK 1,75 104 065SEK 182 114SEK 

Sjuk-ersättning 
1/2 

2,54 59 479SEK 151 077SEK 1,25 52 031SEK 65 039SEK 

Summa   988 009SEK   266 017SEK 
Källa: Beräkningar av författarna utifrån data från tabell 6 och 7 

Summan för män och kvinnors sjuk- och aktivitetsersättningar på grund av alkohol 

inom Hammarö Kommun förväntas därför uppgå till 1 254 026SEK för 2013.  

Det ska noteras att det även går att uppbära så kallad sjukpenning då individen är 

helt eller delvis arbetssökande. Den går att uppnå om individen är för sjuk för att söka 

arbete. Då studien tar hänsyn till humankapitalmetoden där en individ inte längre är till 

förfogande för arbetsmarknaden så hålls detta konsekvent genom att inte beräkna detta. 

5.2.5 Korta sjukskrivningar 

För att ta hänsyn till arbetsgivarnas kostnader för korta sjukskrivningar på grund 

av alkohol har författarna hämtat statistik från försäkringskassan där det totala antalet 

sjukskrivna dagar är 1 469 000st under 2013, detta gäller för bägge könen och alla 

åldersgrupper(Se bilaga 3a & 3b). Den närmsta statistik att finna för hur många av dessa 

som kan uppskattas vara på grund av alkohol finns från den norska studien (Schoue med 

flera 2014, 3). Den norska konsumtionen är något lägre än i Sverige (Lindell med flera 

2013, 55), så hänsyn bör tas till att andelen sjukskrivna på grund av alkohol är högre i 

Sverige än i Norge, men då det inte går att bekräfta detta, har författarna valt att gå utifrån 
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de norska siffrorna och satt dessa i direkt kontrast till de svenska sjukskrivningarna. 

Författarna har kommit fram till antalet förväntade korttidssjukskrivningar på grund av 

alkohol enligt formel nedan. 

 

Formel 6: 𝐸(𝑠𝑗)𝑎
𝐻Ö =  ∑  𝑠𝑗𝑘

𝑆𝑉 𝑥−𝑦
∗ (

𝐼𝑛𝑣𝐻Ö

𝐼𝑛𝑣𝑉𝐷
) ∗ 𝐴𝐴𝐹𝑘

𝑎 

Där 𝑠𝑗𝑘
𝑆𝑉 𝑥−𝑦 beskriver antalet sjuka kvinnor i Sverige inom ålderspannet x till y och 𝐴𝐴𝐹𝑘

𝑎 

beskriver andelen kvinnor som är sjuka på grund av alkohol. 

 

Exempel med siffror för kvinnor 18-29 år: 

88 000 ∗ (
15 061

273 080
) ∗ 0,057 = 276,6 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Tabell 9. Antalet dagar borta från arbete pga alkohol 2013, kvinnor 

Ålder 
KVINNOR 

Sjukanmälda 
kvinnor 2013  

Hammarös 
förväntande  

 Någon gång sjukanmält sig 
på grund av alkohol 

Förväntat antal sjukanmälda 
dagar pga alkohol 

18-29 88 000st 4 853st  *0,057 276,621 
30-39 179 000st 9 972st  *0,057 568,404 
40-49 276 000st 15 222st  *0,057 867,654 
50-59 270 000st 14 891st  *0,057 848,787 

60-64 125 000st 6 894st  *0,057 392,958 
Summa - 51 732st  - 2954 dagar 
Källa: Beräkningar av författarna utifrån data från bilaga 3b, hämtad från Försäkringskassan 

Det går därför att härleda att det totala förväntade antalet sjukanmälda dagar på 

grund av alkohol bland kvinnorna uppgår till totalt 2 954 dagar år 2013. 

Tabell 10. Antalet dagar borta från arbete pga alkohol 2013, män 

Ålder 
MÄN 

Sjukanmälda 
män 2013 

Hammarös 
förväntade 

 Någon gång sjukanmält sig 
på grund av alkohol 

Förväntat antal sjukanmälda 
dagar pga alkohol 

18-29 47 000st 2 592  *0,105 272,16 
30-39 72 000st 3 971  *0,105 416,955 
40-49 130 000st 7 170  *0,105 752,85 
50-59 168 000st 9 266  *0,105 972,93 
60-64 101 000st 5 570  *0,105 584,85 
Summa - 28 569st  - 2999 dagar 
Källa: Beräkningar av författarna utifrån data från bilaga 3b, hämtad från Försäkringskassan 

Det går därför att härleda att det totala förväntade antalet sjukanmälda dagar på 

grund av alkohol bland männen uppgår till totalt 2 999 dagar år 2013. 
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För att beräkna kostnaden för sjuklön, det vill säga arbetsgivarnas kostnad för sjukdom 

på grund av alkohol från dag två till fjorton så tar studien hänsyn till dagskostnad per 

sjukdag. Den som är sjuk från sitt arbete har enligt sjuklönelagen rätt till 80% av sin 

inkomst betald från arbetsgivaren dag 2-14, ingen ersättning utgår från dag 1 då den är 

en karensdag(Lag 1991:1047 om sjuklön). 

Beräkningarna ovan visar hur många det är som förväntas ha minst en dag borta 

från arbete på grund av alkohol, men någon sjuklön betalas inte ut förrän dag två. Den 

samma norska studien (Schoue med flera 2014, 3) visar samtidigt att 3.4% av männen 

är sjukanmälda 2-4 gånger per år på grund av alkohol och 0.3% är det 5-10 gånger per 

år. Motsvarande siffor för kvinnor är 0.9% och 0%. Det går att dra ett starkt antagande 

att dessa dagar är sammankopplade åtminstone två dagar, vilket gör att individen har 

rätt till att uppnå sjuklön för dag två.1  

Enligt lönestatistik från SCB för år 2012 så går 

det att beräkna den förväntande kostnaden för 

arbetsgivarna i Hammarö kommun för vad 

sjukskrivningar kostar enligt sjuklönen på grund av 

alkohol, enligt tabell 11. 

Då åldrarna från sjukskrivningar presenteras 

inom andra åldersintervall än den statistiken från SCB så tas antagandet att en 

genomsnittslön går att beräkna utifrån till exempel 
23 000+28 300

2
= 25 650𝑘𝑟 för 

åldersintervallet 18-29 år. Den sjuklön som sedan utgår för denna grupp är 25 650 ∗

0,8 = 20 520𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 och 
20 520

20
= 1 026𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔. Samma resonemang har förts 

för alla åldersgrupper och beräkningar presenteras enligt tabell 13 där männens och 

kvinnornas sjukanmälningar fler än två gånger per år har klumpats ihop och beräknats 

utifrån Hammarös förväntade antal sjukdagar. 

Tabell 12. Kostnader för sjuklön pga alkohol, män 

Ålder 
MÄN 

Hammarös 
förväntade 

Två dagar I följd på 
grund av alkohol 

Dagar av sjuklön 
då dag 1 är karens 

Sjuklön per dag Kostnad 

18-29 2 592 272,16 47,952st 1 026SEK 49 198kr 
30-39 3 971 416,955 73,4635st 1 248SEK 91 682kr 
40-49 7 170 752,85 132,645st 1 396SEK 185 172kr 
50-59 9 266 972,93 171,421st 1 398SEK 239 646kr 

                                                             
1 Att spendera en dag på karens gör att alternativkostnaden för att vara ”sjuk” dag två blir mindre för 
arbetstagaren, vilket i sig ger ett resonemang att en sjukanmäld dag under karens ger större anledning att vara 
sjukanmäld ännu en dag – även om man är redo att gå tillbaka till arbete. 

Tabell 11. Lönestatistik 2012 

Ålder Män Kvinnor 

18-24 år 23 000SEK 21 900SEK 

25-34 år 28 300SEK 25 800SEK 

35-44 år 34 100SEK 29 000SEK 

45-54 år 35 700SEK 29 200SEK 

55-64 år 34 200SEK 28 700SEK 
Källa: SCB lönestatistik, se bilaga 4 
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60-64 5 570 584,85 103,045st 1 368SEK 140 965kr 
Summa 28 569st 2999,745 528,53st - 706 665kr 
Källa: Beräknat av författarna utifrån data från bilaga 4 och tabell 10 

Arbetsgivarnas kostnader för sjuklön på grund av alkohol förväntas därför att för 

männen uppgå till totalt 706 665SEK för 2013. Nedan i tabell 14, följer beräkningarna 

för kvinnorna där kostnaden förväntas uppgå till 262 960SEK för 2013. 

 

Tabell 13. Kostnader för sjuklön pga alkohol, kvinnor 

Ålder 
KVINNOR 

Hammarös 
förväntade 

Två dagar I följd på 
grund av alkohol 

Dagar av sjuklön då 
dag 1 är karens 

Sjuklön per dag Kostnad 

18-29 4 853st 276,621 43,677 954SEK  20 833kr 
30-39 9 972st 568,404 89,748 1 096SEK 49 181kr 
40-49 15 222st 867,654 136,998 1 164SEK 79 732kr 
50-59 14 891st 848,787 134,019 1 158SEK 77 597kr 

60-64 6 894st 392,958 62,046 1 148SEK 35 614kr 
Summa 51 732st 2954st 466st - 262 960kr 
Källa: Beräknat av författarna utifrån data från bilaga 4 och tabell 9 

Totalt för män och kvinnor förväntas kostnaderna för korta sjukskrivningar uppgå 

år 2013 till 969 625SEK. 

Det ska noteras att det även går att få ett så kallat bidrag från Försäkringskassan 

om ett företag har särskilt höga kostnader på grund av sjuklön. Den totala summan för 

detta bidrag uppgick år 2012 för hela Sverige till 55 963 606SEK fördelat på 337 företag. 

Detta har inte beräknats eller tagits hänsyn till i denna studie (Försäkringskassan, 

ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare). 

5.3 Produktionsbortfall 

En effekt av att stå utanför arbetsmarknaden är att man inte längre är någon 

producerande individ. Det innebär att förutom att en individ är beroende av bidrag och 

ersättningar från stat och kommun, så finns det ett bortfall inom produktion som i sig är 

en förlust och därmed kostnad för samhället. 

5.3.1 Resultat för produktionsbortfall 

För att beräkna det förväntade produktionsbortfallet på grund av alkohol krävs det 

att information för de genomsnittliga lönerna för kvinnor och män i olika åldrar 

återanvänds. Det förväntade produktionsbortfallet beräknas enligt formel nedan:  

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 7: 𝐸(𝑝𝑟𝑜𝑑)𝑎 =  𝑁𝑠𝑒
𝑆𝑉 ∗ (

𝐼𝑛𝑣𝐻Ö

𝐼𝑛𝑣𝑆𝑉
) ∗  𝐴𝐴𝐹𝑎 ∗ 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛 ∗ 12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 
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Där 𝑁𝑠𝑒
𝑆𝑉förklarar antalet i Sverige som uppbär sjukersättningar och 𝐴𝐴𝐹𝑎 beskriver antalet 

av dessa sjukersättningar som förväntas bero på grund av alkohol. 

Tabell 14. Kostnader produktionsbortfall, lång sjukskrivning, män och kvinnor 2013 

Lönestatistik 
2012 

Män Kvinnor Antal män Antal kvinnor Produktionsbortfall 

18-24 år 23 000SEK 21 900SEK 0,543 0,111 179 039SEK 

25-34 år 28 300SEK 25 800SEK 0,664 0,149 271 625SEK 

35-44 år 34 100SEK 29 000SEK 0,872 0,276 452 870SEK 

45-54 år 35 700SEK 29 200SEK 2,044 0,775 1 147 210SEK 

55-64 år 34 200SEK 28 700SEK 4,104 1,54 2 214 658SEK 

Summa - - - - 4 265 401SEK 

Källa: Beräknat av författarna utifrån data från SCB. 

Den totala årskostnaden är utifrån dessa siffror enkelt att beräkna genom att 

beräkna genomsnittslönen för de olika åldrarna mot det förväntade antalet som har 

sjuk- eller aktivitetsersättning inom Hammarö kommun. Den totala summan för 

Hammarö kommun för 2013 utifrån 2012 års lönestatistik är 4 265 401SEK. Denna 

summa har räknats fram genom humankapitalmetoden där det antas att alla individer 

bidrar till samhället i form av produktion och vid utslagenhet så missar samhället 

produktionen totalt från dessa individer. Studien beräknar inte lönekostnadspåslag för 

individerna, utan enbart den genomsnittliga bruttoinkomsten för de olika 

ålderskategorierna. Studien tar ej heller hänsyn till olika genomsnittsinkomster i olika 

yrken och sektorer utan författarna har valt att klumpa ihop dessa. En viss 

överskattning/underskattning kan därför ske. För att komplettera beräkningarna av 

produktionsbortfall, krävs det även att hänsyn tas till de korta sjukskrivningarna.  

Den första kolumnen visar utifrån studiens beräkningar för hur många dagar av 

sjukskrivningar som kvinnor i Hammarö förväntas att ha inom de nämnda 

åldersintervallerna, den visar hur stor andel utifrån den norska studien (Schoue med 

flera 2014, 3) hur många det är som har sjukanmält sig minst en gång det senaste året, 

5,7% av kvinnorna. 

Tabell 15. Kostnader produktionsbortfall, korta sjukskrivningar, kvinnor 2013 

Ålder 
KVINNOR 

Antalet sjukdagar 
pga alkohol 

  Snittlön 
per dag 

Förväntat bortfall 

18-29 272,16   1100SEK 304 283 

30-39 416,955   1265SEK 719 031 

40-49 752,85   1343SEK 1 165 259 

50-59 972,93   1336SEK 1 133 979 

60-64 584,85   1325SEK 520 669 

Summa 2999,745   - 3 843 222 
Källa: Beräknat av författarna utifrån data från försäkringskassan och tabell 13. 
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Det går därför att härleda att det totala förväntade produktionsbortfallet för 

kvinnorna på grund av korta sjukskrivningar av alkohol år 2013 är 3 843 222SEK. 

 

 

Tabell 16. Kostnader produktionsbortfall, korta sjukskrivningar, män 2013 

Ålder 
MÄN 

Antalet sjukdagar pga 
alkohol 

  Snittlön 
per dag 

Förväntat 
bortfall 

18-29 272,16   1184SEK 322 237 

30-39 416,955   1440SEK 600 415 

40-49 752,85   1611SEK 1 212 841 

50-59 972,93   1613SEK 1 569 336 

60-64 584,85   1579SEK 923 478 

Summa 2999,745   - 4 628 308 

Källa: Beräknat av författarna utifrån data från försäkringskassan och tabell 12. 

Det går därför att härleda att det totala förväntade produktionsbortfallet för 

männen på grund av korta sjukskrivningar av alkohol år 2013 är 4 628 308SEK. Totalt 

för männen och kvinnorna uppgår detta produktionsbortfall till 8 471 530SEK. 

5.4 Sjukvårdskostnader 

När det kommer till sjukvårdskostnader är den något mer komplicerad att komma 

fram till en specifik summa, då det finns många olika sjukdomar som till mer eller 

mindre grad beror på alkohol. Dessa sjukdomar har i sin tur en stor skillnad sinsemellan 

beroendevis på hur många vårdplatser och besök samt medicin de kräver(IQ, 2014) 

5.4.1 Resultat sjukvårdskostnader 

De kostnader som är medräknade i denna uppsats inkluderar kostnaden för 

öppenvård, slutenvård, primärvård, samsjuklighet samt när läkemedelsbehandling 

används för att hålla individen nykter. Det har också tagit hänsyn till att 

alkoholmissbrukare kan ha en sämre allmän hälsa vilket leder till att sjukdomar kan ta 

längre tid att bota. Dessa kostnader är hämtade från olika källor. De är Stockholms läns 

landsting, Region Skåne samt Landstingsförbundet (Sorad 37, 15). 

5.4.2 Vårdplatser 

Författarna har valt att göra en så kallad top-down beräkning där man har tagit 

hänsyn till det uppskattade antal vårdplatser under 2002 som berodde på alkohol. 

Antalet vårdplatser det året var då 895 000st som berodde på alkohol (Jarl med flera 

2006, 15). För att omsätta denna till dagens summa har författarna valt att se till antalet 

vårdplatser 2002 på det årets befolkning för att få fram antalet snittvårdplatser per 
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person i befolkningen. Sveriges befolkning år 2002 var 8 940 788st (SCB, se bilaga 5) 

personer vilket ger ett snitt av 
895 000

8 940 788
~0,10 − 10%. Detta snitt beräknas mot 2013 års 

befolkning då antagandet görs att beteendet är det samma när det gäller sjukdom på 

grund av alkohol och antalet förväntade vårdplatser de kräver, så ger det ett uppskattat 

antal vårdplatser 2013 0,10 ∗ 9 644 864𝑠𝑡 ~ 964 000st vårdplatser. 

Antalet vårdtillfällen i Värmland under 2010 var 14 418 personer per 100 000 

invånare(Socialstyrelsen 2011, 6). Om antagandet görs att beteendet är detsamma för 

Hammarö som Värmland kan uppskattning då göras. Då det finns 15 061st invånare i 

Hammarö ger det ett förväntat antal vårdplatser från Hammarö 15 061 ∗ 0,14418 =

2 171,5𝑠𝑡 vårdplatser. Beräkna sedan det för det förväntade antalet vårdplatser som 

beror på alkohol så ger det 2 175,50 ∗ 0,10 = 217,50 vårdplatser.  

5.4.3 Kostnad för vårdplatser 

Enligt tidigare studier så går det att utröna en summa per vårdplats på grund av 

alkohol (Jarl med flera 2006, 15). Den totala bruttokostnaden, det vill säga om hänsyn 

endast tas till de negativa kostnaderna för alkohol och de positiva kostnaderna bortses 

från, exempelvis bättre hälsa tack vare alkohol som minskar samhällets kostnader, så 

landade den summan år 2002 på 3 300 000 000SEK för de 895 000st uppskattade 

vårdplatserna. Ett snitt går även här att slå för att få en uppskattad sjukvårdskostnad för 

alkohol, enligt 
3 300 000 000

895 000
= 3 687𝑘𝑟 per vårdplats. Den totala uppskattade 

sjukvårdskostnaden för Hammarös alkoholkonsumtion uppgår därför till 217,50 ∗

3 687𝑘𝑟 = 801 923𝑘𝑟 enligt denna metod, justera för inflation så ges kostnaden 

801 929 ∗ 1,165 = 934 247𝑘𝑟. 

En annan utgångspunkt kan vara den enligt Socialstyrelsen, som anger att en 

årskostnad för vård per alkoholmissbrukare är 3 600SEK per år (Socialstyrelsen 2014, 

53). Det går att slå denna mot det förväntade antalet missbrukare i Hammarö. Det är 

mycket svårt, om inte omöjligt, att veta det faktiskta antalet missbrukare i Sverige och 

därtill Hammarö. En känslighetsanalys krävs därför, då studier visar på ett antal mellan 

300 000st – 400 000st enligt SOU 2011:6 och 330 000st enligt SOU 2011:35, samt 780 

000st enligt Socialstyrelsen. Slås denna summa mot antagandet att beteendet är 

detsamma för Hammarö som för riket får 
𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟ö𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
=

15,061

9,666,871
= 0,00156. 

Tabell nedan visar vilka olika antal missbrukare som Hammarö kan antas att ha utifrån 

de tre olika studierna. 
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Tabell 17. Möjliga antal missbrukare inom Hammarö kommun utifrån olika studier 

 Hammarö = 0,00156 Förväntat antal 

SOU 2011:6 300 000 – 400 000st 468 – 624st 

SOU 2011:35 330 000st 515st 

Socialstyrelsen 780 000st 1 217st 

 

Den totala vårdkostnaden utifrån denna metod kan vara mellan 468𝑠𝑡 ∗ 3 600𝑘𝑟 =

1 684 800𝑘𝑟 och 1 217𝑠𝑡 ∗ 3 600𝑘𝑟 = 4 381 200𝑘𝑟, beroendevis på vilken studie som 

anses vara mest rimlig.  

Summorna utifrån de olika metoderna skiljer sig avsevärt. Om studien ska hållas 

konsekvent med försiktiga uppskattningar kan den lägsta summan på 801 923SEK tas. 

Författarna har valt att ta Socialstyrelsens kostnader på 3 600SEK per vårdtillfälle då 

den är den mest aktuella siffran som kan presenteras, vilket kan justera för de 

förändringar och reformer som kan ha skett inom sjukvården sedan 2002, men också 

valt att mäta med det lägsta antal missbrukare uppskattat för Hammarö Kommun med 

468st – vilket ger en uppskattad sjukvårdskostnad på 1 684 800SEK. Det bör noteras att 

sjukvårdskostnaderna som används här är betydligt lägre än siffror som till exempel 

SKL presenterat. De anser att en vårdplats kostar 45 727SEK men författarna har inte 

tagit med denna siffra då den räknar som att vården inte funnits om inte alkohol funnits. 

Denna kostnad beräknar alltså till exempel kostnaden för att bygga sjukhuset (SKL 

2009, 3) 

5.5 Sociala kostnader 

När det kommer till kommunens budgetkostnader för missbruk finns det klara 

siffror från kommunen vad alla delar har för kostnader. Det är dock svårare att 

uppskatta vilka av de kostnader som kan härledas till just alkohol som orsak, eller 

delorsak. Författarna får här göra flera antaganden som grundar sig från tidigare 

studier. De totalt uppskattade sociala kostnaderna på grund av alkohol uppskattas 

uppgå till 9 920 395SEK för 2013. 
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5.5.1Resultat sociala kostnader 

Den totala sociala kostnaden för Hammarö Kommun går att utläsa ur kostnaden för 

”individ- och familjeomsorg, SEK/inv” (Se bilaga 6), där totalkostnaden för IFO är 2 

925SEK per invånare. För Hammarö innebär det att de sociala kostnaderna uppgår 2012 

till 2 925𝑘𝑟 ∗ 15 061𝑖𝑛𝑣 = 44 053 425𝑘𝑟. Denna totalkostnad delas sedan in i flera 

delkostnader, varav några av dem är intressanta 

för denna studie. De kostnader som denna studie 

använder sig av är enligt tabell 19. De totala 

kostnaderna för dessa delar uppgår till: 

 

Källa: Bilaga 6 

Formel 8: ∑ 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = (𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑏𝑢𝑣 + 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑏 + 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑚𝑏) ∗  𝐼𝑛𝑣𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟ö 

 

Där buv står barn- och ungdomsvård, eb står för ekonomiskt bistånd och mb står för 

missbruksvård. 

(1 649𝑘𝑟 + 875𝑘𝑟 + 300𝑘𝑟) ∗ 15 061𝑖𝑛𝑣 = 42 532 264𝑘𝑟. 

Det går inte att härleda hela denna kostnad till alkohol, utan det krävs att hänsyn 

tas till de studier som ger en fingervisning om vilket antagande man kan göra utifrån de 

data som finns. Det innebär att författarna får göra antaganden för att komma fram till 

en uppskattad kostnad för Hammarö Kommun genom att se till tidigare beteende i riket.  

5.5.2 Kostnader för missbruksvård 

Enligt Jarl med flera så hänvisar de till studien ”Insatser och klienter i 

behandlingsenheter, Socialstyrelsen 2003”, där det påvisas att vid ett tillfälle så fick 49 

% av de behandlade individerna behandling på grund av alkohol enbart. Det fanns 

dessutom 32 % som fick behandling för alkohol- och narkotikamissbruk, varav Jarl med 

flera gjorde antagandet att hälften av dessa var på grund av alkohol. Dessa två summor 

ger ett förväntad värde som denna studie kan använda sig av för att uppskatta 

kommunens kostnader för missbruksvård av vuxna. Förväntad kostnad räknas enligt: 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 9: 𝐸(𝑘)𝑚𝑏
𝑎 =  (𝑚𝑏𝑎 + (𝐸(𝑊𝑎)𝑚𝑏𝑛+𝑎)) ∗ 𝑘𝑚𝑏 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝐻Ö 

Tabell 18. Kommunens kostnader 

Kostnad SEK/inv 

Barn- och ungdomsvård 1 649SEK 

Ekonomiskt bistånd 875SEK 

Missbruksvård, vuxna 300SEK 
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Där 𝑚𝑏𝑎förklarar andelen av missbruksvård som beror på grund av alkohol, 𝑊𝑎  ger en vikt för alkhol 

och 𝑚𝑏𝑛+𝑎  visar den totala missbruksvården för både alkohol och narkotika. K visar kostnaden för 

missbruksvård. 

 De uppskattade kostnaderna för missbruksvård på grund av alkohol blir då:  

(0,49 + (0,5 ∗ 0,32)) ∗ 300𝑘𝑟 ∗ 15 061𝑖𝑛𝑣 =  2 936 895𝑘𝑟. 

5.5.3Kostnader för barn- och ungdomsvård 

Vidare för att beräkna de uppskattade kostnaderna för barn- och ungdomsvård 

som beror på grund av alkohol använder denna studie sig av samma antaganden som 

Jarl med flera, med att 28% beror på något sorts missbruk och vidare att tidigare 65% 

anses vara från alkohol så kan ett förväntat värde utifrån dessa två användas till: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 10: 𝐸(𝑘)𝑏𝑢𝑣
𝑎 =  𝑊𝑚𝑏

𝑣𝑢𝑥𝑛𝑎 ∗  (𝑚𝑏𝑎 + (𝐸(𝑊𝑎)𝑚𝑏𝑛+𝑎)) ∗  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑏𝑢𝑣 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟ö 

Där 𝑊𝑚𝑏
𝑣𝑢𝑥𝑛𝑎 förklarar vikten av missbrukare som är vuxna och buv står för barn- och ungdomsvård. 

de uppskattade kostnaderna för barn och ungdomsvård på grund av alkohol blir då:  

(0,28 ∗ 0,65) ∗ 1 649𝑘𝑟 ∗ 15 061𝑖𝑛𝑣 = 4 520 077𝑘𝑟. 

5.5.4 Kostnader för ekonomiskt bistånd 

När det kommer till ekonomiskt bistånd till kommunens invånare går det att se till 

”Kostnader för alkohol och narkotika, Socialstyrelsen 2003, 17”, där en tredjedel av 

männen och 13% av kvinnorna som har långvariga socialbidrag även har någon form av 

missbruksproblem. Det går inte att från kommunens siffor utröna huruvida vilken andel 

män och kvinnor har för bidrag, så ett förväntat värde går även här att uppskatta genom 

att anta att andelen män och kvinnor som är utslagna har samma andel som de som 

uppbär aktivitets- och sjukersättning. Ett förväntat värde går då att uppskatta genom att 

vikta männen som 
9,84

9,84+3,2
= 0,755:  

Formel 11: 𝐸(𝑘)𝑒𝑏
𝑎 = ((𝑊𝑚 ∗  𝑊𝑚

𝑚𝑏 + 𝑊𝑘 ∗  𝑊𝑘
𝑚𝑏) ∗ (𝑚𝑏𝑎 + (𝐸(𝑊𝑎)𝑚𝑏𝑛+𝑎))) ∗  𝑘𝑒𝑏 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝐻Ö 

Där 𝑊𝑚förklarar vikten av män och 𝑊𝑚
𝑚𝑏visar vikten av män som är missbrukare. 𝑊𝑘  förklarar vikten 

av kvinnor och 𝑊𝑘
𝑚𝑏  vikten av kvinnor som är missbrukare. 𝑚𝑏𝑎förklarar andelen av missbruk som 

beror på alkohol och 𝑊𝑎visar vikten av alkohol. 𝑘𝑒𝑏 Visar kostnaden för ekonomiskt bistånd. 

De uppskattade kostnaderna för ekonomiskt bistånd på grund av alkohol blir då: 
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((0,775 ∗ (
1

3
) + (1 − 0,775) ∗ (0,13)) ∗ (0,49 + (0,5 ∗ 0,32))) ∗ 875𝑘𝑟 ∗ 15 061𝑖𝑛𝑣 = 2 463 423𝑘𝑟 

De totala förväntade kostnaderna för Hammarö Kommun på grund av alkohol 

uppgår därför år 2012 till: 

Formel 12: ∑ 𝐸(𝑘) = 𝐸(𝑘)𝑚𝑏
𝑎 + 𝐸(𝑘)𝑏𝑢𝑣

𝑎 + 𝐸(𝑘)𝑒𝑏
𝑎  

Där 𝐸(𝑘)𝑚𝑏
𝑎 är den förväntade kostnaden inom missbruksvården på grund av alkohol, 𝐸(𝑘)𝑏𝑢𝑣

𝑎  är 

den förväntade kostnaden inom barn- och ungdomsvården på grund av alkohol, 𝐸(𝑘)𝑒𝑏
𝑎 är den 

förväntade kostnaden av ekonomiskt bistånd på grund av alkohol. 

2 936 895𝑘𝑟 + 4 520 077𝑘𝑟 + 2 463 423𝑘𝑟 = 9 920 395𝑘𝑟. 
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5.6 Totala kostnader 

I tabell 20 presentaras alla kostnader samlade under en och samma tabell. Det framgår 

där att totalsumman uppstiger till cirka 29,4miljoner kronor. 

Tabell 19. Totala kostnader 

Kostnadstyp Kostnad 

Sjuk- och 
aktivitetsersättning 

2 223 651SEK 

Prod.bortfall pga 
pensionering 

4 265 401SEK 

Prod.bortfall pga 
sjukskrivning 

8 471 530SEK 

Kostnad sjuklön 969 625EK 

Kriminalitet 1 898 895SEK 

Vårdkostnader 1 684 800SEK 

Kommunkostnader 9 920 395SEK 

Summa 29 434 297SEK 
Källa: Författarnas beräkningar från tabellerna i kapitel 5. 

5.6.1 Uppdelningen av kostnader 

Det går att dela enligt avsnittet om ansvar, att dela upp kostnaderna på de olika 

instanser av samhället som blir kostnadsbärare av alkohol. Dessa presenteras under 

stat, landsting, kommun och den privata sektorn. De olika typer av indirekta kostnader 

fördelar sig på kort- och långvarig sjukskrivning som förväntas uppstå på grund av 

alkohol samt det produktionsbortfall som förväntas uppstå då gärningsmän blir dömda 

till fängelse eller sitter i häkte, samt för de brottsoffer som en tid efter att ha blivit utsatt 

för brott inte kan återgå till arbete. Denna typ av indirekta kostnader förväntas att totalt 

uppgå till 15 493 649SEK för 2013 och kan fördelas över de andra kostnadsbärande 

instanser som stat, landsting, kommun samt den privata sektorn – som alla upplever 

minskade skatteinkomster och/eller produktion som sedan säljs vidare. 

När det kommer till de indirekta kostnader som förväntas uppstå på grund av 

alkohol finns produktionsbortfall. Detta är en sektion som är mycket svåruppskattad då 

den går att mäta genom olika metoder och tillgänglig data är ofta svårfunnen och 

applicerbar. Det ska även noteras att enbart den produktionsskapande delen av 

produktionsbortfall har tagits hänsyn till i denna studie där författarna har sett till 

genomsnittslöner för ålder och kön samt justerat detta för förväntat framtida 

produktionsbortfall genom humankapitalmetoden. Författarna har inte valt att beräkna 

den alternativkostnad som kan uppstå då individer utför hemarbete, såsom tvätt, städ, 
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barnpassning och matlagning med mera – en typ av produktion som kan uppstå om 

denna typ av sysslor görs av någon annan. 

 Enligt praxis från tidigare studier går det att fördela produktionsbortfallet till att 

staten står för 86 %, kommunen för 2 %, landstinget 1 % och de resterande 11 % går att 

fördela på individer och olika avtalsförsäkringar (Malmquist 2001, 17). Det innebär att 

statens kostnader stiger med 13 324 538SEK om produktionsbortfallet fördelas mellan 

de olika samhällsaktörerna. Kommunens kostnader stiger med 309 872 SEK och 

landstingets kostnader ökar med 154 936 SEK. 

5.6.2 Statens kostnader 

Sett till statens kostnader så uppskattas de för att inom Hammarö kommun uppgå 

till 15 967 819 SEK år 2013. Dessa kostnader fördelas på fängelsekostnader för de brott 

som sker på grund av alkohol. Det fördelas på polis- och rättsväsendet, vilket kan 

innebära insatser från polis för de brott som sker på grund av alkohol och sedan den 

utredning som sker från rättsväsendet. Till sist tas även hänsyn till de sjuk- och 

aktivitetsersättningar som den statliga grenen får stå för genom utbetalningar från 

bland annat försäkringskassan samt produktionsbortfall. Den typ av kostnader som 

dominerar här är direkta kostnader. Det bör påpekas att studien enbart har beräknat på 

det antal anmälda brott inom Värmlands län och Hammarö kommun, ett stort mörkertal 

av brott som sker anmäls inte och hänsyn har inte varit möjligt att ta till detta. De 

faktiskta kostnader för stat är mest sannolikt större än vad som presenteras nedan. 

Tabell 22. Statens kostnader 

Statens kostnader  

Fängelsekostnader 490 241SEK 

Polis- och 
rättsväsendet 

899 014SEK 

Sjuk- och 
aktivitetsersättning 

1 254 026SEK 

Produktionsbortfall 13 324 538SEK 

Summa 15 967 819SEK 

Källa: Författarnas beräkningar utifrån tabeller i kapitel 5. 

5.6.3 Landstingets kostnader 

Sett till landstingets kostnader så uppskattas de att inom den här studien att uppgå 

till totalt 1 868 182 SEK för 2013. Den största kostnaden förväntas bero på de olika 

typer av sjukdomar som alkohol orsakar samt de vårdtillfällen som krävs för mer akuta 

ärenden på grund av alkohol. När det kommer till sjukvårdskostnader på grund av brott 

som utförts på grund av alkohol är de mycket lägre. Det har justerats från kostnaderna 
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för kriminalitet och tar endast upp de som sker genom misshandel. En faktiskt större 

kostnad kan vara att förvänta då sjukvårdskostnader för våldtäkt eller rattfylleri inte tas 

med. Den typ av kostnader som dominerar under denna kategori är även de direkta 

kostnaderna. 

Tabell 23. Landstingets kostnader 

Landstingets kostnader  

Sjukvård 1 684 800SEK 

Sjukvård brott 28 446SEK 

Produktionsbortfall 154 936 SEK 

Summa 1 868 182SEK 

Källa: Författarnas beräkningar utifrån tabeller i kapitel 5. 

 

5.6.4 Kommunens kostnader 

När det kommer till den typ av kostnader som kan vara mest intressant för 

kommunens beslutsfattare så domineras de på minussidan av budgeten av direkt kostnader 

som missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt produktionsbortfall. 

Dessa summor av kostnader på grund av förväntas uppgå till 10 230 270 SEK under 2013.  

Tabell 24. Kommunens kostnader 

Kommunens kostnader  

Missbruksvård 2 936 895SEK 

Barn- och 
ungdomsvård 

4 520 077SEK 

Ekonomiskt bistånd 2 463 423SEK 

Produktionsbortfall 309 872 SEK 

Summa 10 230 270SEK 

Källa: Författarnas beräkningar utifrån tabeller i kapitel 5. 

 

5.6.5 Privata kostnader 

Den kategori av kostnader som förväntas vara lägst är den som faller under privata 

kostnader. Denna typ innefattar sjukpenning, skadegörelse, rattfylleri samt stöld och 

inbrott som förväntas ske på grund av alkohol inom kommunen. Dessa summor 

förväntas uppgå till 2 837 355 SEK och domineras även den av direkta kostnader. 

 

Tabell 25. Privata kostnader 

Privata kostnader  

Sjuklön 969 625SEK 

Skadegörelse 59 738SEK 

Rattfylleri 38 120SEK 
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Stöld och inbrott 65 571SEK 

Produktionsbortfall 1 704 301EK 

Summa 2 837 355 SEK 

Källa: Författarnas beräkningar utifrån tabeller i kapitel 5. 

6 Slutsatser 

Det är väldigt svårt att uppskatta de totala samhällskostnaderna för samhället, ett försök 

har i denna studie gjorts för att estimera kostnaderna för Hammarö Kommun.  

6.1 Jämförelse med andra studier 

Under åren har ett flertal studier genomförts för att utvärdera 

alkoholkonsumtionens effekter och kostnader på samhället. Sett över en längre 

tidsperiod har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat. De studier som genomförts har visat 

på ett väldigt varierat resultat både när det gäller antalet alkoholmissbrukare men också 

vilka kostnader som dessa individer medför samhället. Denna COI-studie har kollat på 

vad alkoholmissbruket på Hammarö kommun kostar samhället till skillnad från tidigare 

studier som inriktat sig på vilka kostnader det totala alkoholmissbruket i samhället 

innebär.  

Om denna uppsats är representativ för Sverige som helhet är svårt att säga. En stor 

del av metoden har hämtats från andra COI-studier i Sverige, vilket gör det även 

intressant att jämföra resultaten i denna studie mot andra studier. 

 Vi tar först reda på totalkostnaden per invånare i Hammarö Kommun genom att 

dela vårt resultat med invånarantalet för kommunen. 
29 434 297𝑘𝑟

15 061𝑖𝑛𝑣
= 1 954 SEK per 

invånare. Slå sedan denna summa på Sveriges invånarantal och vi får en totalsumma på 

1 430𝑘𝑟 ∗ 9 555 893𝑖𝑛𝑣 ~ 18,7𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟. Det är i underkant mot tidigare 

svenska studier, ta exempelvis Sorad 37 som visar att bruttokostnaden för Sverige är 

29miljarder kronor. Det finns alltså en skillnad i resultatet beroende på vilka 

kostnadsposter som beräknas med men också mot tidigare studier som gjort på 

området. Det kan eventuellt förklaras med att Hammarö som kommun har lägre 

kostnader för till exempel brott i överlag. Se till exempel att kommunen har 5.52% av 

Värmlands invånarantal, men står för endast 1.89% av brotten. En annan förklaring kan 

eventuellt även vara att kommunens kostnader för bistånd och vård kan skilja sig 
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mycket från andra kommuner då svenska kommuner åtnjuter stor frihet att själva välja 

på vilket sätt och hur dyra kostnaderna får vara för missbruksvård och sociala 

kostnader. Då vi endast har tittat närmare på Hammarö kommun i denna studie så 

framkommer det inte vilka andra kostnader andra kommuner har för alkohol. 

Andra kostnader som hänsyn ej har tagits till är kostnader för forskning och 

förebyggande arbete. Vi har även i denna uppsats räknat i underkant när det gäller 

sjukskrivningarna på grund av alkohol, detta då vi inte hade tillgång till svensk statistik 

för detta – utan fick nöja oss med norsk statistik som vi applicerade till Hammarö. Det 

norska drickandet är generellt sett lägre än i Sverige som helhet och vi valde dessutom 

att enbart räkna på den statistik som presenterades som ”varit sjukanmäld minst en 

gång det senaste året”, då statistiken inte presenterade hur mycket eller hur många 

gånger de som varit sjukanmälda flera gånger varit under året. Vidare kan det anses 

vara en låg siffra med 0,199st per år för män som går ut från arbetsmarknaden, men 

med permanent utslagenhet i åtanke är så ej fallet.  En annan kostnad som inte har 

beräknats, då det heller inte har framkommit från andra studier är vilken kostnad som 

alkohol på arbetsplatser skapar. Det har antagits av författarna att denna summa har 

klumpats ihop under brottslighet samt försäkringskostnader. 

De andra COI-studierna som har gjorts på området, har i sina resultat haft 

produktionsbortfall som den största kostnadsposten. Johnson fick fram i sin studie att 

49,6 % av kostnaderna var produktionsbortfall. Single med flera visade i sin studie att 

produktionsbortfallet stod för 61 % av kostnaden. I vår studie har vi också fått 

produktionsborfallet som den största kostnadsposten.  I vår studie stod 

produktionsbortfallet för 43,3 % av den totala kostnaden, medan den största 

kostnadsbäraren är staten med sina 54,3 % av den totala kostnaden och kommunen bar 

den näst största kostnaden med 34,8 % av den totala kostnaden.. Singles studie påvisade 

61 % av kostnaden beror på produktionsbortfall, vår studie kom inte i närheten av detta 

och en möjlig förklaring till detta kan vara att vår studie inte har beräknat det 

produktionsbortfall som uppstår i samband med dödsfall, något som andra studier har 

gjort. Brist på tillförlitlig data har inte möjliggjort att beräkna dessa kostnader, som 

ackumuleras över tid, i denna studie. Den data som fanns tillgänglig visar ett tvärsnitt 

för senare år, något som ger alldeles för stor osäkerhet att försöka beräkna i tid bakåt för 

ackumulerad produktionsbortfall. 



42 
 

I studien av Johnson (1983) har ett annat sätt att beräkna kostnaderna används. 

Kostnadsposter såsom att köpa alkohol beräknas vilket gör att den studien ligger 

markant högre än de resultat denna studie uppvisar. Vi ligger närmare de andra 

studierna som har hållit samma metodik som vår studie, där den stora skillnaden har 

varit att de har haft tillgång till mer omfattande data, vilket har lett till att mer 

kostnadsposter har kunnat beräknas. 

Alla tidigare studier skiljer sig åt och metodiken har varit lite annorlunda för dem 

alla. En del tidigare forskning beräknar till exempel inte de indirekta kostnaderna för 

produktionsbortfall när de beräknar kostnaden för alkoholmissbruk för samhället 

(Larsson med flera 2011, 780). Ett annat exempel som visar på varför forskningen går 

isär är om de positiva effekterna av alkoholkonsumtion räknas med eller inte. En måttlig 

konsumtion av alkohol kan leda till att ett skydd byggs upp mot vissa sjukdomar till 

exempel stroke och vissa hjärtsjukdomar vilket är en positiv hälsoeffekt av alkohol 

(Johansson med flera 2006, 17). Sorad nr 37 uppskattar kostnaden för alkoholmissbruk 

till 20,3 miljarder netto. Skulle de positiva effekterna av alkohol inte räknas med skulle 

den siffran istället stiga till 29,4 miljarder (Jarl med flera 2006, 5). 

6.2 Diskussion om metodik 

I övrig har vi blivit tvungna att blanda en del i metodiken då data inte alltid fanns 

tillgänglig i konsekvent form. Detta har gjort att många, och ibland grova, antaganden 

har fåtts göra. Det var något vi hade full förståelse för när vi gick in i uppsatsen och har i 

så många fall som möjligt upprepat antaganden som andra studier inom området har 

gjort. Det finns som tidigare nämnt ett flertal sätt att uppskatta de mätningar som gjorts 

i denna studie. Var och en av metoderna ger klart olika resultat och det bör noteras att 

inget av metoderna är mer rätt än det andra, även om argument för bägge finns. Vi har 

genom studien argumenterat varför vi valt vissa metoder och varför vi inte valt andra, 

det är uppenbart att vi vid flertal tillfällen önskat kunna använda oss av andra metoder 

för att mäta kostnader – men brist på tillförlitlig data har påverkat denna möjlighet 

negativt. 

6.3 Förslag till framtida studier 

Vi hade önskat att göra en Cost/benefit analys (CBA) för att ställa upp möjligheten att 

omfördela resurser i samhället på ett mer effektivt sätt än vad de möjligtvis gör idag. Det 

har dock inte varit möjligt att ställa upp en sådan frågeställning med ett 

tillfredsställande svar, då de studier som finns inom ämnet visar litet eller ingen data på 
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de faktiskta förändringar man kan skapa med insatta åtgärder. De studier som finns 

visar att en åtgärd kan vara effektiv eller mer effektiv än någon annan åtgärd, det ger 

ingen möjlighet att mäta effekten av att sätta in en sådan åtgärd. En orsak till detta 

problem är att det i många fall är svårt att veta vad som är orsaken till om en åtgärd är 

god eller ej, det finns många faktorer som spelar in och även om, allt annat lika, en 

åtgärd skiljer sig så kan man ej med säkerhet veta om den har varit en avgörande faktor. 

Förslag till framtida studier är därför, att i första hand, finna ett sätt att lösa 

problematiken med att mäta effekten på åtgärder, då dessa krävs för att se över 

möjligheten att beräkna om en insatt åtgärd är samhällsekonomiskt värd att genomföra 

eller ej. 

Nästa steg blir då självfallet att göra en CBA utifrån förslaget ovan, då det med 

denna studie finns en möjlighet att ställa upp en kostnadssida på kostnaden för alkohol. 
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