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Kapitel 1  
 

Sammanfattning  

Studien ”Barnavårdskarriärer - En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som 

varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård” 

(Nygren, L. et al, 2015) genomfördes på uppdrag av Psynk-projektet och genererade ett 

omfattande och detaljerat material. Materialet kan beskrivas som en kartläggning av all 

kontakt de tjugo barnen som ingick i studien har haft med den sociala barn- och 

ungdomsvården under sin uppväxt (0-18 år). Genom detaljgranskning av journaler och 

anteckningar utvecklades ett kronologiskt ordnat dataunderlag över de tjugo deltagande 

barnens livs-/familjesituation, de risktecken som dokumenterats, vilka insatser som vidtagits 

och av vilken aktör/verksamhet.  

Urvalskriterierna för att en individ skulle vara aktuell för deltagande i studien var; 

 

i) att 2013 vara mellan 19-25 år och ha bott i kommunen i minst 10 år  

ii) att ha varit placerade minst ett år vid SIS-, HVB- eller familjehem åtminstone en 

gång vid 16-18 års ålder  

iii) att av socialtjänsten varit registrerad för insatser minst 5 gånger före 16 års ålder.  

 

Då det visade sig vara svårt att hitta och rekrytera unga vuxna som uppfyllde urvalskriterierna 

öppnades urvalskriterium 3 upp för unga som haft färre än 5 insatser före 16 års ålder. En 

konsekvens blev att även urvalskriterium 2 modifierades något såtillvida att vissa personer var 

placerade kortare tid än ett år. 

Forskarnas slutsats lydde: ”Avseende hur samhället svarat på risktecken och behov dras 

bland annat följande slutsatser av studien:  

– Skolfrånvaro är ett vanligt risktecken som måste uppmärksammas.  

– Bristande kontinuitet i kontakterna med exempelvis socialtjänsten framförs som ett stort 

problem i intervjuer med de unga.  

– Dokumentationens kvalitet varierar stort mellan de olika verksamheterna. Socialtjänstens 

dokumentation är i allmänhet omfattande men dock syns få tecken på att man utvärderat 

insatsernas resultat vilket är anmärkningsvärt.  

– Placeringar har i vissa fall inneburit en positiv förändring för den unge men i andra fall 

framstår den som en mer destruktiv insats som mest erbjuder kontakter med negativa 

förebilder. Detta belyser hur central kvalitetsaspekten är av de insatser som erbjuds.  

Dataunderlaget som studien genererade har inom Psynk-temat Sociala investeringar, tidiga 

insatser vidareutvecklats till kostnadsberäkningar av de registrerade insatserna. Syftet med 

detta arbete har varit att ta fram en kostnadsbild som är representativ för gruppen barn och 
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unga i behov av stöd från sociala barn och ungdomsvården. Vilka insatser lägger man resurser 

på? Vilka aktörer bär kostnaden? Vilken aktör dokumenterar risktecken, och när? Hur och när 

sker samverkan?  

Det övergripande syftet med kostnadsberäkningarna är att producera ett underlag som belyser 

värdet av tidiga och effektiva insatser kontra reaktiva och mer kostsamma insatser senare i 

tonåren eller vuxenlivet.  

De slutsatser som kan dras av databearbetningen och kostnadsberäkningarna:   

 

i) dokumentation av risktecken förefaller inte ske kontinuerligt/systematiskt1  

ii) risktecken ses i flera fall tidigt i ålder men insatser dröjer 

iii) oavsett när i ålder de första risktecknen dokumenterats tenderar insatserna att dröja 

iv) samverkan mellan flera aktörer tenderar att ske när problematiken är etablerad  

v) kommunen bär den största kostnaden för insatserna som dokumenterats inom 

ramen för denna studie, ca 95 % 

vi) kostnaden för barnavårdsärendena varierar mellan 0,4-8 miljoner kronor, med ett 

medelvärde på 2,8 miljoner kronor 

 

Under Modellområdesprojektet togs kostnadsdata för några typfall fram, exempelvis för ett 

barn med ADHD. Denna studie ger viss möjlighet att kontrollera om dessa typfall var 

realistiska även om det inte direkt går att jämföra insatserna. Resultaten indikerar att 

kostnaderna som sattes på typfallen kan antas rimliga. Dock visar den stora variationen i både 

process, kostnader och utfall som framgår av verkliga data i barnavårdsärendena (9 av 20 

ungdomar hade godkända betyg i åk 9 och åtminstone 11 var i arbete eller studier 2014) att 

man bör vara mycket försiktig med att använda typfallsbeskrivningar som schablon för en hel 

målgrupp.  

En studie på 20 fall är för liten för att man ska kunna göra generaliseringar. Dock ger studien 

detaljerade och delvis nya insikter i hur samhällets insatser kan se ut för barn och unga med 

stora behov av stöd under uppväxten. 

 

 

För frågor om innehåll:  

Sofie Sjöborg, sofie.sjoborg@skl.se 

 

 

                                                 
1 Vi har sett detta i form av att trendkurvorna ”hoppar”, möjligen kan detta även bero på att forskarna inte funnit 

dokumentation. 



 

Tjugo barnavårdsärenden - Kostnadsberäkningar av studien ”Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken och 
insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvård”   4 

 

 

Kapitel 2 
 

Kostnadsberäkningarna 

Kostnadsberäkningarna har gjorts med utgångspunkt i dataunderlagets insatslista. Insatslistan 

innehöll kolumner där olika variabler kopplade till insatsen specificerades. Dessa variabler 

var:  

 

i) aktör (staten, kommun, landsting, samverkan mellan flera aktörer),  

ii) verksamhet (exempelvis socialtjänst, BVC, skola, psykiatri, polisen, m.fl.),  

iii) insats (utredning, anmälan, möte, vårdplan, stödinsats)  

iv) enhet (månad, dygn, timmar, antal, tillfälle) samt  

v) åldern på barnet (0-1, 1-2, osv tom 18-19 år).  

 

 
Figur 1: Uppbyggnad av insatslistan. 

I raderna specificerades de 5002 olika typerna av insatser som identifierats brukas av de olika 

verksamheterna som ingick i studien. 

Då få uppgifter om insatskostnader finns att tillgå i officiell statistik beräknades merparten av 

insatskostnaderna ”bakvägen”. Metoden som då användes var att etablera kontakt med ett 

flertal referenspersoner3 kopplade till de olika verksamhetstyperna, vilka ombads skatta en 

                                                 
2 Se kommande rapport ”Kostnadsberäkningar av Tjugo barnavårdsärenden – insatskostnader och definitioner” 

3 Referensgruppen har utgjorts av personer knutna till eller professionellt verksamma i aktuella verksamheter, 

för att ha en god uppfattning om de dagliga arbetet på verksamheter och vilken tid olika insatser tar. Se 

kommande rapport ”Kostnadsberäkningar av Tjugo barnavårdsärenden – insatskostnader och definitioner”.  
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schablontid för tidsåtgången av de olika insatskategorierna samt vilken profession(er) som är 

inblandade i utförandet av insatsen. I nästa steg samlades SCB-lönestatistik in för alla de 

aktuella professionerna. Arbetsgivaravgift/OH-kostnad4 lades sedan till och en timlön 

räknades fram för de olika professionerna. Denna timlön multiplicerades med 

referensgruppens skattningar för tidsåtgång vilket genererade en insatskostnad.   

I tidigare arbete inom temat Sociala investeringar har ett antal kommuner inkommit med 

skattningar på tidsåtgång samt kostnad för ett antal insatser och i de fall insatsposters 

definitioner har korresponderat mot dessa tidigare tids- och kostnadsuppgifter så har de 

använts som underlag5. De beräknade insatskostnaderna kommer att uppges och definieras 

närmare i en kommande separat bilaga till denna rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
4 Skatteverket, beräknades för 31 %. 

5 Se exempelvis, http://psynk.se/ompsynk/verktyg/socioekonomisktverktyg.1925.html 
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Kapitel 3 
 

Avvägningar och avgränsningar  

Att skapa schablonkostnader är alltid förknippat med avvägningar och avgränsningar vilket 

blir än mer påtagligt vid longitudinella studier. Vi har avsett att skapa så verklighetsnära 

schablonbelopp som möjligt och om osäkerhet kring insatsers omfattning eller lönenivåer 

förelegat har vi genomgående lagt oss i nederkant för att inte blåsa upp kostnadsbilden. 

Tidsåtgången för ett arbetsmoment/insats varierar vanligen beroende på ärendets komplexitet 

och många upplever därför schablontider för arbetsmoment/insatser svåra att uppskatta. Vi är 

medvetna om denna variation och i vissa fall av insatser, där synnerligen stor variation 

förelegat, har vi skapat schablonkostnader för ”mindre omfattande” och ”mer omfattande” 

typer av insats.  

Ytterligare en faktor som inverkar på insatskostnader är lokalhyror. Att inkorporera 

hyreskostnader i beräkningen av insatskostnaderna har inte varit möjligt inom ramen för 

denna studie.6  

Vi har inte tagit hänsyn till eventuell materialåtgång i samband med insatserna, om insatsens 

karaktär inte uppenbart medför materiella omkostnader eller det har angivits av forskarna i 

kodningen av insatsens omfattning. 

Det har heller inte varit möjligt att ta hänsyn till utbud och efterfrågansmekanismer som kan 

ha påverkat kostnadsläget för insatskategorierna inom ramen för denna studie. Emellertid har 

inflationen justerats för genom en indexering av de totala årskostnaderna för insatserna, där 

diskonteringen fastställts till 1,2 %7 med 2013 som basår.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
6 Faktorer som skulle behöva tas hänsyn till är exempelvis; regional kostnadsvariation, om man ska använda s.k. 

kall- eller varmhyra samt kvadratmeterpris för respektive typ av verksamheter och utifrån detta beräkna 

kvadratmeterkostnaden i förhållande till antalet behandlingsrum på verksamheten och insatsens duration i 

förhållande till lönen för professionen som genomför insatsen. 
7 SCB, Ekonomifakta 
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Kapitel 4 
 

Dokumenterade risktecken  

Listan för dokumenterade risktecken innehöll 103 kategorier, både problematik rörande 

föräldrarna/familjesituationen och barnets eget beteende. För att undersöka hur de 

dokumenterade risktecknen korrelerade med vidtagna insatser sammanställde vi dessa med 

diagrammen med kostnadsberäkningarna för att kunna urskilja hur trenderna tett sig i 

förhållande till varandra. 

 

 

Figur 2: Uppbyggnad av listan för dokumenterade risktecken. 
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Kapitel 5 
 

Resultat – sammanställning av dokumenterade risktecken och 

kostnadsberäkningarna  

När alla insatser var kostnadsberäknade sammanställdes en totalkostnad för varje år. 

Totalkostnaderna diskonterades sedan för inflation och aggregerades till en totalkostnad för 

barnavårdsärendet. Totalkostnaderna för barnavårdsärendena har legat mellan 0,4-8 miljoner 

kronor. Medelkostnaden för insatserna i barnavårdsärendena är 2,8 Mkr och medianärendet är 

2,2 Mkr. Medelkostnaden blir 2,6 miljoner kronor men medianvärdet detsamma om man tar 

bort ”extremvärdena” dvs. det minst kostsamma och det mest kostsamma ärendet. 

 

 

Graf 1. Totalkostnaden för alla barnavårdsärendena.  

 

I följande diagram visas antalet dokumenterade risktecken på den vänstra vertikala axeln (rosa 

profilen), totalkostnaden för insatserna visas på den högra vertikala axeln (röda profilen) och 

barnets ålder anges på den horisontella axeln. Ett urval av de dokumenterade risktecknen 

presenteras även i första diagrammet för varje ärende. I de fall risktecknen anges i blå rutor är 

risktecknet direkt kopplat till barnet och när risktecknen anges i gröna rutor avser det barnets 

familjesituation. I det andra diagrammet tillhörande respektive ärende visas hur kostnaden har 

fördelat sig mellan de olika aktörerna som utfört de dokumenterade insatserna.  
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Ärende 1, Totalkostnad 8 Mkr. 
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Ärende 2, Totalkostnad 2,4 Mkr. 
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Ärende 3, Totalkostnad 400 000 Tkr. 
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Ärende 4, Totalkostnad 1,5 Mkr. 
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Ärende 5, 3,2 Mkr. 
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Ärende 6, Totalkostnad 1,7 Mkr. 
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Ärende 7, Totalkostnad 3,3 Mkr. 
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Ärende 8, Totalkostnad 1,6 Mkr. 
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Ärende 9, Totalkostnad 2,6 Mkr. 
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Ärende 10, Totalkostnad 4 Mkr. 
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Ärende 11, Totalkostnad 3,4 Mkr. 
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Ärende 12, Totalkostnad 3,7 Mkr. 

 

 

 

 

 



 

Tjugo barnavårdsärenden - Kostnadsberäkningar av studien ”Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken och 
insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvård”   21 

 

 

Ärende 13, Totalkostnad 6 Mkr. 
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Ärende 14, Totalkostnad 1,7 Mkr. 

 

 

 

 



 

Tjugo barnavårdsärenden - Kostnadsberäkningar av studien ”Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken och 
insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvård”   23 

 

 

Ärende 15, Totalkostnad 1,6 Mkr. 
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Ärende 16, Totalkostnad 1,4 Mkr. 
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Ärende 17, Totalkostnad 1,4 Mkr. 
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Ärende 18, Totalkostnad 2 Mkr. 
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Ärende 19, Totalkostnad 1,7 Mkr. 
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Ärende 20, Totalkostnad 4,2 Mkr. 
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Kapitel 6 
 

Slutsatser 

Urvalet är endast 20 individer vilket gör att man inte kan dra några generella slutsatser. 

Studien har dock genererat ett detaljerat material över kostnadsbilden för de insatser barn och 

unga i behov av hjälp från den sociala barn- och ungdomsvården och den stora variationen i 

kostnader som framgår av verkliga data indikerar att man bör vara försiktig med att använda 

typfallsbeskrivningar som schablon för en hel målgrupp.  

De slutsatser som kan dras av databearbetningen och kostnadsberäkningarna är: 

 

i) dokumentation av risktecken förefaller inte ske kontinuerligt/systematiskt 

ii) risktecken ses i flera fall tidigt i ålder men insatser dröjer 

iii) oavsett när i ålder de första risktecknen har dokumenterades tenderar insatserna att 

dröja 

iv) samverkan mellan flera aktörer tenderar att ske när problematiken är etablerad  

v) kommunen bär den största kostnaden för insatserna som dokumenterats inom 

ramen för studien, cirka 95 % 

vi) kostnaden för barnavårdsärendena varierar mellan 0,4-8 miljoner kronor, med ett 

medelvärde på 2,8 miljoner kronor. 

 

I förhållande till de slutsatser som kan dras utifrån databearbetningen blir det även viktigt att 

belysa en observation från grundstudien; det finns en stor variation i process och utfall, 9 av 

20 hade godkända betyg i åk 9 och åtminstone 11 var i arbete eller studier 2014. 

 

Kostnadsberäkningarna av insatserna i de tjugo barnavårdsärendena utgör en del av det 

pågående arbetet inom Uppdrag psykisk hälsa, Aktion 2015 – Sociala investeringar. Syftet 

med att skapa ett underlag på enhetskostnader för insatser är att bidra till utvecklingsarbetet 

kring metoder för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar, då enhetskostnader 

möjliggör kostnadskalkylering och uppskattning av effekter.  



 

Tjugo barnavårdsärenden - Kostnadsberäkningar av studien ”Barnavårdskarriärer – En studie av risktecken och 
insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvård”   30 
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