
 

 

0 

 

 
Guide: 

Dynamisk uppföljning 
av social barn- och ungdomsvård  
 
 
  



 

 

1 

 

 

Guide: 

Dynamisk uppföljning 
av social barn- och ungdomsvård  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

SKL, Tomas Bokström  

Tomas.bokstrom@skl.se 

+46 76 762 5031

mailto:Tomas.bokstrom@skl.se


 

 

2 

Om denna guide 
Varför dynamisk uppföljning? 

Den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige berör tiotusentals barn och familjer.1 Barn och 

ungdomsvården medför också stora kostnader där nettokostnaden för samhället uppgår till ca 

16 miljarder kronor varje år.2 Det saknas samtidigt kunskap om vilka resultat som den sociala 

barn- och ungdomsvården skapar och den uppföljning som görs är ofta bristfällig. Den 

uppföljning som genomförs består vanligtvis av ögonblicksbilder av hur många individer som 

får eller fått en viss typ av insats, snarare än vilka resultat insatserna skapat. 

Avsaknaden av relevant uppföljning innebär att de personer som är verksamma inom 

kommunernas socialtjänster tvingas förlita sig på generell kunskap från den vetenskapliga 

litteraturen, anekdotisk evidens eller personlig erfarenhet vid beslut om vilka insatser som är 

mest lämpliga för de barn och ungdomar som de är satta att hjälpa. I det dagliga arbetet som 

socionom eller biståndsbedömare finns vissa förutsättningar för att detta ska kunna fungera, 

men det innebär samtidigt att ett systematiskt kvalitetsförbättringsarbete i verksamheten 

försvåras om inte omöjliggörs. 

I denna guide beskriver vi hur kommunernas socialtjänster kan gå till väga för att skapa en 

dynamisk uppföljning av resultaten av barn- och ungdomsvården. Vårt syfte är att därmed 

kunna stödja socialtjänsterna i att kunna skapa förutsättningar för en mer utfallsinriktad 

verksamhetsutveckling. Målet är att stimulera och möjliggöra för kommunerna att ta fram mer 

relevanta faktaunderlag om sina verksamheter som bättre speglar de faktiska förhållandena i 

den löpande verksamheten och utfallen av de insatser som används. 

En avgränsning för denna guide är att den fokuserar på datakällor som normalt förvaltas inom 

socialtjänsten. För att skapa en mer komplett utfallsbaserad uppföljning av barn och 

ungdomsvården behöver dessa datakällor kompletteras med information om exempelvis 

skolgång och skolprestation. Denna typ av uppföljning adderar ytterligare teknisk, juridisk och 

etisk komplexitet. Dessa frågor går dock att hantera, något som Uppdrag Psykisk hälsa 

beskriver i andra projekt, rapporter och guider. 

Till vem riktar sig denna guide? 

Målgruppen för denna guide är i första hand kommunanställda inom barn- och ungdomsvården 

som arbetar med utdatahantering, statistik och uppföljning. Sekundär målgrupp för guiden är 

chefer på olika nivåer i kommuner som vill arbeta för ett tydligare utfallsfokus i verksamheten. 

 

 

                                           
1 31 048 barn och unga fick någon gång under 2014 behovsprövad öppenvårdsinsats. 28 709 barn och unga fick 

någon gång under 2014 placering enligt SoL eller LVU. Källa: Registret över insatser för barn och unga, 

Socialstyrelsen        
2 Enligt uppgifter från SCB (2014) 
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1. Vad menas med dynamisk uppföljning? 

Med dynamisk uppföljning menas i denna guide analys av data som visar på effekter, resultat 

eller utfall av ett flöde eller en vårdkedja. Detta är därmed något helt annat än statiska 

”ögonblicksbeskrivningar” av struktur- eller processmått, såsom hur många barn som den 1 

november erhåller en viss insats eller vilka kostnader kommunen har för ungdomar som är 

placerade på HVB-hem. En dynamisk uppföljning är särskilt relevant då genomförande av en 

insats kan ses som en tydlig indikator på ett mindre lyckat utfall. Exempel på detta är insatser 

som har en tydlig hierarki med avseende på svårighetsgrad för individens situation (jämför 

öppenvårdsinsats-jourhem-familjehem-SiS), eller där fortsatta insatser efter den inledande 

insatsen är tecken på ett mindre lyckat utfall (exv. ny HVB-placering 12 månader efter första 

placeringens avslut jämfört med ingen ny HVB-placering 12 månader efter första placeringens 

avslut). 

I figuren nedan visas ett exempel på skillnaden mellan en statisk ”ögonblicksbild” över 

placerade barn och unga i kommun med en dynamisk uppföljning av vårdkedjan. 

 

 

Figur 1 – Illustration över skillnaden mellan statisk och dynamisk uppföljning  

 

Denna typ av analyser ger en mer informativ bild av situationen. Traditionell statisk 

uppföljning lämnar ofta många frågor obesvarade, exempelvis om det är samma grupp 

individer som kommunen arbetar med från år till år eller vad som händer efter en placering i 

viss en placeringsform. 

Med hjälp av dynamisk uppföljning kan man följa en grupp individer över tid och få en djupare 

förståelse av de bakomliggande faktorer som påverkar socialtjänstens resultat. 
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2. Systematiskt arbete för att förbättra verksamheten med 

dynamisk uppföljning 

För att utveckla verksamheter kan olika metoder och angreppssätt användas. För 

förbättringsarbete inom barn- och ungdomsvården på kommunövergripande nivå 

rekommenderar vi ett systematiskt arbete i fyra steg ( 

Figur 2).  

 

 
 

Figur 2 – Systematisk arbetsmetod för dynamisk uppföljning 

 

2.1 Uppföljning 

I detta steg analyseras och sammanställs kvantitativa data från verksamheten. För att underlätta 

arbetet bör den person som ska genomföra uppföljningen erhålla en god förståelse av 

kopplingen mellan verksamhet och data och hur rapportering till verksamhetssystemen 

fungerar. Denna verksamhetsövergripande uppföljning bör ske kvartalsvis. Ett tätare intervall 

riskerar vara mer tidskrävande än hjälpsamt, medan längre intervall riskerar ett reaktivt 

förhållningssätt. 

Exempel: Analyser visar att en stor andel barn och unga som placeras i familjehem omplaceras 

i HVB-hem inom sex månader 

2.2 Tolkning 
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I arbetets andra steg presenteras resultaten för och tolkas av medarbetare och chefer. Detta sker 

med fördel i ordinarie ledningsmöten, men även vid behov i särskilda arbetsmöten eller 

workshops. Om kommunen tidigare inte använt sig av dynamisk uppföljning är det särskilt 

viktigt att ge chefer och medarbetare möjlighet att förstå metoden. Eftersom det i nuläget är 

ovanligt att socialtjänstdata presentats på detta vis kan det behövas flera tillfällen innan de 

medverkande förstår på djupet. 

Exempel: Medarbetare från familjehemsgruppen påpekar att dessa i förtid avslutade 

placeringar allt oftare beror på att familjehemsföräldrarna upplever att stödet från kommunen 

brister. 

2.3 Identifiering av åtgärder 

Med stöd i tolkningen från steg 2 identifierar relevanta chefer lämpliga åtgärder utifrån 

exempelvis forskning, workshops med medarbetare, studiebesök hos andra kommuner, 

intervjuer med experter, etc. Principen är att man i steg 2 identifierar behov i sin verksamhet 

som man i steg 3 önskar fylla med konkreta åtgärdsförslag. 

Exempel: Efter intervjuer med forskare och kommuner som lyckats med att inte behöva 

omplacera från familjehem till HVB identifieras nya arbetsrutiner och lämpliga insatser för 

att öka stödet till familjehemsföräldrarna. 

2.4 Implementering av åtgärder 

I det avslutande steget innan processen börjar om implementeras åtgärderna i verksamheten. 

Inför implementering bör en uppföljningsplan tas fram som gör att effekten av åtgärden kan 

mätas. Denna plan kan ta sig flera former. Enklast är sannolikt att utifrån de analyser som 

genomförts i steg 1 skapa en historisk baslinje/jämförelsepunkt samt en eller flera målnivåer. I 

en ideal situation genomförs åtgärden inom delar av verksamheten eller för delar målgruppen 

med resterande del som kontrollgrupp. Ett hinder för ett sådant upplägg är att det kan innebära 

att man går emot principen om likabehandling. Ett annat hinder är eventuell tillämpning i en 

liten kommun där de två olika jämförelsegrupperna skulle bli alldeles för små för att kunna 

bidra till meningsfulla jämförelser. Ett ytterligare alternativ är att använda en eller flera 

jämförbara kommuner med liknande utmaningar som jämförelsegrupp. Med ett sådant upplägg 

behöver man vara uppmärksam på om jämförelsekommunerna samtidigt genomför andra 

åtgärder för att utveckla verksamheten. 

Exempel: Kommunen inför identifierade åtgärder och rutiner på prov. Innan införande skapar 

man tydlig baslinje från historiska data att ha som klar och tydlig referenspunkt i nästa 

uppföljning. I nästa uppföljningssteg kan kommunen då få en bild av om åtgärden resulterat i 

önskvärt resultat i form av färre omplaceringar från familjehem till HVB. Tilläggsanalyser 

görs också för att följa åtgärdens eventuella andra konsekvenser. Har individerna långvariga 

familjehemsplaceringar eller har flödet som tidigare gick till HVB istället gått till jourhem 

eller annan vårdform? 

Att samarbeta med annan kommun 

Flera av stegen kan med fördel göras i samarbete med en annan kommun.  
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För att underlätta tolkningen av uppföljningen (steg 2) kan det vara fördelaktigt att ha en annan 

kommuns uppföljning att jämföra med. I samtal med andra kommuner finns också möjligheten 

att hitta gemensamma utvecklingsområden och områden där man kan lära av varandra (steg 3). 

Om man identifierar ett gemensamt utvecklingsområde kan kommunerna dela på kostnader 

och arbete för att kartlägga nuvarande kunskapsläge och exempel att lära från.  

Även uppföljning av åtgärder (steg 1) kan förstärkas om man kan använda en annan kommun 

som jämförelse, där man dessutom känner till varandras utgångsläge och de mått som används 

för uppföljning är gemensamma. 

En rekommendation till kommuner som överväger att inleda ett samarbete på detta område 

med en annan kommun är att leta efter en kommun som delar viktiga karaktäristiska med den 

egna kommunen (exempelvis storlek, socioekonomi, geografi och arbetssätt). 
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3. Analysramverk för dynamisk uppföljning av den sociala 

barn- och ungdomsvården 

En dynamisk uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården behöver utgå ifrån en 

processkarta eller annan beskrivning av vårdflöde eller insatskedja. Ett exempel på en 

processkarta för den sociala barn- och ungdomsvården visas i  

Figur 3.  

 

 
 

Figur 3 – Exempel på processkarta för den sociala barn- och ungdomsvården 

 

3.1 Uppkomst av placeringsbehov 

Vid ett konkret dynamiskt uppföljningsarbete är vår rekommendation att inleda analysen med 

att utgå ifrån punkten ”barn i behov av placering”. Dessa individer kan sedan delas in i olika 

grupper beroende på omfång och typ av tidigare insatser samt exempelvis status som 

ensamkommande eller ej.  

Denna indelning görs för att kunna följa dessa grupper i senare analyssteg. En inledande analys 

och jämförelse av grupper kan också vara av intresse för kommunen, exempelvis för att få svar 

på frågor som: Hur många individer som placeras har haft föregående öppenvårdsinsats? Hur 

många individer är det som kommer från tidigare placering? I detta steg kan man också få svar 

på frågor rörande resultaten av genomförda öppenvårdsinsatser. Beroende på genomförd 

öppenvårdsinsats: Hur stora andel går vidare till placering? Finns det något mönster i vilka som 

går vidare till placering och kan man i så fall få ökad kunskap om vilken typ av insatser som är 

särskilt lämplig för en viss grupp?  

3.2 Utredning, placeringsbeslut och placering 
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Nästa fas i den dynamiska uppföljningen rör utredningen, placeringsbeslutet och placeringen. 

I denna fas finns möjlighet att exempelvis studera utredningstider, mönster i val av 

placeringar/insatser eller placeringslängd. Vår erfarenhet är att de frågor som kommuner ställer 

i denna fas vanligtvis är av statisk karaktär (exempelvis: Hur långa är utredningstiderna? Hur 

många placeringar finns i HVB just nu?). Även om det kan vara relevant att besvara vissa av 

de statiska frågorna i denna fas så är vår rekommendation att komplettera detta med frågor med 

ett dynamiskt perspektiv, exempelvis: Är det vanligare att individer som varit placerade 

tidigare placeras i en viss vårdform? Har barn med tidigare öppenvårdsinsats kortare 

utredningstid? Har barn med tidigare öppenvårdsinsats kortare eller längre ledtid från 

placeringsbeslut till placering? 

3.3 Hemgång eller omplacering 

Störst nytta av dynamisk uppföljning ser vi i den avslutande uppföljningsfasen som berör 

hemgångar och omplaceringar. Inom detta område bidrar statiska analyser med begränsad 

kunskap samtidigt som en dynamisk uppföljning ger möjlighet ta hänsyn till det längre 

tidsperspektiv som är nödvändigt.  

3.4 Urval av analysexempel  

I efterföljande avsnitt presenterar vi ett urval av analyser med ett dynamiskt perspektiv som 

visat sig värdefulla och relevanta i praktiskt arbete med att utveckla den sociala barn- och 

ungdomsvården i ett flertal kommuner. 

Uppkomst av placeringsbehov 

 Analys A: Andel individer som mottagit öppenvårdsinsatser innan sin första placering 

Utredning, placeringsbeslut och placering 

 Analys B: Andel placerade som är kvar i placering efter ett visst datum 

Hemgång eller omplacering 

 Analys C: Antal omplaceringar för en placeringskohort  

 Analys D: Vårddygnskonsumtion för en placeringskohort  

 Analys E: Grad av öppenvårdsinsatser efter placering  
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4. Konkreta exempel på analyser vid dynamisk uppföljning 
av social barn- och ungdomsvård 

I detta avsnitt presenteras exempelanalyser från dynamisk uppföljning som genomförts i 

medelstora svenska kommuner. För varje analys sammanfattas syftet med analysen 

tillsammans med exempel på verkliga (anonymiserade) resultat och möjlig slutsats. Notera att 

siffrorna som presenteras i analyserna är fiktiva, men speglar den generella situationen i 

exempelkommunerna. En detaljerad steg-för-steg guide för genomförande av respektive analys 

återfinns i bilaga 1. 

4.1 Uppkomst av placeringsbehov  

4.1.1 Analys A: Andel individer som mottagit öppenvårdsinsatser innan sin 

första placering 

 

 

 

Syfte Följa upp i hur stor utsträckning barn och unga som placeras har haft 

föregående öppenvårdsinsatser.  

Beskrivning Exempelanalysen ovan tittar på de individer som placerats i HVB/SiS 

under åren 2014 och 2015 och som innan denna placering inte tidigare haft 

någon placering i någon annan vårdform. Placeringen i HVB/SiS var alltså 

deras första placering. Denna grupp av individer delas sedan upp baserat 

på huruvida de hade mottagit en öppenvårdsinsats innan de blev placerade 

eller inte. 

Resultat En majoritet (53-66%) av de som placerats i HVB/SiS som sin första 

placering har mottagit öppenvårdsinsats innan placering. 

Slutsats Trots att en majoritet av de som placeras i HVB/SiS som sin första 

placering mottar föregående öppenvårdsinsats finns det ett betydande 
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antal individer värda att undersöka noggrannare. Av vilka anledningar 

beslutade man att direktplacera i HVB/SiS? Saknar man 

öppenvårdsinsatser för att möta denna grupp?  

 

4.2 Utredning, placeringsbeslut och placering 

4.2.1 Analys B: Andel placerade som är kvar i placering efter ett visst datum 

 

 

 

Syfte  Följa upp hur stor andel av familjehemsplaceringarna som kvarstår efter 

en viss tidsperiod och var de barn och unga med placeringar som avslutats 

finns. 

Beskrivning Analysen använder sig av ett kohortupplägg. De 80 individer som 

placerades i familjehem år 2014 har valts ut. Därefter har en uppföljning 

genomförts av vart dessa individer var i september 2015. 

Resultat Analysen visar att 48 av 80 (60 %) var kvar i samma familjehemsplacering 

som vederbörande tilldelades 2014. 12 stycken har avslutat sin placering, 

men inte återkommit till någon annan placeringsform. Totalt 20 (5+8+7) 

har avslutat placeringen i familjehemmet och gått vidare till nya 

placeringsformer. Eftersom det är tänkbart att en individ haft fler än en 

placering efter den avslutade familjehemsplaceringen är det bara den 

omedelbara placeringen direkt efter familjehemsplaceringen 2014 som 

analyseras.  
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Slutsats En hypotes var att det finns ett betydande flöde till HVB/SiS vid avbrutna 

placeringar, vilket i detta fall inte visade sig stämma, då endast 5 individer 

gått vidare från familjehem omedelbart till ett HVB/SiS 

4.3 Hemgång eller omplacering  

4.3.1 Analys C: Antal omplaceringar för en placeringskohort 

 

 
 

Syfte Följa upp antal placeringsbeslut för barn och unga placerade i HVB eller 

SIS.  

Beskrivning Analysen utgår i detta fall från tidsperioden 2013-2015 och visar hur 

många placeringsbeslut respektive individ som fick ett placeringsbeslut 

år 2013 erhållit samlat under perioden 2013-2015. 

Resultat Av de 75 individer som fick ett placeringsbeslut i HVB/SiS under 2013 

hade 61 procent (46 individer) fått minst ett ytterligare placeringsbeslut i 

samma vårdform fram till 2015. 16 procent (12 individer) hade fått totalt 

fem eller fler placeringsbeslut. 

Slutsats En mindre grupp individer står för en stor andel av gruppens totala 

placeringsbeslut inom HVB/SiS. En majoritet av de som placerades 2013 

hade fått ytterligare placeringsbeslut inom en snar framtid. 
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4.3.2 Analys D: Vårddygnskonsumtion för en placeringskohort 

 

 
 

Syfte Följa upp vårddygnskonsumtionen för barn och unga placerade i HVB 

eller SIS, med särskilt fokus på mönster mellan individer med fler eller 

färre placeringsbeslut. 

Beskrivning Analysen ovan visar vårddygnskonsumtion för samma kohort som 

identifierades ovan. Individerna som placerades i HVB/SiS 2013 delas i 

grupper baserat på antalet placeringsbeslut de hade fram till slutet av år 

2015. Antalet vårddygn i HVB/SiS summeras sedan per grupp. 

Resultat De med fem eller fler placeringsbeslut (12 individer, 16 %) konsumerar 

27 % av den totala mängd vårddygn för gruppen under 

uppföljningsperioden. Samtidigt konsumerar de med ett placeringsbeslut 

(29 individer, 39 %) endast 21 % av vårddygnen. Det visar således på ett 

samband mellan antalet placeringsbeslut och vårddygnskonsumtion. 

Slutsats Även om kausalitet inte kan påvisas indikerar analysen att ett högre antal 

placeringsbeslut (d.v.s. omplaceringar) kan leda till högre konsumtion av 

vårddygn.  



 

 

14 

 

 

 

 

4.3.3 Analys E: Grad av öppenvårdsinsatser efter placering 

 

 

 

 

 

Syfte Följa upp i vilken utsträckning öppenvårdsinsatser ges efter eller i 

samband med avslutad placering i HVB/SiS  
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Beskrivning Analysen använder sig av samma kohorter med placerade i HVB/SiS 

under 2013 som i Analys C och Analys D. 

För att genomföra dessa analyser omvandlas placeringsbesluten till 

omplaceringar. Här analyseras alltså enskilda fall, och inte längre 

enskilda individer. Detta görs genom att, exempelvis, en individ som 

hade tre placeringsbeslut har två omplaceringar, medan en individ med 

fyra placeringar har tre omplaceringar. Varje omplacering sorteras sedan 

in i en av tre grupper beroende på om det var 1) en direkt omplacering, 

2) en period förlöpte mellan avslutad placering och den andra 

placeringen samt 3) placeringen var en direkt omplacering till en annan 

vårdform innan individen återkom till HVB/SiS. 

För de 29 individer som endast hade en placering görs en liknande 

indelning. I grupp 4 finns individer som avslutade sin placering och hade 

en period utan placering, medan i grupp 5 finns individer som 

omedelbart omplacerades i annan vårdform.  

Resultat Analysen visar att en låg andel (26-35 % beroende på grupp) får 

öppenvårdsinsats i samband med avslutad HVB/SiS-placering. Notera att 

för vissa av grupperna, framförallt Grupp 3 och 5, är antalet 

observationer så pass lågt att slutsatser är svåra att dra för den enskilda 

gruppen. 

Slutsats I de flesta fall går individer från en HVB/SiS-placering tillbaka till en 

hemmiljö utan något formaliserat stöd från kommunen. Det kan anses att 

kommunen i de flesta fall bör stötta med insats i denna övergångsperiod 

som innebär en stor förändring för individen, i termer av miljö och 

omfattningen på stödinsatser. 
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Bilaga 1: Detaljerad beskrivning för genomförande av 

utfallsbaserade analyser 

Grundläggande principer för analysen 

Struktur för datauttag 

Det första steget är att göra ett utdrag från socialtjänstens databas. De allra flesta system i bruk 

av svenska kommuner möjliggör export till Excel-format där varje insats (öppenvårdsinsats 

eller placering) är listad som en enskild rad. Just att varje insats är listad som en enskild rad är 

av stor vikt för beskrivet upplägg. 

I flera system finns placeringar och öppenvårdsinsatser i olika system och två separata uttag 

kan därmed behöva göras.  

Tillgänglighet på historisk data har i exempelkommuner varierarat. Startdatum för äldsta 

tillgängliga data har varierat mellan 2010-2013. Att tidigare data inte finns tillgängligt beror 

oftast på att kommunen bytt datasystem. Datauttagen kan sedan göras fram till datumet för 

uttaget. Notera att det ofta finns fördröjning på ett par veckor i inrapportering, varför data från 

de senaste månaderna inte nödvändigtvis är helt sanningsenliga. Även i de kommunerna där 

data funnits från längre tillbaka i tiden än 2010 har data i regel – av kommunerna själva – 

funnits vara ofullständig, opålitlig och/eller skilja sig i karaktär från senare data i alltför stor 

grad för att vara relevant att analysera. 

I de fall datauttaget görs separat för placeringar och öppenvårdsinsatser är det viktigt att 

kontrollera att variabellistorna för dessa register är helt överensstämmande eller göra 

nödvändiga ändringar innan man slår ihop dem till en fil.  

Notera att det är av vikt för analyserna att både placeringar och öppenvårdsinsatser för en och 

samma individ finns i samma fil och går att sortera inbördes. 

Se nedan för dataspecifikation kring vilka variabler som är nödvändiga för varje insats: 

 En (1) ”datarad” ska vara en (1) placering/öppenvårdsinsats.  

 Denna datarad ska innehålla information kring följande: 

 Startdatum för placering/öppenvårdsinsats  

 Slutdatum för placering/öppenvårdsinsats 

 Personnummer (bör anonymiseras efter utdrag om ej anonymisering sker automatiskt 

i samband med dataexport) 

 Födelseår (kan, om ej separat redovisat, härledas från personnummer innan 

anonymisering) 
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 Huruvida individen har ett svenskt personnummer eller ett ”T-personnummer” (kan, 

om ej separat redovisat, härledas från personnummer innan anonymisering) 

 Kön (kan, om ej separat redovisat, härledas från personnummer innan anonymisering) 

 Enhetsnamn hos socialtjänsten, LKF-kod eller liknande 

 Används för att kunna särskilja data mellan stadsdelar 

 Resurs som används 

 Vilket boende, vilket familjehem, vilken utförare av öppenvårdsinsats, etc. 

 Typ av resurs 

 HVB, familjehem, SiS, etc. 

 Vilken typ av öppenvårdsinsats? (Notera att detaljnivån på vilken typ av 

öppenvårdsinsats kommer variera mellan kommuner) 

 Lagrum för beslut 

 LVU eller SoL 

Ovanstående är att betrakta som ett exempel eller grundmall att arbeta utifrån. Olika 

kommuners olika system och rutiner kring inrapportering kommer med stor sannolikhet att 

påverka specifikationen i det enskilda fallet. 

Olika kommuners system varierar vanligtvis kring om data finns för beslut om insatser eller 

enbart på faktiskt genomförda insatser. Detta är en viktig punkt att utreda vid jämförelse med 

andra kommuner, men torde spela mindre roll om målet enbart är att analysera den egna 

kommunens data över tid. 

Data bör sorteras enligt den ordnade principen: 

 Personnummer (eller anonymiserat individuellt ID-nummer) 

 Kronologisk rangordning av insats (oavsett typ av resurs, dvs. oaktat om det rör sig 

om öppenvårdsinsats eller placering) där äldsta insatsen kommer först baserat på 

startdatum. 

Detta görs för att möjliggöra vissa typer analyser och en förutsättning för att följa de mer 

detaljerade beskrivningarna för utförande av exempelanalyser som återfinns senare i Bilaga 1. 

Se nästa sida för exempel på hur ett utdrag kan se ut i ett Excelformat eller liknande: 
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ÖV/ 
Placering 

Typ av  
insats 

Person- 
nummer 

T-person- 
nummer Kön Enhetsnamn EKB 

Beviljad  
från 

Beviljad  
till Verkställd 

Verkställd 
 från 

Verkställd 
 till Resurs Placeringsform Lag LKF 

Placering 

Placering 19990909-9999 NEJ Man 

Social- 
kontoret 
Stadsdel A NEJ 2013-11-11 2014-01-01 JA 2013-11-11 2014-01-01 

Johan 
Johansson 

Jourhem och  
Beredskapshem LVU 0100011 

Placering 

Placering 19970707T6666 JA Kvinna 

Social- 
kontoret 
Stadsdel B JA 2015-01-01 2016-04-04 JA 2015-01-01   

ABC 
HVB HVB LVU 0100012 

ÖV 

Familje-behandling 20000101-1111 NEJ Man 

Social- 
kontoret 
Stadsdel A NEJ 2010-04-04 2010-05-05 JA 2010-04-06 2010-05-05 

Nätverks- 
arbete  LVU 0100013 

ÖV 

Kontaktfamilj 20080808-8888 NEJ Kvinna 

Social- 
Kontoret 
Stadsdel C NEJ 2014-08-08 2015-02-02 NEJ   

Kontakt- 
person  SoL 0100014 
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Krav och kunskaper för genomförande 

För att genomföra beskrivna analyser har Microsoft Excel använts. Att självständigt 

replikera analyserna kommer att kräva vissa förkunskaper i Excel. 

Själva analyserna genomförs i de allra flesta fall i, det i Excel inbyggda, verktyget 

Pivottabeller. Dessa tabeller används för att göra flexibla, snabba och spårbara 

sammanställningar av större mängd data. För enstaka analyser krävs manuella 

uträkningar och bedömningar. 

För att understödja vad som görs i Pivottabeller kommer nya kolumner läggs till vid 

sidan av redan existerande och sorterade rådata för att ta fram nya stödvariabler. Ett 

viktigt verktyg i arbetet kommer vara så kallade IF-satser (på svenska OM-satser) efter 

det kommando som används i Excel för att falsifiera eller verifiera ett påstående.  

Mer avancerade användare kan tillämpa samma principer i mer avancerade program, 

vilket kan ha fördelar utifrån exempelvis att ett färdigskrivet script kan automatisera 

stora delar av analysprocessen vid mer regelbunden uppföljning.  

När data är uthämtad, strukturerad och validerad kan analysarbetet inledas. I 

nästkommande avsnitt beskrivs utförande av utvalda exempelanalyser presenterade 

tidigare i guiden. 

 

Beskrivning av utförande av analys 

Analys A: Andel individer som mottagit öppenvårdsinsatser innan sin första placering 

Analysen går ut på att särskilja de som placerats för första gången baserat på deras 

historik av öppenvårdsinsatser under en viss period och en viss vårdform.  

I detta exempel används 2014 och HVB/SiS som exempel. Notera att data helst ska 

innehålla en viss mängd historisk data för att analysen ska vara relevant. Exempelvis, 

om data endast finns för 2013-2016 är det svårt att säga att de som fick placering 2014 

inte har varit placerade tidigare endast för att de ej hade en placering 2013. Helst bör 

minst två till tre år av historik finnas. 

Steg 1: Identifiera de individer som fått ett placeringsbeslut i HVB/SiS någon gång 

under 2014 och som tidigare inte varit placerade 

För att identifiera relevanta individer krävs det att dessa individer ”flaggas” i Excel. En 

flaggning innebär att de markeras.  

 1a: Identifierar varje individs första placering med hjälp av en IF-satser. Detta 

görs i flera steg: 

 Skapa en kolumn/variabel ”A” som antar värdet 1 om insatsen var en placering 

eller om insatsen ovan var en placering, förutsatt att de tillhör samma individ – 

annars noll. I och med att data är sorterat i kronologisk ordning, kommer alla 

insatser efter den första placeringen anta värdet 1. 
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 Skapa en kolumn/variabel ”B” som identifierar varje individs första placering i 

datasetet. Den ska anta värdet 1 om något av följande kriterier är uppfyllt, 

annars 0: 

 Insatsen är den första för en individ och är en placering 

 Insatsen är ej den första för en individ, är en placering och värdet på 

kolumnen/variabeln ”A” är 0 

 1b: Identifiera de som fick en första placering i HVB/SiS år 2014 

 Skapa en kolumn/variabel ”C” som antar värdet 1 om kolumn/variabel ”B” är 

1, om placeringsformen är HVB/SiS samt om placeringen inleddes under 2014 

Nu är alla individer som år 2014 placerades i HVB/SiS utan att tidigare varit placerade 

identifierade. 

Steg 2: Identifiera vilka individer som haft öppenvårdsinsatser innan denna första 

placering 

Nästa steg är att identifiera historiken av öppenvårdsinsatser. Givet att det enbart finns 

två typer av aktiviteter i datasetet – placeringar samt öppenvårdsinsatser kan historik av 

öppenvårdsinsatser identifieras på ett enkelt sätt.  

Om det är så att placeringen som identifierats som individens första placering är 

individens första registrerade resurs har individen ingen historik av öppenvårdsinsatser. 

Om den första placeringen inte är individens första registrerade resurs, innebär detta att 

individen tidigare mottagit öppenvårdsinsatser. 

 2a: Skapa en kolumn/variabel ”D” som anger om det som identifierats som 

första placering för vår målgrupp i ”C” är individens första resurs. Detta görs 

genom en IF-sats som antar värdet 1 om följande kriterier uppfylls, annars 0: 

 Värdet i kolumn ”C” är 1 och resursen listad ovan tillhör samma individ 

De resurser/individer som får värdet 1 har tidigare haft öppenvårdsinsats, medan de 

som inte har haft öppenvårdsinsats (där första placeringen också är första resurser) får 

värdet 0. 

Analys B: Andel placerade som är kvar i placering efter ett visst datum 

Analysen går ut på att identifiera de som var placerade i en viss vårdform ett visst år 

och sedan följa upp andel som är kvarvarande i placering samt vad som hände med de 

som inte är kvarvarande. I detta exempel önskar man följa upp den kohort som 

placerades i familjehem år 2014 och uppföljningsdatumet sattes till 1 september 2015. 

En individ klassificeras här in i någon av följande grupper: 

 Kvar i samma placering 1 september 2015 

 Ej kvar i samma placering 1 september 2015/Placering avslutad innan 1 

september 2015 

 Ingen ny placering 

 Efterföljande placering Familjehem 
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 Efterföljande placering HVB/SiS 

 Efterföljande placering Eget hem 

För individer som inte är kvar i samma placering vid uppföljningsdatum finns, som 

beskrivits ovan, flera grupper som heter ”Efterföljande placering”. Individerna 

kategoriseras alltså efter den direkt efterföljande placeringen efter den 

familjehemsplacering som kvalificerade dem till analysen och inte efter den placering, 

om det är ytterligare en ny placering, de innehar vid uppföljningsdatumet. 

Exempelvis, en individ som får familjehemsplacering april 2014, omplaceras till Eget 

hem i november 2014 för att sedan placeras om till HVB/SiS i augusti 2015 och är i 

denna placering vid uppföljningsdatumet kommer kategoriseras i ”Efterföljande 

placering Eget hem”. 

Steg 1: Identifiera de individer som fått ett placeringsbeslut i familjehem någon gång 

under 2014 

 1a: Skapa en kolumn/variabel ”E” som antar värdet 1 om insatsen var en 

placering i familjehem samt om den inleddes 2014. Dessa individer utgör den 

kohort som följs i detta exempel. 

Steg 2: Identifiera de individer vars placering är avslutad samt pågår 

 2a: Skapa en kolumn/variabel ”F” som antar värdet 1 om insatsen i kolumn 

”E” är avslutad, annars 0. De individer som fortfarande är kvar i sin placering 

kommer här få värdet 0, vilket innebär att de kategoriseras i ”Kvar i samma 

placering”. 

Steg 3: Identifiera eventuell efterföljande placeringsform för de individer vars 

placering är avslutad 

I detta steg ska eventuell efterföljande placering för individer inom vår kohort 

identifieras. Detta görs i två separata kolumner/variabler. 

 3a: Skapa kolumn/variabel ”G” som ska ange efterföljande placering för alla 

resurser. Detta görs genom följande IF-sats: 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering samt att 

nedanstående resurs är en placering, ange placeringsform för nedanstående 

resurs 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering, men ej är 

placering, ange nedanstående värde i kolumn/variabel ”G” 

 Om nedanstående resurs inte tillhör samma individ som aktuell placering, ange 

värdet ”Ingen ny placering” 

Denna kolumn/variabel anger nu efterföljande placering för alla resurser i datasetet. 

 3b: Skapa kolumn/variabel ”H” som ska ange efterföljande placering för de 

placeringar som tillhör vår kohort. Följande kriterier ska anges: 
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 Om kolumn/variabel ”E” har värdet 1 [dvs. om resursen ingår i vår kohort] och 

kolumn/variabel ”F” har värdet noll, ange ”Kvar i nuvarande placering” 

 Om kolumn/variabel ”E” har värdet 1 och kolumn/variabel ”F” har värdet 1, 

ange värdet i kolumn/variabel ”G”. 

 Om kolumn/variabel ”E” har värdet 0, ange 0 

 3c: Genom att summera data i kolumn/variabel ”H” i förslagsvis en Pivot-

tabell fås utfall på analysen. 

Analys C: Antal omplaceringar för en placeringskohort 

Analysen går ut på att dela upp en grupp placerade i mindre grupper baserat på deras 

placeringshistorik. Genom denna analys kan vi visa hur många från en viss grupp som 

blev omplacerade och hur många gånger de blev omplacerade.  

Steg 1: Identifiera de individer som är tänkta att vara medlemmar i kohorten – i detta 

fall alla som fått ett placeringsbeslut i HVB/SiS någon gång under 2013.  

För att identifiera relevanta individer krävs det att dessa individer ”flaggas” i Excel. En 

flaggning innebär att de markeras.  

Ett sätt att markera alla individer som placerats i HVB/SiS är följande: 

 1a: Skapa en ny kolumn/variabel ”I” med hjälp av en IF-sats som ger aktuellt 

år för varje insats. 

 1b: Skapa en Pivottabell från samtliga observationer och placera 

personnummer på vänstra sidan av tabellen och välj ”I” på den övre sidan av 

tabellen. Filtrera sedan bort alla år utöver 2013. Som värde [nedersta rutan till 

höger] i fönstret för Pivot-tabellen väljs förslagsvis någon form av insats-ID. 

 1c: Nu finns en lista på alla personnummer för de som blev placerade i 

HVB/SiS som kopieras till en separat flik. I kolumnen bredvid den kopierade 

listan skrivs värdet 1 i varje cell. 

 1d: Skapa ytterligare kolumn/variabel ”J” i rådatafliken. Skapa här en 

VLOOKUP-funktion som markerar värdet 1 på en insats (kom ihåg: en rad per 

insats!) om individen som fick insatsen är med på den kopierade listan. 

Således får alla insatser som de som placerats i HVB/SiS under 2013 värdet 1, 

medan övriga insatser kan ges värdet 0. 

Steg 2: Definiera önskvärd uppföljningsperiod – i detta exempel från placering 2013 

fram till slutet på 2015.  

 2a: Nu när alla insatser för den önskade målgruppen är identifierade skapar vi 

en ny Pivot-tabell i en ny flik utifrån all rådata. 

 2b: Som filter i tabellen använder vi: 

 Den variabel som anger när insatsen startade. Intervallet i detta exempel sätts 

från och med 1 januari 2013 till och med 31 december 2015. 
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 Den variabel som anger placeringsform. I och med att vi enbart vill följa upp 

antalet placeringar i HVB/SiS väljer vi enbart att markera HVB och SiS. På så 

vis räknas inte placeringar i andra vårdformer med. 

 Variabeln ”J” där vi rensar bort alla värden som inte är ”1” 

 2c: Till vänster som radmarkör i Pivot-tabellmenyn placerar vi personnummer 

och som värde placerar vi ”Antal Insats-ID”. Ingen variabel behöver placeras 

till höger som kolumnmarkör. Detta ger en lista med alla individer som 

placerades 2013 i HVB/SiS och hur många placeringar de totalt hade i 

vårdformen från 2013-2015. 

Steg 3: Undersök hur många placeringsbeslut varje enskild medlem i gruppen hade 

under uppföljningsperioden. Summera och gruppera. 

 3a: Denna uträkning kan antingen göras manuellt genom att förslagsvis sortera 

pivottabellen efter antal insatser per individ. Den kan också automatiseras 

genom att klistra in värdet från pivottabellen som värden i nya celler. Med 

dessa celler kan man använda kommandot COUNTIF för att räkna hur många 

individer det var som haft ett visst antal placeringsbeslut. 

Analys D: Vårddygnskonsumtion för en placeringskohort  

I genomförandet av denna analys har Analys C fungerat som bas och beskrivningen 

nedan antar därmed att Analys C genomförts enligt beskrivningen ovan. 

I exemplet vill vi följa upp kohorten som fick ett placeringsbeslut i HVB/SiS under 

2013 och se hur många vårddygn de konsumerade under åren 2013-2015. 

Uppföljningsperioden är därmed definierad från 1 januari 2013 till 31 december 2015. 

Steg 1: Definiera antal vårddygn under uppföljningsperioden per resurs 

 1a: Detta görs med Excels inbyggda datumfunktion och en ny kolumn/variabel 

”K”. Om datum är formaterat som datum, och exempelvis inte som text, har 

det i Excel ett underliggande numeriskt värde. Dag 1 har värde x och Dag 2 

har värde x+1. 

 På så vis kan kolumn/variabel ”K” anta formeln [Datum för slut på 

uppföljningsperioden-Datum för start av insats] och därmed ange antal 

verkställda dagar för aktuell resurs inom uppföljningsperioden.  

Detta förutsätter att man enbart räknar med insatser som startat inom 

uppföljningsperioden, vilket justeras i nästa steg. 

Steg 2: Summera för varje individ hur många vårddygn individens placeringar under 

uppföljningsperioden drev 

 2a: Skapa en Pivottabell från samtliga observationer och placera 

personnummer på vänstra sidan av tabellen och välj ”I” på den övre sidan av 

tabellen. 
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 2b: Filtrera sedan bort alla år utöver 2013, 2014 och 2015. I och med detta tas 

endast resurser som inletts under uppföljningsperioden med i summeringen. 

 2c: Placera sedan kolumn/variabel ”K” i rutan längst ned till höger i 

pivotverktyget och välj alternativet att summera denna kolumn. 

 2d: Kontrollera att siffrorna per individ ser riktiga ut innan steg 3 påbörjas 

Steg 3: Summera per grupp hur många vårddygn gruppens medlemmar drev 

Resultatet per individ ska i detta steg omvandlas och sorteras in under respektive 

individs grupptillhörighet utifrån hur många placeringsbeslut vederbörande tilldelats 

under uppföljningsperioden. 

 3a: Detta görs genom att använda den Pivottabell som togs fram i Analys C 

under steg 3, där varje individ i kohortens grupptillhörighet i termer av antal 

placeringar anges. 

 3b: Data från denna Pivottabell läggs förslagsvis till i en ny kolumn/variabel 

”L” i rådatafliken genom VLOOKUP-funktionen.  

 3c: En ny Pivottabell kan sedan skapas utifrån all rådata. Istället för att ange 

Personnummer i vänstra sidan av tabellen (se Steg 2a) anges istället 

kolumn/variabel ”L”. 

Analys E: Grad av öppenvårdsinsatser efter placering 

Analysen använder sig av samma kohorter med placerade i HVB/SiS under 2013 som 

Analys C och Analys D. Beskrivningen av Analys E nedan antar därmed att Analys C 

och Analys D är genomförda i enlighet med respektive beskrivning. 

I Analys E omvandlas placeringsbesluten som identifierats till omplaceringar. Här 

analyseras alltså enskilda fall av omplacering, och inte längre enskilda individer. 

Exempelvis, en individ som hade tre placeringsbeslut har två omplaceringar, medan en 

individ med fyra placeringar har tre omplaceringar. Varje omplacering sorteras sedan 

in i en av tre kategorier i enlighet med följande: 

1) En direkt omplacering till annat HVB/SiS 

2) En period förlöpte mellan avslutad placering i HVB/SiS och den efterföljande 

placeringen i HVB/SiS 

3) Placeringen var en direkt omplacering till en annan vårdform innan individen 

återkom till HVB/SiS 

Steg 1: Identifiera alla placeringar i HVB/SiS hos kohorten under 

uppföljningsperioden 

 1a: Detta görs genom skapandet av en ny kolumn/variabel ”M” som antar 

värdet 1 om följande kriterier är uppfyllda, annars 0: 

 Värdet på kolumn/variabel ”J” ska vara 1 [dvs. placeringen tillhör någon som 

ingår i kohorten, se Analys C], placeringen ska vara inledd 2013-2015 och 

placeringen ska vara i HVB/SiS 
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Steg 2: Identifiera längd mellan omplaceringar 

I detta steg ska längd till eventuell efterföljande placering identifieras. Detta görs för att 

kunna särskilja omplaceringar från kategori 1 och 3 från de som tillhör kategori 2. 

 2a: Skapa kolumn/variabel ”N” som ska ange startdatum för efterföljande 

placering för alla resurser. Detta görs genom följande IF-sats: 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering samt att 

nedanstående resurs är en placering, ange startdatum för nedanstående resurs 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering, men ej är 

placering, ange nedanstående värde i kolumn/variabel ”N” 

 Om nedanstående resurs inte tillhör samma individ som aktuell placering, ange 

värdet ”Ingen ny placering” 

Denna kolumn/variabel anger nu starttid för efterföljande placering för alla resurser i 

datasetet.  

 2b: Skapa kolumn/variabel ”O” som anger längd mellan avslutad placering för 

aktuell resurs till efterföljande resurs. Detta görs genom att ställa upp formeln 

[startdatum för aktuell resurs – värdet i kolumn/variabel ”N”] 

Steg 3: Identifiera eventuell efterföljande placeringsform för omplaceringar 

I detta steg ska eventuell efterföljande placering för individer inom vår kohort 

identifieras.  

 3a: Skapa kolumn/variabel ”P” som ska ange efterföljande placering för alla 

resurser [eller använd kolumn/variabel ”G” om Analys B är genomförd]. Detta 

görs genom följande IF-sats: 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering samt att 

nedanstående resurs är en placering, ange placeringsform för nedanstående 

resurs 

 Om nedanstående resurs tillhör samma individ som aktuell placering, men ej är 

placering, ange nedanstående värde i kolumn/variabel ”P” 

 Om nedanstående resurs inte tillhör samma individ som aktuell placering, ange 

värdet ”Ingen ny placering” 

Denna kolumn/variabel anger nu efterföljande placeringsform för alla resurser i 

datasetet. 

Steg 4: Identifiera typ av omplacering (kategori 1-3) 

Genom ovanstående steg har kolumner/variabler tagits fram som hjälper att 

klassificera varje omplacering i kategori 1-3. 

 4a: Detta görs genom en IF-sats i ny kolumn/variabel ”Q” som antar värdena 

nedan om följande kriterier är uppfyllda, annars 0. För att kunna anta värdena 

1-3 måste aktuell resurs tillhöra en individ som haft fler än 2 placeringar i 

HVB/SiS under uppföljningsperioden, om inte anta värdet 0. 
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 Anta värdet 1 om aktuell resurs samt efterföljande placering båda är HVB/SiS-

placeringar [använd kolumn ”P” samt uppgift om aktuell placering” samt om 

längden mellan dessa placeringar är mindre än 2 dagar [dvs. värdet i 

kolumn/variabel ”O” är mindre än 2]. 

 Anta värdet 2 om aktuell resurs är HVB/SiS-placering samt om längden till 

nästa placering är över 2 dagar [dvs. värdet i kolumn/variabel ”O” är större än 

2] 

 Anta värdet 3 om aktuell placering är HVB/SiS, efterföljande placering ej är 

”Ingen ny placering” [använd värdet i kolumn ”P” samt att kriterierna för 

värde 1 och 2 inte är uppfyllda] 

Genom denna IF-sats ger kolumn/variabel ”Q” en kategori för varje omplacering.  

Analys E innehåller också analys av de individer som enbart hade en placering i 

HVB/SiS och huruvida de mottog öppenvårdsinsats i anslutning till avslutning av denna 

enda insats. Dessa placeringar delas in per individ [notera: endast en placering per 

individ] enligt följande: 

 4) Individer som avslutade sin placering och hade en period utan placering 

 5) Individ som omedelbart omplacerades i annan vårdform 

Steg 6: Identifiera typ av placering för kategori 4-5 

Genom ovanstående steg har kolumner/variabler tagits fram som hjälper att klassificera 

varje omplacering i kategori 4-5.  

 6a: Detta görs förslagsvis genom en IF-sats i ny kolumn/variabel ”R”, som 

antar värdena nedan om följande kriterier är uppfyllda, annars 0. För att kunna 

anta värdena 4-5 måste aktuell resurs tillhöra en individ som enbart haft 1 

placering i HVB/SiS under uppföljningsperioden, om inte anta värdet 0. 

 Anta värdet 5 om aktuell placering är HVB/SiS samt individen placerades om 

till ny placering [notera att vårdform inte spelar roll] inom mindre än 2 dagar 

[dvs. värdet i kolumn/variabel ”O” är mindre än 2]. 

 Anta värdet 4 om aktuell placering är HVB/SiS samt att kriterierna för värdet 5 

inte är uppfyllt 

Genom denna IF-sats ger kolumn/variabel ”R” en kategori för varje placering.  

Steg 7: Undersök i hur många fall en öppenvårdsinsats gavs till individen (kategori 2-

5) 

Om stegen ovan utförts korrekt har alla omplaceringar kategoriserats in i kategorierna 

1-3 och alla placeringar för de utan omplacering har kategoriserats in i kategorierna 4-

5. 

För placeringar i kategorierna 2-5 ska sedan det även utredas huruvida en 

öppenvårdsinsats gavs till individen i samband med avslutad placering. 
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Detta har i analyserna gjorts genom okulär besiktning, då antalet observationer har varit 

så pass få samtidigt som formeln för att göra detta skulle vara så pass komplicerad. 

 7a: Förslaget tillvägagångssätt för att göra detta är att använda rådatafilen och 

rensa ut alla observationer som inte tillhör den relevanta kohorten.  

 7b: Använd ”Conditional formatting”/”Villkorstyrd formatering” för att 

färglägga alla rader där värdet i kolumnen ”Q” eller ”R” har ett värde mellan 

2-5. På så vis görs observationerna som ska undersökas mer synliga. 

 7c: Skapa sedan en ny kolumn/variabel ”S”. 

 Markera där manuellt värdet 1 på aktuell resurs om individen strax efter eller i 

anslutning till denna placering fick en öppenvårdsinsats. 

 Markera manuellt med värdet 0 på aktuell resurs i övriga fall  

 7d: Sammanställ sedan resultaten med hjälp av en Pivottabell där 

observationerna i kolumn/variabel ”S” summeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


