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 I Bergs kommun startades år 2003 ett öppenvårdsprojekt då kommunen märkte av 
en påtaglig ökning av barn och unga som var i behov av socialtjänstens insatser. 
Denna verksamhet kom att heta Bergssprängarna. Mitt syfte var från början att 
jämföra de barn och unga som blivit föremål för placering på institution och 
familjehem och de som fått insats genom Bergssprängarna för att se om grupperna 
var likvärdiga och jämföra kostnaderna för respektive verksamhet. Men under 
arbetes gång har syftet förändrats då jag inte fått tillgång till de ekonomiska 
underlagen som skulle belysa varje individs totala kostnad för respektive insats. 
Därför redovisas endast grova kostnadsunderlag.  

 Utgångspunkten är en mindre aktstudie men innefattar även budgetmaterial. Då 
tidigare förhållanden har undersökts och sekundär data utgör grunden till studien 
har en kvantitativ metod valts. Resultaten visar tendenser till att det delvis är 
samma och delvis olika barn och unga som blir föremål för 
institutionsplacering/familjehemsplacering som får insats genom Bergssprängarna. 
Starten av Bergssprängarna kan ha lett till att fler barn och unga i Bergs kommun 
blir sedda med sin problematik då behandlarna rör sig skol- och fritidsmiljöer som 
leder till att fler blir föremål för insatser från socialtjänsten. När det gäller 
kostnadsutvecklingen har etableringen av Bergssprängarna inte inneburit att 
kommunens kostnader för institutionsvård och familjehemsvård minskat så som 
förväntat.  
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1. Inledning 
 
1.1  Bakgrund  
1.1.2 Utvecklingen i Sverige 
Under de två senaste årtiondena har stora sociala och strukturella förändringar skett i Sverige som 
gett bestående avtryck i dagens samhälle. Bland annat har den ekonomiska situationen förändrats 
avsevärt. I början på 1990-talet skedde en internationell konjunkturnedgång som påverkade flera 
delar av det svenska samhället och ledde till kris på flera plan. På arbetsmarknaden uppkom kris 
som hotade statens finanser och ledde till minskade skatteintäkter och ökade offentliga utgifter. 
Konsekvenserna av detta ledde till att det i mitten av 1990-talet började ske avsevärda 
neddragningar och inskränkningar i de åtaganden som staten hade. Det gjordes bland annat 
neddragningar i resursfördelningen till vård, skola och omsorg. Bidrag och socialförsäkringar 
minskade och flera skattehöjningar genomfördes (SOU 2000:41). 
 
När statsbidragen minskade fick även kommunerna ta över alltmer ansvar som tidigare vilat på 
staten. Till en början förde det med sig att kommunerna fick en sämre ekonomi och blev tvungna 
till effektiviseringar som har präglat utvecklingen inom flera verksamhetsområden (Bergmark, 
1995). Det är relativt okontroversiellt att prioritera effektiva insatser före ineffektiva. I det stora 
hela är det ingen som vill använda de resurser som finns att tillgå på ett sätt som inte ger effekt 
och behållning. Men i det praktiska arbetet är det mer komplicerat då prioriteringarna som ligger 
till grund för olika effektivitetsåtgärder många gånger ger oenighet på politisk nivå. Dessa 
svårigheter beror i allra högsta grad på att beslutsfattare överlag är mycket begränsade i sina 
kunskaper om produktivitet och marginalnytta1, framförallt inom en verksamhet som 
socialtjänsten (a.a.).  
 
Även socialtjänsten har förändrats och utvecklats under dessa år genom omorganiseringar som 
gett specialisering och metodutveckling i arbetet med bland annat barn och ungdomar. De 
ekonomiska aspekterna tydliggörs i takt med effektiviseringar och budgetminskning menar 
Bergmark (1995). Med detta menas att det ekonomiska utfallet alltmer kommit att bli en 
bedömningsgrund som använts för att avgöra i vilken utsträckning goda resultat uppnåtts. Det är 
ovanligt att uppfattningen om effektiva åtgärder handlar om kvalitet och resultat. När hänsyn ska 
tas till ekonomisk effektivitet leder det till återhållsamhet vad det gäller insatser med höga 
kostnader och osäker verkningsgrad. Detta gäller bland annat institutionsvård av missbrukare 
(a.a.).  
 
Det ekonomiska medvetandet har också lett till att en del kostnader sänkts genom nya avtal om 
lägre vårddygnsavgifter på olika institutioner. I denna förändringsprocess har även nya 
öppenvårdsprogram och lösningar på hemmaplan ersatt dyra institutionsplaceringar (Forkby, 
2005). Många nämnder och verksamhetsledningar har krävt och påskyndat att man genom 
minskning av institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar skulle kunna dra ner på de höga 
kostnaderna för socialtjänsten i samband med placeringar utanför hemmet. Dessa förändringar 
har inneburit att barn och ungdomars rätt till den vård de är i behov av legat i farozonen när det 
inte beslutats om den insats som ansetts mest lämpligast utan endast den som var näst intill 
lämpligast. Den insats som är billigast på kort sikt är kanske inte alltid det på lång sikt. Många 

                                                 
1 Marginalnytta är ett ekonomiskt uttryck och betyder att det görs nedskärningar utifrån en hypotes om att resurserna 
i marginalen på ett område kan minskas utan att det påverkar de väsentliga uppgifterna. 

   



kommuner satsar på öppenvårdinsatser och det tar ett antal år innan man ser effekter och utfall av 
dessa insatser (Socialstyrelsen 1994:4).   
 
Socialstyrelsen (1994:4) menar att det i vissa fall kan vara en bättre åtgärd att ersätta 
institutionsvård med kvalificerade öppenvårdinsatser. Detta kommer dock inte att minska behovet 
av institutionsvård helt och hållet då en del ungdomar har en svår problematik som gör att de 
måste bli föremål för den vårdformen. Institutionsvård måste finnas kvar som ett alternativ när 
socialtjänsten utreder om lämplig behandling för ungdomar. När det handlar om 
öppenvårdsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar är också en av förutsättningarna att 
föräldrarna kan medverka när det gäller att stötta och ta ansvar. Detta är en förutsättning som 
många av de föräldrar vars barn blir placerade saknar (a.a.).  
 
1.1.3 Kommunernas ekonomi 
Kommunernas ekonomi har stor betydelse för socialtjänstens arbete eftersom att de berörs om det 
sker stora förändringar i budgeten. Kommunerna är en viktig del av samhällsekonomin. Staten 
har behov av att kunna påverka deras förutsättningar och utveckling när det gäller ekonomin och 
deras betydelse för välfärden. Statsbidrags- och utjämningssystemet är ett viktigt hjälpmedel som 
används för att påverka kommunens ekonomi och på samma gång jämna ut de stora skillnaderna i 
förutsättningar som finns mellan kommunerna. Under de senaste åren har kommunerna förbättrat 
sina resultat. Förbättringarna beror främst på att kostnaderna inte steg lika snabbt som under 
tidigare år. För att kommunernas ekonomi ska fungera är statsbidragen av stor betydelse. Av 
kommunernas totala intäkter är ungefär 15 procent statsbidrag (www.regeringen.se).  
 
För år 2004 uppgick samtliga kommuners kostnader för socialtjänsten till omkring 147 miljarder 
kronor. Detta är en ökning med 3,1 procent i jämförelse med året innan. För individ- och 
familjeomsorgen uppgick kostnaderna till 27 miljarder kronor samma år. Av detta var 41 procent, 
10,9 miljarder kronor, kostnader för barn och ungdomsvård. Under åren 1999 till 2003 har dessa 
kostnader ökat med ungefär 22 procent. Detta beror främst på att antalet ärenden och insatser har 
ökat, mest ökade kostnaderna för öppna insatser (www.socialstyrelsen.se).  
 
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen varierar stort mellan kommunerna. Detta beror 
bland annat på strukturella skillnader, så som åldersstruktur, befolkningens socioekonomiska 
förutsättningar m.m. Även antalet barn och unga mellan 0 – 20 år som fick olika typer av insatser 
den 1 november 2004 varierade mellan kommunerna. Överlag hade storstäderna högre andel barn 
och unga med insatser än andra kommungrupper (a.a.).  
I tabell 1 ges en övergripande bild av utvecklingen av kommunernas kostnader för placering av 
barn och unga mellan åren 1999 och 2003. 
 
Tabell 1. Kommunernas kostnader för placering av barn och unga 
Miljoner kronor i löpande priser 
  1999 2000 2001 2002 2003 
Institutionsvård  3 392 3 582 3 927 4 313 4 581 
Familjehemsvård 2 133 2 325 2 514 2 710 3 038 
Summa  5 525 5 907 6 441 7 023 7 619 
Öppna insatser  1 970 2 156 2 359 2 753 2 975 

Källa: Socialstyrelsen 2003 

   



1.1.4 Kommunernas utveckling mot andra mål 
Att den offentliga sektorn varit i förändring under ett antal år har påpekats tidigare. Detta visar 
sig bland i annat i de tendenser som under senare år påvisar att många kommuner vill behålla 
ungdomar med social problematik i hemkommunen istället för att skicka iväg dem på 
institutionsbehandling. Rombach (1997) menar att utvecklingen som vi ser är att den offentliga 
sektorn försöker förbättra sin verksamhet genom att använda sig av ett mer marknadslikt 
tänkande inom flera områden. Även Häggroth (1991) menar att den offentliga sektorn förändrat 
sitt tänkande men förändringen innebär inte att de vill ändra på fördelningen av 
välfärdstjänsterna. Utan den offentliga verksamheten vill att målen ska uppnås till så låga 
kostnader som möjligt, därav tendenserna till att många kommuner vill dra ner på placeringarna 
utanför kommunen. Att mäta effektivitet är nästan omöjligt inom offentliga verksamheter 
eftersom de ofta ska uppfylla flera olika mål och de målen kan vara svåra att uttrycka i kvantitet 
(a.a.). 
 
Det marknadsliknande tänkandet har fört med sig att flera kommuner arbetar utifrån en beställar- 
och utförarmodell. På detta vis kan kommunen köpa tjänster, t ex en plats på ett HVB2 - hem och 
”beställer” då behandling under den tid som en ungdom vistas där. Rombach (1997) beskriver i 
sin bok hur en kommun blir mer marknadslik i och med denna omvandling. 
Organisationsgränserna blev allt tydligare och konkurrensen hårdnade mellan de olika 
verksamheterna. Även de ekonomiska aspekterna blev allt viktigare. Förändringen ledde till att 
det inom kommunen blev större avstånd, ledning och chefer kände att de inte hade samma närhet 
till sina kollegor längre. I och med detta ökade ansvaret inom varje verksamhetsområde som 
ledde till en ökad osäkerhet då de inte kände sig ha någon kommunikation med de närmaste 
samarbetsparterna som de tidigare haft. Den ökade friheten gav även en osäkerhet kring 
ansvarsområden med nya uppgifter att verkställa samt ökade krav.  
 
Rombach (a.a.) menar ändå att marknadslika kommuner både kan och vill spara. Fast många 
gånger sker sparandet inom olika verksamhetsgränser som gör att helheten inte ses, en 
verksamhet kan spara men leder till att det för en annan verksamhet kostar ännu mer. Detta har 
lett till att kommunen börjat använda sina ekonomi- och resurstillgångar efter bästa förmåga. De 
billigare resurserna ansågs lika bra och därför försökte man i möjligaste mån använda dem istället 
för de dyrare. En del kommuner gjorde detta genom att själva startar verksamheter i 
öppenvårdsform som leder till att kostnaderna för barn och ungas insatser via socialtjänsten blir 
mindre än om man använt sig av vårdformer utanför kommunen. Generellt sett kände kommunen 
som Rombach (a.a.) studerade, att förändringen till ett mer marknadslikt tänkande hade lett till att 
de blev mer nöjda med sitt arbete då de kunnat hålla ekonomin inom de tänkta ramarna trots att 
det påvisats att kvaliteten i kommunens tjänster i flera avseenden sjönk (a.a.). 
 
1.1.5 Bergs kommun 
Då denna studie belyser socialtjänsten i Bergs kommuns redovisas i denna del kommunens 
kostnader som kan vara relevant utifrån studiens undersökning. Bergs kommuns kostnad för barn 
och unga 0-20 år, för institutionsvård och familjehemsvård år 2004 uppgick totalt till 11,8 
miljoner kronor (se bilaga 1). Av detta gick 4,6 miljoner kronor till institutionsvård, 3,5 miljoner 
kronor till familjehemsvård och 3,8 miljoner kronor till öppenvårds insatser 
(www.socialstyrelsen.se).  
                                                 
2 Förkortning för Hem för Vård och Boende. 

   



1.2 Bergssprängarna 
Bergs kommun i Jämtlands län var en av de kommuner som märkte av en påtaglig ökning av 
antalet barn och unga som behövde socialtjänstens intensiva insatser pga. sociala problem och 
beteendestörningar under början av 2000-talet. Detta ledde till att placeringarna utanför hemmet 
ökade och kostnaderna för dessa insatser var stora för socialtjänsten. Kommunen ville förända 
denna situation och ansökte om pengar från länsstyrelsen år 2002 för att starta ett 
öppenvårdprojekt inom missbruk- och ungdomsvård. I projektansökan framhölls att man trodde 
på att behandling i öppna former var effektiv för att komma tillrätta med ungdomars problem. Ett 
annat mål var att ”behandlingen ska vara kostnadseffektiv i den bemärkelsen att den är billigare 
än en behandling på behandlingshem” (Björk och Hermansson, 2005, s. 19). Under denna tid i 
kommunen fanns det samarbetsformer och förutsättningar som kunde användas och utvecklas. 
Det fanns i synnerhet ett bra samarbete mellan socialtjänst, skola, fritid och polis som lade en god 
grund till samverkan när projektet skulle sätta igång sitt arbete (a.a.). 
 
Bergssprängarna blev namnet på öppenvårdsprojektet som startade i september 2003. Denna 
insats är till för medborgare i Bergs kommun mellan 10-20 år och som har en social problematik 
som gör att de riskerar att bli föremål för behandling utanför hemmet. Det är en frivillig insats 
(a.a.).  
 
Bergssprängarnas arbete består av fyra delar;  

1. Intensivt familjearbete på hemmaplan med barn och ungdomar med olika 
beteendeproblem. 

2. Fältarbete. 
3. Arbete i skolorna i kommunen. 
4. Fjärilen, gruppverksamhet för barn till missbrukare. 

 
Familjearbetet innebär att två behandlare arbetar intensivt med den unge och dennes familj under 
4-6 månader. Bergssprängarna har under denna tid jour dygnet runt som gör att familjen kan nå 
dem vid behov. Insatsen utformas tillsammans med den unge och föräldrarna. De arbetar utifrån 
ett salutogent synsätt3 och på ett MST - liknade sätt4 och har utifrån detta utarbetat 
”Bergsmodellen”. Den handlar om att göra upp tydliga mål och handlingsplaner som är 
genomförbara och att uppföljning görs. Grundtanken med att arbeta i öppenvård genom 
Bergssprängarna är att man i ett tidigt stadium ska kunna påverka destruktiva livssituationer och 
bryta mönster. Insatserna följs kontinuerligt upp genom regelbundna möten där avstämning sker 
mellan handläggare, behandlare och klient. När behandlingstiden, som man kommit överens om, 
avslutas kan beslut tas om insatsen ska avslutas eller om den ska fortsätta ett tag till eller övergå i 
någon annan insats (a.a. & Verksamhetsplan och kvalitetssystem, Bergssprängarna Bergs 
kommun). 
 
I en redovisning utförd av behandlarna i Bergssprängarna (Sociala avdelningen 2004-06-18) 
framgår en kostnadsberäkning på öppenvårdsbehandling via Bergssprängarna gentemot placering 

                                                 
3 Salutogent synsätt är att man utgår ifrån det friska hos människor. 
4 MST är förkortningen av multisystemisk terapi och inriktar sig på behandling av barn och ungdomar med 
antisocialt beteende. Man utgår ifrån att ungdomens asocialitet är en reaktion på ett problem och att problemet 
uppstår i samverkan mellan ungdomen, familjen och omgivning, som skolan och vänner. Man arbetar med att stärka 
familjens styrkor och minska svagheterna som finns (www.stat-inst.se). 

   



i familjehem. År 2002 uppgick de totala kostnaderna för Sociala avdelningen avseende 
familjehem och HVB - hem till 1.807.600 kronor. Per månad blir denna kostnad 150.600 kr och i 
snitt är det 10 placeringar/månad (a.a.)  
 
I jämförelse med Bergssprängarna uppgick deras kostnader avseenden löner och sociala avgifter 
till ca 100.000 kronor/månad, detta innefattar jourersättning för tre heltidsanställda. Av detta är 
ca 400.000 kronor bidrag från Länsstyrelsen i Östersund. De kostnader som tillkommer är för 
leasingbil med ca 35 000 kr/år.(a.a.). 
 
Vid tidpunkten för redovisningen, 2004-06-18, var nio stycken familjer inskrivna i 
Bergssprängarnas intensiva familjearbete. En bedömning gjord av både behandlare och 
socialsekreterare menar att 3 - 4 av dessa barn och unga hade blivit placerade utanför hemmet om 
inte Bergssprängarna fanns att tillgå. Kostnaden hade vid placering legat på ca 2000 kr/dygn och 
ungdom. Den totala månadskostnaden hade då legat på 2000 kr/dygn och ungdom x 30 dagar = 
180.000 kr/månad. I och med att projektet kostar ca 100.000 kronor skulle kommunen, enligt 
denna redovisning, tjäna ca 80.000 kr/månad på att Bergssprängarnas arbete utförs (a.a.).       
 
Efter att en utvärdering gjorts av FoU Jämt5 under hösten 2005 visade det sig att insatserna hjälpt 
barn och ungdomar i Bergs kommun. Då beslöts det i Verksamhetsnämnden att projektet 
Bergssprängarna skulle avslutas och övergå till att bli en del av den kommunala verksamheten 
inom socialtjänsten. Detta skedde hösten 2005 (Verksamhetsplan och kvalitetssystem, 
Bergssprängarna Bergs kommun). 
 
1.3  Definitioner av begrepp 

 
1.3.1 Barn och unga 
Denna studie omfattar barn och unga mellan 0 – 20 år då det är i denna ålder som de kan bli 
föremål för de intensiva insatserna från socialtjänsten som belyses i detta uppsatsarbete.  
 
1.3.2 Öppenvård 
Öppenvårdsinsatser kan innefatta personligt stöd, kontaktperson/-familj och strukturerade 
öppenvårdsprogram. Strukturerade öppenvårdprogram syftar på individuellt målinriktade 
program som pågår under en begränsad tid. Klienter som är inskrivna i programmen deltar hel- 
eller del av dagen och detta pågår regelbundet under bestämd tid. Programmen kan även kallas 
mellanvård (www.socialstyrelsen.se).  
 
1.3.3 Allmän oro för barnets/ungdomens utveckling 
Med allmän oro menas i denna studie att oron kommer från andra människor än den egna 
familjen, från tex. skolpersonal, släktingar, granne etc. 
 
1.3.4 Familjeproblem 
Familjeproblem definieras och används i denna studie för att förklara orsaken till att barn och 
unga blivit föremål för insatser från socialtjänsten. Definitionen har i denna studie fått en relativt 
bred förklaringsgrund. Med familjeproblem menas att barn och ungas beteende yttrat sig på ett 
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problematiskt sätt, både i hemmet och i skolan samt på fritiden, som lett att anmälan från andra 
inkommit till socialtjänsten. 
 
Efter denna inledande del av uppsatsen kommer det aktuella forskningsläget, som för denna 
studie är intressant, att redovisas. 
  
1.4 Tidigare forskning 
 
1.4.1 Kortsiktiga mål i det sociala arbetet  
Många tendenser visar på att det ofta är kortsiktiga lösningar som används i det sociala arbetet. 
Särskilt när det gäller ungdomar med svår problematik där det krävs radikala åtgärder för att 
ungdomen överhuvudtaget ska kunna förändras och utvecklas. Många gånger krävs det att väldigt 
stora resurser tas till för att den unge inte ska hamna i en värre situation men detta kan vara svårt 
att få mandat till då sådana resurser ofta kostar mycket pengar. I det sociala arbetet förekommer 
nästan inte samhällsekonomiska utvärderingar överhuvudtaget, varken nationellt eller 
internationellt. Detta vare sig i forskning eller i det fortlöpande administrativa arbetet i 
kommuner, landsting och stat menar Jess (2005). Detta leder till att det för socialarbetare i det 
praktiska arbetet näst intill blir omöjligt att argumentera för satsningar som kräver stora resurser 
på kort sikt men som på längre sikt kan minska de totala kostnaderna för kommun, landsting och 
stat. Det beror bland annat på att samhällsekonomin inte är uppbyggd på detta övergripande sätt. 
Det vill säga de ekonomiska systemen gör det svårt att tänka långsiktigt och ha ett 
helhetsperspektiv då de kortsiktiga balanskraven ofta går före när ekonomin ska användas så 
effektivt som möjligt.  
 
Arbetet i olika kommuner med att prioritera insatser påverkas av bristen på kunskapsunderlag och 
ett perspektiv som är övergripande mellan sektorerna. När prioriteringar ska göras är det viktigt 
med ett sektorsövergripande synsätt då en besparing inom en sektor kan ge kostnadsökningar 
inom en annan (a.a., Skolverket, Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2004).  
 
Jess (2005) menar i sin avhandling att samhällsekonomisk utvärdering är ett begrepp som utgår 
från samhällsekonomisk lönsamhet, som är en granskning om de positiva effekterna av en insats 
är större än de negativa, både i ekonomiska uttryck och i sociala förändringar för individen. När 
vinsterna är större än förlusterna blir effekterna generellt sett positiva när det handlar om 
ekonomi. Kostnad/effektivitetsanalys är ett verktyg som kan användas när man vill välja den 
mest lönsamma samhällsinsatser när det finns flera insatser att välja emellan. Den är ett 
komplement till den samhällsekonomiska utvärderingen och identifierar alla möjliga effekter av 
en insats när samhällets intäkter och kostnader beräknas (a.a.).  
 
I rapporten som Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2004) skrivit påpekas 
också att samhällsekonomin är av stor betydelse när det handlar om insatser för barn och unga. 
De anser att fokus borde ligga på de konsekvenser som kan bli om samhällsekonomin inte 
utnyttjas i möjligaste mån i samband med olika insatser. Offentlig verksamhets syfte är inte att 
spara pengar men det finns ändå krav på att de befintliga resurserna ska användas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. För att kunna genomföra planerade prioriteringar mellan olika insatser 
är samhällsekonomiska analyser nödvändiga. Analyserna kan åskådliggöra möjligheter till 
effektivisering som frigör resurser för att ge fler barn stöd. Även jämförelser mellan kostnader för 

   



en specifik insats och de kostnader som blir om inga eller inte lämpliga insatser ges kan visas 
med en kostnadsanalys(a.a.).  
 
Rapportens författare (2004) uppfattar precis det som Jess (2005) förespråkar att användandet och 
kunskapen om samhällsekonomiska analyser som underlag vid prioriteringar behöver öka inom 
flera samhällsområden. Det är de berörda huvudmännen som behöver samarbeta när insatser 
förbereds och genomförs för att samhällets resurser ska utnyttjas mer effektivt i framtiden. För 
detta krävs en politisk styrning. För att barn och unga ska få lämplig och kvalificerad vård krävs 
det att alla parter samverkar och förstår helheten som kräver både tid och resurser.  
 
1.4.2 Utveckling av öppenvård på hemmaplan 
Under de senaste åren har många kommuner börjat utveckla öppenvårdsalternativ på hemmaplan 
för ungdomar. Enligt Forkby (2005) är förklaringen till detta att det behövts ett lämpligt 
alternativ till institutionsvården särskilt med tanke på att den inte kunnat visa på bättre resultat än 
den hittills gjort. Genom öppenvård kan en del ungdomar få bättre vård som i sin tur ger bättre 
resultatet till lägre kostnader. Fast i det praktiska arbetet kan det däremot visa sig att kostnaderna 
inte sjunker som det var tänkt, detta beror oftast på att vinsten förskotteras genom att 
verksamheter i öppenvård framställts som en investering. Tillsammans med detta är även arbetet 
inom sociala ungdomsprojekt i hög grad ett osäkert område att satsa på, särskilt när det gäller 
nysatsningar. Det beror bland annat på att antalet ungdomar som blir aktuella inom socialtjänsten 
förändras i samband med tillgång till resurser, anmälningsbenägenheten hos 
samarbetspartners/allmänheten och förtroende för socialtjänstens kunskaper om problemlösningar 
etc. (a.a.).  
 
Forkby (a.a.) menar även att förhoppningarna är stora på att samverkan mellan olika 
verksamheter och myndigheter ska utvecklas och detta ger i sin tur socialt utsatta barn och unga 
ett bra stöd. Med lösningar på hemmaplan krävs det att kunskapsområdet och professionerna 
inom detta utvecklas men det kan i sin tur leda till att andra professioner känner sig hotade. I 
likhet med Jess (2005) menar Forkby (2005) att när den egna organisationen blir ansvarig för 
vården i hemkommunen måste det till lokala gränsöverskridande insatser för att vården ska kunna 
bli betydelsefull. När Bergs kommun ville starta ett öppenvårdsprojekt använde de sig av de 
samarbetsformer som redan fanns i kommunen och det gav goda förutsättningar till att samarbetet 
mellan socialtjänst, skola och polis kunde användas då Bergssprängarna inledde sitt arbete. Detta 
har säkerligen att göra med att Bergs kommun är en relativt liten kommun där socialtjänsten finns 
i det största samhället och utgör då en centralpunkt för alla kommuninvånare. Vidare menar 
Forkby (a.a.) att man inte får glömma att det parallellt med det gränsöverskridande arbetet ofta 
uppkommer oenigheter och svårigheter på den professionella och organisatoriska nivån som 
måste lösas under arbetets gång och som kan leda till att utvecklingen av insatserna avstannar 
(a.a.).   
 
Andreassen (2003) kan däremot visa en del skillnader och likheter mellan institutionsbehandling 
och behandling i öppenvård. Han visar i sin kunskapsöversikt att den viktigaste frågan i 
behandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem är vilka effekter som behandlingen ger. 
Det finns nämligen stora skillnader i effekter, både mellan institutioner och mellan ungdomar. 
Därför är det av stor vikt att socialtjänsten gör grundliga bedömningar när ungdomar ska bli 
föremål för insatser. När det gäller undersökningar av generell behandlingseffekt på både kort 
och lång sikt är det viktigt att få se resultat som kan vara vägledande i lämplig behandlingsform. 

   



Enligt Lipseys, Izzo och Ross, Whitehead och Labs (refererad i Andreassen, 2003) studier är det 
övergripande inte så stora skillnader på behandling i samhällsmiljö och institutionsmiljö som det 
ofta framställs. Men studierna visar också att en behandling som inte är lämplig för den specifika 
ungdomen fungerar dåligt i vilken form den än genomförs.  
 
Andreassen (2003) menar även att i studier där institutioner jämförs med andra åtgärder ses ofta 
institutionsbehandling som en egen enhet. Effekterna som uppvisas är ofta medeleffekterna och 
de institutioner som visar på goda resultat försummas ofta. Jämförelser som dessa tar heller inte 
hänsyn till viktiga faktorer så som subkulturer, institutionskultur och kvaliteter hos personalen 
etc. som kan variera mellan olika institutioner. Dessa faktorer påverkar i hög grad institutionernas 
effekter som därför visar sig väldigt olika. Men trots detta visar öppenvårdsbehandling större 
generell effekt, det behöver inte betyda att institutioner inte är en lämplig behandlingsform för 
ungdomar. Troligtvis ställer institutionerna större krav på sättet att fungera och ett flertal av 
institutionerna fungerar heller inte maximalt i jämförelse med öppenvårdinsatser. Alltså är det 
inte institutionen som insats som avgör effekten utan strukturen och behandlingsinnehållet på 
institutionen. Sedan är det troligtvis också så att det är olika typer av klienter i institutionsvård 
respektive öppenvård som då medför att resultaten i effekter blir olika då ungdomarna oftast inte 
har lika problematik. Man kan säga att behandlingsformerna har olika effekt under vissa 
omständigheter, på vissa villkor och för särskilda ungdomsgrupper (a.a.).  
 
Mellan kommunerna finns det stora skillnader i vilken utsträckning satsningar sker med att 
utveckla öppenvårdsalternativ menar Forkby (2005). Inom vissa kommuner finns ofta en enstaka 
verksamhet som komplement och i andra är grundtanken att insatserna helt ska inrikta sig på 
öppenvård i hemkommunen. I det senare fallet är ofta tanken att man ska se till att placeringar på 
institution inte förekommer överhuvudtaget. Men när arbetet innefattar socialt utsatta ungdomar 
kan detta leda till att vissa ungdomar är tvungna att leva i bristfälliga förhållanden när de inte får 
den insats som är mest lämplig. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn och ungdomar inte kan 
omfattas av öppenvården, samtidigt som det är viktigt att utveckla alternativ till 
institutionsvården kan den heller inte helt uteslutas. Det är heller inte meningen att öppenvården 
ska utvecklas till att vara kontrollerande och omfattande så som institutionsvården (a.a.).  
 
I takt med att ungdomsvården utvecklas och tonvikten idag ofta läggs på öppenvårdsbehandling i 
ungdomens hemkommun handlar det om vad som ska uppmärksammas i och med vård av 
ungdomar. Detta har stor betydelse då resurserna från kommunerna ska tilldelas. Socialtjänsten 
får i och med denna utveckling ett bredare register av insatser som kan användas, som i sin tur 
leder till att fler barn och unga kan ges stöd med mindre och särskilda insatser istället för 
institutionsvård. Det enda negativa med detta är att det individinriktade arbetet får allt större roll i 
jämförelse med det strukturinriktade arbetet, som mer fokuserar på gruppnivå (Forkby, 2005).  
  
1.4.3 Ett öppenvårdsförsök för ungdomar 
I åtskilliga kommuner har det under flera år skett satsningar i öppenvårdsform för ungdomar. En 
av dem är Kristianstads kommun där socialförvaltningen genomförde en försöksverksamhet med 
öppenvård riktad till ungdomar under åren 1994 – 1996. Detta skedde i projektform. För 
kostnaderna användes samma pengar som nyttjades till hem för vård och boende. De ungdomar 
som kom att bli föremål för denna öppenvårdsinsats var i målgruppen 13 – 21 år med 
problematiken det egna beteendet. Med det egna beteendet menades att ungdomen missbrukade 
beroendeframkallande medel, sysslade med brottslig verksamhet eller att beteendet var socialt 

   



nedbrytande på något annat sätt. Denna verksamhet kom att heta ”Hemmalaget” och utvärderades 
efter de två första åren (Westlund 1996). 
 
Hemmalaget kom att vända sig till de mest utsatta ungdomarna som vid den tidpunkten redan 
kostade socialförvaltningen mycket pengar i form av långa och dyra institutionsplaceringar. 
Under tiden för rapportens observation, åren 1994 – 1995 var 18 ungdomar föremål för insats 
genom Hemmalaget. Av dessa hade 17 ungdomar ett brottsligt förflutet. Institutionskostnaderna 
för denna grupp ungdomar var under;  

• år 1993 -  7,4 miljoner kr, i genomsnitt 129 vårddagar  
• år 1994 - 4,6 miljoner kr, i genomsnitt 80 vårddagar  
• år 1995 - 5,7 miljoner kr, i genomsnitt 65 vårddagar. 

 
Med ett annat arbetssätt, på hemmaplan och att arbeta med nätverket, var förhoppningen att både 
ekonomiska och behandlingsmässiga stora vinster skulle göras. Förväntningarna var att 
institutionsplaceringarna skulle förkortas och i en del fall helt undvikas. Målsättningarna som 
socialförvaltningen hade för projektet var bland annat att öka kunskaperna i och med socialt 
arbete med ungdomar, utöka behandlingsresurserna som i sin tur gör att kvalificerad och lämplig 
behandling ökar, att placeringskostnader och andra vårdkostnader för ungdomar minskar och att 
samarbetet skulle förbättras med andra verksamheter i kommunen (a.a.).  
 
Westlund (1996) som redovisar utvärderingen av Hemmalaget menar att de samlade 
institutionskostnaderna har sjunkit avsevärt fast att projektets målgrupp kommit att utökas. 
Utvärderingen visar även på att institutionskostnaderna har sjunkit i samband med tidiga 
hemtagningar och att projektet lyckats förebygga en uppkomst av vårdkostnader. Fast det 
framkommer också att det är svårt att bedöma om Hemmalaget är en lönsam åtgärd då den vid 
tidpunkten för utvärderingen endast varit igång i ungefär två år och för att ett mindre antal 
ungdomar gått igenom programmet (a.a.).  
 
För det framtida arbetet ansåg Westlund (1996) vid den tidpunkten att Hemmalaget hade god 
potential att förbättra sin effektivitet genom att se över remitterings- och avslutningsdelarna i sitt 
arbete. Detta kunde då leda till att de arbetar med de ungdomar som verkligen är i behov av deras 
stöd och att de avslutar sitt arbete i tid. Det finns även ett antagande om att Hemmalaget kan öka 
antalet ungdomar som går igenom programmet och som då leder till att fler ungdomar får stöd. 
Längre fram under utvecklingen av Hemmalaget tror även Westlund (a.a.) att det kommer att 
behövas komplement i form av platser för korttidsplaceringar och stödpersoner ute på 
arbetsplatser. 
 
I en årsredovisning från socialnämnden i Kristianstads kommun år 2000 finns det belägg för att 
Hemmalaget är en stödinsats som det fortfarande finns behov av att använda. Det året beräknade 
kommunen att antalet helårsplaceringar (beräknat som 365 antal vårddygn) på institution skulle 
försöka begränsas till maximalt 24 stycken men antalet blev ändå 31 stycken i slutändan. Man 
tror att detta är en följd av de senaste årens utveckling mot ett allt hårdare klimat som leder till 
svårare levnadsvillkor för barn och unga och deras familjer. Antalet helårsplaceringar på 
institution hade antagligen varit ännu högre än vad som blev om inte kommunen haft de lyckade 
öppenvårdprogrammen där bland annat Hemmalaget innefattas (www.kristianstad.se).  

   



Efter denna genomgång av det aktuella forskningsläget för institutionsvård respektive öppenvård 
kommer nu uppsatsens del med syfte och metod att redovisas. 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att göra en analys av kostnaderna för socialtjänsten i Bergs kommun för de barn 
och unga som varit i behov av intensiva insatser från socialtjänsten tiden före och efter att 
projektet Bergssprängarna startade år 2003. Studien är en aktstudie och handlar grundläggande 
om vilka ungdomar som blivit föremål för intensiva insatser från socialtjänsten i Bergs kommun. 
Arbetet syftar till att se om kostnaderna i Bergs kommun sjunkit i och med Bergssprängarnas 
start. 
 
Frågeställningar: 
• Hur har utvecklingen av kostnaderna sett ut för barn och unga som varit i behov av intensiva 

insatser i Bergs kommun tiden före och efter att Bergssprängarna startat? 
• Vad är karaktäristiskt för de barn och unga som blev föremål för 

institutionsplacering/familjehemsplacering innan år 2003? 
• Vad är karaktäristiskt för de barn och unga som fått insats från Bergssprängarnas intensiva 

familjearbete? 
 
1.6 Begränsning  
Analysen av kostnaderna för ungdomar i riskzon som varit i behov av intensiva insatser från 
socialtjänsten i Bergs kommun före och efter att projektet Bergssprängarna startade kommer 
endast att innefatta en av delarna som Bergssprängarna arbetar med. Det är det intensiva 
familjearbetet.  
 
2. Metod 
 
2.1 Insamling av data 
I början av uppsatsarbetet var min tanke att jämföra två grupper av barn och unga som i Bergs 
kommun haft insatser från socialtjänsten, 1 de som blivit föremål för placering på 
institution/familjehem, 2 de som fått insats genom Bergssprängarna. Min tanke var att jämföra 
om grupperna är likvärdiga och jämföra kostnaderna för respektive verksamhet. Under arbetets 
gång har endast en av dessa aspekter kunnat studeras då jag inte kunnat få tillgång till det 
ekonomiska materialet. Detta pga. av att socialtjänsten i Bergs kommun inte förde någon 
ekonomisk redovisning per individ under en längre tid. Resultatet belyser därför endast aspekten 
om grupperna är likvärdiga och övergripligt hur den ekonomiska utvecklingen sett ut för 
kommunen. 
 
Enligt Halvorsen (1992) är det ett grundläggande val att välja vilken metod som ska användas när 
man kommit fram till att det är egen data som ska samlas in och användas vid undersökningen. 
Oberoende av metodvalet måste även resultatet granskas kritiskt för att man ska kunna se hur 
tillförlitliga och giltiga resultaten är (Bell, 1993). I arbetet fram till de frågeställningar som är 
ställda för denna studie har det framkommit att tidigare förhållanden ska studeras och 
datakällorna blir därmed sekundära. Utgångspunkten är att använda sekundär data i form av 
budgetmaterial över socialtjänstens intensiva insatser från år 2000 till år 2005. Aktstudien som 

   



genomförts skapar grund för att få information på individnivå, vilka ungdomar som blir föremål 
för intensiva insatser i Bergs kommun. Därmed blir studien kvantitativ. 
Då sekundärdata som används är akter i socialtjänstens arbete är det viktigt enligt Patel & 
Davidsson (1994) att tänka på att denna dokumentering inte haft syftet att användas i forskning. 
Dokumenteringen är därför i vissa fall inte fullständig. Detta har lett till att viss data vid 
insamlandet har varit svår att tolka. 
 
Vid socialkontoret i Bergs kommun hade socialsekreterarna innan år 2004 andra rutiner vid 
registrering av vilka specifika insatser som barn och unga fick vid öppenvårdinsatser. 
Registrering skedde endast att insatsen var öppenvård, ingen specificering gavs vilken insats det 
innebar. På grund av detta är registreringssiffrorna för år 2003 och vilka ungdomar, som detta år, 
varit föremål för Bergssprängarnas insatser osäkra. Även registreringssiffrorna för år 2004 anses 
osäkra av ekonomiansvariga pga. socialsekreterarnas okunskap i det nya sättet att registrera. 
Utifrån detta har hänsyn tagits vid urval av de barn och unga som studerats. Enligt Bell (1993) 
blir det oftast tillfälligheter som styr hur urvalet görs mot att man ska ha gjort ett obundet 
slumpmässigt urval. Ett material som detta blir användbart endast om en tydlig förklaring ges och 
att en medvetenhet finns om vilken begränsning materialet innehåller (a.a.).  
 
Vid insamlandet av data gjordes därför ett urval av de barn och unga som varit föremål för 
insatser genom socialtjänsten. Jag valde att studera alla de barn och unga som år 2005 fått insats 
genom Bergssprängarna då detta år ger de första säkra siffrorna vid registreringen av insatsen. 
För den andra gruppen, de barn och unga som varit föremål för placering på institution och 
familjehem har ett urval gjorts att studera ett antal av dem som år 2002, året innan 
Bergssprängarna startade, blev föremål för dessa insatser. Urvalet baseras på att jag vid 
insamlingstillfället inte fick tillgång till alla akter och därför har endast ett antal studerats.  
De barn och unga som fått insats genom Bergssprängarna och som studerats är 12 stycken och de 
som varit föremål för placering på institution och familjehem som studerats är 14 stycken. 
 
Detta är en liten studie som i slutändan inte kan ge något resultat som går att generalisera. Bell 
(1993) diskuterar detta utifrån Basseys tankegångar om att det kan uppstå problem vid 
generaliseringar utifrån material som är otillräcklig. Men mindre studier, som denna, kan medföra 
att diskussion uppkommer som ger ytterligare kunskap om de specifika frågeställningarna. 
Vidare menar Bassey (refererad i Bell, 1993) att istället för att generalisera kan det vara viktigare 
att relatera utifrån ett enskilt fall. En studie som denna kan belysa delar som tidigare inte 
studerats och utgöra grund till framtida analyser av Bergssprängarnas arbete.  
 
Akterna har studerats utifrån en aktmall (se bilaga 2). Data som varit intressant att undersöka 
utifrån studiens syfte har varit kön, orsakerna till att ungdomen blivit föremål för insats från 
socialtjänsten, ålder vid beslut om den aktuella insatsen, tidsperiod för insatsens varande och om 
annan insats behövts efter den som avslutats. 
 
Med anledning av att det var personakter som skulle studeras och kravet på sekretess fick jag 
först och främst ett godkännande av enhetschefen på IFO6 i Bergs kommun när jag uppvisat intyg 
från Mittuniversitetet att jag studerar där och vilket syfte min studie hade. Därefter skrev jag på 
sekretesshandlingar tillsammans med en ekonomiassistent, som var min kontakt på 
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socialkontoret, innan jag fick ta del av de akter som var viktiga för studiens 
undersökningsområde. I övrigt var det en konfidentiell aktstudie där jag som Patel & Davidson 
(1994) menar vet vilka personerna ifråga är men att det bara är jag som har tillgång till materialet 
och att jag innan sammanställningen kodar om svaren så att ingen kan identifiera vem personen 
är. När studien är avslutad kommer jag att förstöra allt insamlat material som behandlat 
aktstudien.   
 
Budgetmaterialet tog ekonomiassistenten fram till mig genom de databaser de har på 
socialkontoret. Utifrån detta har jag gjort en egen sammanställning i form av ett stapeldiagram (se 
sid 14) där utvecklingen över nettokostnaderna redovisas för de barn och unga som behövt insats 
så som placering på institution/familjehem eller insats från Bergssprängarna, mellan år 2000 – 
2005. Även material över antal barn och unga som blivit föremål för institutionsplacering eller 
familjehemsplacering mellan år 2001 – 2005 har jag tagit del av och gjort en översikt på (se sid 
15).  
 
2.2 Omvandling av data 
Vid omvandlingen av data har statistik programmet SPSS7 använts. Variabler har skapats utifrån 
de frågor jag använt mig av i aktmallen och en del kodningar har gjorts genom att jag gett 
variablerna olika värden så att en sammanställning av aktmaterialet har kunnat utföras. Vid 
sammanställning har jag delat upp mina individer i två grupper för att kunna se det karakteristiska 
för barn och unga beroende på insats som de varit föremål för. En grupp är alla de barn och unga 
som varit föremål för insats genom Bergssprängarna och den andra gruppen är ett urval av de 
barn och unga som varit föremål för institutionsplacering/familjehemsplacering.  
 
2.3 Validitet  
Denna studie utgår ifrån de frågeställningar som är ställda och de frågor som används i 
aktmallen. Med validitet menas relevans. Det viktiga är att datainsamlingen är relevant nog 
utifrån studiens frågeställningar menar Halvorsen (1992). 
 
I aktstudien koncentrerades frågorna kring att få fram svar på det som är karakteristiskt för de två 
grupperna och vad den totala kostnaden varit för den unges insats. Men med tanke på att studiens 
syfte inte kunnat genomföras fullt ut, då jag inte fått tillgång till de ekonomiska uppgifterna för 
varje individ, har studien ingen god validitet. 
 
Validiteten berörs även av det interna bortfallet. Enligt Patel & Davidson (1994) är det interna 
bortfallet om någon fråga inte blivit besvarad eller att svaret är sådant att det inte går att använda 
i sammanställningen av materialet. I denna studie har det interna bortfallet mest rört fråga 
nummer elva i aktmallen (se bilaga 2) som är angående den totala kostnaden för 
barnets/ungdomens insats som studerats. Dessa svar har inte kunnat fås under genomgången av 
personakterna då socialtjänsten inte fört någon kontinuerlig dokumentering över kostnaderna som 
varje individ genererat då de varit föremål för insats genom socialtjänsten. 
 
2.4 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är och är ett mått på om metoden ger samma 
resultat vid olika tillfällen menar Bell (1993). Med tanke på att utgångspunkten i denna studie 
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varit att gå igenom personakter beror allt på hur väl aktmallen fungerat i förhållande till de svar 
som kunnat fås. Aktmallen har inte fungerat som det var tänkt eftersom att studiens syfte inte 
blivit uppfyllt då socialtjänsten i Bergs kommun inte dokumenterat kostnaderna över varje 
individs specifika insatser. Studiens fokus var från början att se kostnaderna för olika insatser 
som socialtjänsten tillhandahåller. Detta har gjorts i och med det budgetmaterial som tagits del av 
men förhoppningen vara även att kunna få ett resultat över vad specifika individers totala 
kostnader varit för olika typer av intensiva insatser. Som nämnt i stycket om studiens validitet är 
det fråga nr elva i aktmallen (se bilaga 2) som till största del inte gett några svar. Under 
genomgången av personakterna märktes även att fråga nummer sju i aktmallen, om ungdomen 
tidigare varit föremål för andra insatser från socialtjänsten, inte var tillräckligt utarbetad med 
flera alternativ. Därför lade jag under insamlingstiden till alternativet annan öppenvårdinsats. 
 
I övrigt har aktmallen fungerat på ett relativt tillfredställande sätt. Det som kan poängteras är att 
vissa individers aktmallar inte gett så många svar, framför allt i gruppen för institutionsplacerade 
och familjehemsplacerade barn och unga. Detta beror framför allt på att ett flertal av 
placeringarna vid genomgången fortfarande pågick som lett till att vissa frågor automatiskt har 
uteslutits. Då gick det t ex inte att få svar på om dessa barn och unga behövt annan insats från 
socialtjänsten när den aktuella insatsen avslutats.    
 
Budgetmaterialet som redovisas i resultat delen ingår också i granskningen om studiens resultat 
är reliabel. Eftersom att det är material som inhämtats från databaser som socialtjänsten i Bergs 
kommun använder vid sammanräkningen av den totala budgeten anser jag att dessa uppgifter är 
tillförlitliga då det som tidigare nämnt är allmänna uppgifter som redovisas efter varje års slut i 
kommunen. 
 
2.5 Representativitet 
Utifrån att detta är en mindre aktstudie kan man enligt Bell (1993) i möjligaste mån försöka 
eftersträva ett så representativt urval som möjligt. I mitt urval av undersökningsgrupperna har jag 
behövt begränsa mig till att undersöka grupperna under två årtal, år 2002 ett antal av de barn och 
unga som varit institutionsplacerade/familjehemsplacerade och år 2005 för de som varit föremål 
för insats genom Bergssprängarna. Detta har tidigare förklarats i beskrivningen för insamlingen 
av data (se sidan 10) med att registreringssiffrorna för det totala antalet barn och unga som varit 
föremål för Bergssprängarnas intensiva familjearbete inte varit tillförlitliga förrän detta år. 
Orsaken till att år 2002 valdes för den andra gruppen var att det var året innan som 
Bergssprängarna startade sin verksamhet och dåvarande socialnämnden ansåg att placeringar 
främst på institution ökade vid denna tidpunkt mer än de någonsin tidigare upplevt.  
 
Det är viktigt att tänka på att en mindre studie som denna inte har en hög representativitet för en 
större population. Det som kan visas med denna studie är vilka tendenser som finns till vad som 
är karakteristiskt för de barn och unga som blir föremål för placering på institution/familjehem 
eller insats från Bergssprängarna i Bergs kommun. Det kan även redovisas en utveckling av de 
kostnader som socialtjänsten haft i samband med dessa insatser.  
   
I denna undersökningsgrupp har inget större externt bortfall förekommit, annars har det en stor 
betydelse vid analysen av resultatet menar Patel & Davidson (1994). Om bortfallet skulle ha varit 
stort hade det påverkat hela studiens representativitet. I denna studie gjordes istället ett urval av 
de personakter som skulle studeras de aktuella åren och orsaken till att endast ett antal av de barn 

   



och unga som varit föremål för placering på institution/familjehem studerats är att de resterande 
akterna inte fanns tillgängliga vid insamlingstillfället.   
 
3. Resultat 
 
3.1  Budgetmaterial 
Ur budgetmaterialet har en sammanställning gjorts över utvecklingen av nettokostnaderna8 för 
barn och ungas insatser i Bergs kommun mellan år 2000 och 2005 som ses i tabell 2. Där framgår 
de totala kostnaderna särskilt för respektive vårdform så som institutionsvård, familjehemsvård 
och insats från Bergssprängarna. Bergssprängarnas kostnader from år 2003 då verksamheten 
startade. Det bör påpekas att de två första åren för Bergssprängarnas del fick kommunen bidrag 
till projektet från Länsstyrelsen i Östersund (Åkerström FoU - rapport 2005-09-20). 
 
 
Tabell 2. Utvecklingen av nettokostnader för barn och unga i Bergs kommun. 
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                       (Egen konstruktion av budgetmaterial från Bergs kommun)                              
      
                                       
I samband med budgetmaterialet inhämtades även siffror över antal barn och unga som blivit 
föremål för institutionsplacering eller familjehemsplacering under åren 2001 – 2005, se tabell 3. I 
detta resultat bör nämnas att av det totala antalet, sju stycken, som år 2001 som blev föremål för 
placering på institution var fyra stycken en familj. Även av de totala antalen som var placerade på 
institution år 2002 och 2005 var två familjer respektive år placerade, med fyra personer per 
familj. Som tidigare nämnts kan inte antalet barn och unga som fått insats genom Bergsprängarna 
redovisas. Här ses att det totala antalet för båda placeringsformerna var störst år 2002, året innan 
Bergssprängarna startades. Året efter, 2003, sjönk antalet placeringar både på familjehem och på 
institution. Medan de ökade igen under år 2004. Dessa resultat kan jämföras med 
nettokostnaderna som visades i tabellen ovan och de verkar överensstämma med antalet som 
blivit föremål för de respektive placeringsformerna.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Netto är efter att alla avdrag gjorts för t.ex. omkostnader (www.lexikon.nada.kth.se) 

   



 
Tabell 3. Antal placeringar på institution och familjehem respektive år i Bergs kommun 
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                   (Egen konstruktion av material från Bergs kommun) 
 
 
3.2 Aktstudien 
I denna del ges en presentation över det som visat sig karakteristiskt för de båda grupperna barn 
och unga som, A. varit placerade på institution/familjehem under år 2002, B. varit föremål för 
insats genom Bergssprängarna år 2005. Resultaten för de två grupperna redovisas tillsammans för 
att en jämförelse mellan dem ska kunna göras på ett överskådligt sätt. Det totala antalet individer 
som studerats ses i tabell 4. 
 
 
Tabell 4.  Antal individer i studien 

 
 
 

 Man Kvinna Totalt  
Kön 15 11 26 
Institution/familjehem  

 
 
Bergssprängarna 

7 
8 

7 
4 

14 
12 

Nedan följer en beskrivning av undersökningsgruppen vad det gäller de olika data som insamlats. 
Det första som presenteras i tabell 5 är de båda gruppernas medelålder som de blev aktuella hos 
socialtjänsten och medelålder vid beslut om de respektive insatserna. 
 
Tabell 5.  Barn och ungas medelålder när de blev aktuella hos socialtjänsten respektive vid 
beslut om insats. 
 
 Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
Medelåldern som barn och 
unga blev aktuell hos 
socialtjänsten 

2,5 år. Standardavvikelse 1,34 3,5 år. Standardavvikelse 1,24 

Medelålder vid beslut om 
intensiv från socialtjänsten 

9,7 år. Standardavvikelse 5,28 14,3 år. Standardavvikelse 
2,67 

 

   



Det som kan utläsas är att den första undersökningsgruppen (A) visar tendenser till att de blev 
aktuell hos socialtjänsten från första början i tidigt ålder då medelåldern ligger på 2,5 år. När det 
handlar om åldern som dessa barn och unga hade vid beslutet om placering på institution eller 
familjehem från socialtjänsten ligger medelåldern på 9,7 år. Det kan visa tendenser till att 
barnet/ungdomen oftast är under 10 år när dessa beslut tas. Det kan relateras till Andreassen 
(2003) som menar att barn och unga i olika åldrar kan visa på beteendeproblem och det har lett 
till att man antar att det är skillnad mellan dessa ungdomar som beror på vid vilken ålder som 
beteendeproblemen uppkommer, i tidig barndom eller under ungdomstiden. Dessa två olika 
grupper med beteendeproblem visar på liknande beteende under ungdomsåren men det som 
skiljer dem åt är den blivande utvecklingen. De som debuterat med sitt beteende i tidig ålder i 
skolan tros ha större brist i sociala förmågor till skillnad mot dem som haft många vänner 
omkring sig och varit mer populär, de uppvisar beteendeproblem först senare under 
ungdomstiden. 
 
För den andra undersökningsgruppen (B), som varit föremål för Bergssprängarna kan det utläsas 
att medelåldern är 3,5 år när denna grupp blev aktuella hos socialtjänsten från första början. Vid 
vilken ålder som denna grupp blev föremål för insatsen visar på en medelålder på 14,3 år. Detta 
kan ge indikationer på att barnet/ungdomen vid beslut om denna insats är närmare tonåren än de 
är i grupp A. Utifrån det som Andreassen (2003) skriver om kan dessa indikationer ses med att de 
som debuterar, med ett problembeteende, senare är mindre präglade av antisocialt beteende i tidig 
ålder fast att orsaken till beteendeproblemen många gånger ligger hos föräldrarna som gett dåligt 
stöd under de tidiga ungdomsåren, att det finns konflikter i familjen och att ungdomen har starka 
band med avvikande vänner. Därför blir dessa barn och unga aktuella i en senare ålder för det är 
då problemen blir synligare för utomstående.  
 
Dessa resultat kan även relatera till det som Andreassen (a.a.) menar att forskningen visar på att 
det övergripande inte är så stora skillnader på behandling i samhällsmiljö och institutionsmiljö 
som det ofta framställs. Det kan vara viktigt att tänka på när socialsekreterare ska utreda vilken 
slags behandlingsform som den unge ska bli föremål för. Särskilt insatser som grundar sig på 
MST9- metoder, så som Bergssprängarnas intensiva familjearbete, ska i första hand väljas innan 
en placering på institution blir aktuellt menar han. Detta gäller även i olika utredningssituationer 
för barn och unga då MST - metoden betonar att samarbetet mellan individen och dess närmiljö 
är det viktigaste. Men med en del ungdomar räcker det inte att arbeta utifrån denna metod utan 
institutionsvård blir det enda alternativet då det finns alltför problematiskt beteende eller en 
närmiljö som inte är villig att förändras tillsammans med den unge (a.a.).       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 MST är förkortningen av multisystemisk terapi och inriktar sig på behandling av barn och ungdomar med 
antisocialt beteende. Man utgår ifrån att ungdomens asocialitet är en reaktion på ett problem och att problemet 
uppstår i samverkan mellan ungdomen, familjen och omgivning, som skolan och vänner. Man arbetar med att stärka 
familjens styrkor och minska svagheterna som finns (www.stat-inst.se). 

   



Tabell 6. Orsakerna till att de undersökta barnen och ungdomarna blev föremål för insats. 
 

 Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
 Antal         Total 

 (N)              % 
Antal          Total 
 (N)               % 

Vad ledde till att 
ungdomen fick 
insatsen? 
Familjeproblem 
Allmän oro för 
ungdomens utveckling 
Kriminalitet 

14              100,0 
 
 
12                85,7 
  2                14,3 
 
                  

12               100,0 
 
   
  7                 58,3 
  4                 33,3 
 
  1                   8,3 

 
I tabell 6 redogörs orsakerna till att dessa barn och unga blev föremål för de respektive insatserna. 
För grupp A är familjeproblem den mest förekommande orsaken, vilket även förstås i samband 
med barnets/ungdomens unga ålder. Dessa tendenser kan tänkas vara rimliga utifrån det 
Andreassen (2003) redovisar i sin bok om studier som visar på att de barn och unga som 
debuterar i en tidig ålder karakteriseras av en dålig disciplin och tillsyn från föräldrarna, 
barndomen präglas ofta av antisocialt beteende, vänner har avvisat dem som lett till att de sökt sig 
till vänner som är mer avvikande.                     
 
För grupp B ser orsakerna inte riktigt ut på samma sätt. Den mest förekommande orsaken är ändå 
familjeproblem med sju individer men det finns även viss tendens till att orsaken också varit 
allmän oro för barnets/ungdomens utveckling. Detta kan vara indikation på den sociala 
utredningen brustit då allmänheten ser att den unge inte får hjälp och stöd. Endast en individs 
orsak var kriminalitet. I denna aktstudie har begreppet familjeproblem fått en bred definition, att 
det är den unges beteende som leder till att familjen inte känner sig klara av deras sett att agera 
med gränssättning etc. Dessa tendenser kan sammankopplas med det som Westlund (1996) 
menade att det egna beteendet, att de på olika vis agerade socialt nedbrytande, var den vanligaste 
orsaken till att de ungdomarna blev föremål för Hemmalaget. Det är i likhet med den definitionen 
som getts i denna aktstudie. Men för de ungdomar som blev föremål för Hemmalaget förekom 
kriminalitet i större utsträckning än det gör för de barn och unga som studerats i denna aktstudie. 
 
 
Tabell 7. Medeltiden som barnet/ungdomen var aktuell innan insats. 
 

 Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
Hur många månader var 
ungdomen aktuell hos 
socialtjänsten innan insats? 
Medeltiden redovisas. 

1,4 mån. Standardavvikelse 
2,01 

2,5 mån. Standardavvikelse 
1,31 

 
 
I tabell 7 ses för grupp A hur många månader de varit aktuella hos socialtjänsten innan beslut om 
placering på institution/familjehem togs. Medeltiden är 1,4 månader och standardavvikelsen 
ligger på 2,01, orsaken till standardavvikelsen kan vara att ett flertal barn och unga blev placerade 
akut vilket jag registrerat som 0 månader vid insamlingen av data. Resultatet visar indikationer 
till att ett flertal av dessa barn och unga har fått insats inom en relativt kort tid med tanke på att 

   



utredningstiden inom socialtjänsten är upp till fyra månader efter att en ansökan eller anmälan 
inkommit till socialtjänsten (SoL10 11kap § 1 och § 2). Men det behöver poängteras att i fyra av 
de 14 individernas personakter gick det inte att hitta specifika uppgifter på denna variabel.                                    
 
För grupp B ligger medeltiden på 2,5 månad. Det kan visa tendenser till att denna grupp också 
fått insats efter en relativt kort tid. Det kan även visa indikation på att Bergs kommun vill 
undvika placeringar utanför hemmet. Det resultatet kan ses med som Westlund (1996) menar att 
förhoppningarna som fanns om att Hemmalaget skulle förkorta institutionsplaceringarna eller 
leda till att de helt skulle undvikas, dessa förhoppningar verkar även finnas i Bergs kommun. De 
vill att behandlingen av barn och unga i möjligaste mån sker i närmiljön med stöd från 
Bergssprängarna (Verksamhetsplan och kvalitetssystem, Bergssprängarna Bergs kommun).  
 
Tabell 8 . Tiden som insatsen varade för grupp A. 
 Grupp A, år 2002 

Behandlingstiden 
(månader) 

Antal 
 (N) 

1½ 
4½ 
5 
51 
54 

pågår 

   1 
   1 
   2 
   1 
   1 
   8 

Total  14 
 
 
Tabell 9. Tiden som insatsen varade för grupp B. 
 Grupp B, år 2005 

Behandlingstiden 
(månader) 

Antal 
  (N) 

5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 

Inga uppgifter 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    4 

Total    12 
 
 
I tabell 8 kan utläsas tiden som barnets/ungdomens insats i form av institutionsplacering eller 
familjehemsplacering varade. Det syns inga indikationer till vilka antal månader som flest barn 
och unga varit föremål för insatsen då övervägande insatser pågick vid insamlandet av data. Det 
som ändå kan utläsas är att tre individer haft relativt korta placeringar, mellan 1½ - 5 månader 
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och två stycken haft längre insatser, 51 respektive 54 månader. Utifrån det som Andreassen 
(2003) belyser i sin bok kan det finnas svårigheter med att fastställa allmänna behandlingstider 
som borde gälla överlag. Men flera undersökningsresultat pekar åt att behandlingstiden har 
betydelse. Den måste utredas utifrån den aktuella individen och dess egenskaper och vilken tid 
som krävs när en specifik behandlingsmetod ska användas. När det handlar om placering på 
institution borde den vara så pass lång att de viktigaste målen nås. Med de viktigaste målen 
menas att ungdomen måste lära sig och skapa vissa förmågor som gör denne mottaglig till att 
utvecklas (a.a.)  
 
Den tid som grupp B var föremål för insats genom Bergssprängarna ses i tabell 9. Där ses heller 
inga större tendenser till hur många månader som denna grupp barn och unga vanligast är 
aktuella. Allt mellan 5 – 12 månader förekommer. Det bör också nämnas att i fyra individernas 
fall gick det inte få fram uppgifter på denna fråga. Med tanke på det som står i rapporten 
Verksamhetsplanen och kvalitetssystem (Bergssprängarna Bergs kommun) att den normala 
behandlingstiden är mellan 4 - 6 månader kan man se indikationer till att den uppsatta tiden inte 
håller i flera av de personakter som i denna studie genomgåtts. Det kan tolkas som att ett flertal 
av de uppsatts behandlingstiden fortsätter efter 4 – 6 månader eftersom ungdomen verkar i behov 
av fortsatt stöd. Även i utvärderingen som FoU Jämt (Åkerström, rapport 2005-09-20) 
genomförde poängteras att behandlingstiderna tenderar att vara längre än vad som föreskrivs i 
arbetsmetoden. Det föreslås att avstämningar i behandlingsgruppen och med handläggare är 
mycket viktiga för att behandlingstiderna ska försöka hållas inom den ram som är satt. I ett 
inledande skede är det också viktigt att komma fram till om insats från Bergssprängarna är det 
lämpligaste alternativet eller om det är annan insats som ska till för att den unge ska få lämpligast 
behandling (a.a.).  
 
Dessa tendenser kan även relateras till det som Westlund (1996) visar på i sin utvärdering om 
Hemmalaget, att de för att bli mer effektiva behövde se över sina remitterings- och 
avslutningsdelar så att dessa arbetsmoment inte drar ut på behandlingstiden. Det är i likhet med 
det som skrivits ovan om vad som föreslås för att utveckla Bergssprängarnas arbete. Forkby 
(2005) menar också att olika öppenvårdsbehandlingar på hemmaplan kan ta längre tid än om 
ungdomarna blir placerade på institution då ungdomen finns kvar i sin närmiljö som tillåter det 
destruktiva beteendet. Den unge kan t.ex. ha svårare att hålla sig ifrån sina vänner som också har 
en social problematik omkring sig och det gör att en positiv utveckling tar längre tid att nå fram 
till.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tabell 10. Gruppernas resultat gällande om tiden för respektive insats var 
sammanhängande, om annan insats behövts efter att den aktuella avslutats och i så fall 
vilken insats.  

  Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
 Var tiden för insatsen 

sammanhängande? 
Ja 
Nej 
Inga uppgifter 

 
 
11 st 
3 st 

 
 
8 st 
 
4 st 

Totalt  14 st 12 st 

 
 
 
 
 
 När aktuell insats 

avslutats har annan 
behövts? 
Ja 
Nej  
Inga uppgifter 

 
 
 
6 st 
 
8 st 

 
 
 
7 st 
4 st 
1 st 

Totalt  14 st 12 st 

 
 
 
 
 
 
 Om ja vilken insats har 

behövts? 
Familjehem 
Institutionsplacering 
Annan insats 
Kontaktperson 
Inga uppgifter 

 
 
2 st 
2 st 
2 st 
 
8 st 

 
 
 
 
6 st 
1 st 
5 st 

Totalt  14 st 12 st 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tabell 10 redogörs om barnen och ungdomarnas insatser varit sammanhängande. För grupp A 
var insatserna övervägande sammanhängande, 11 av 14. Relaterat till litteraturen menar 
Andreassen (2003) är det viktigt att tiden som barn och unga är institutionsplacerade pågår utan 
avbrott tills att behandlings målen är nådda. I många fall sker avbrott i behandlingen, Andreassen 
(a.a) refererar till Vinnerljungs (et al, 2001) studie som visade att det mellan 30 och 37 procent av 
alla placeringar under de första fem åren skedde sammanbrott. Vanligast var att det skedde under 
det första året. Sammanbrotten kunde bero på att institutionen/familjehemmet avbröt 
behandlingstiden fast att det var emot vad socialtjänsten önskade eller så rymde ungdomen eller 
vägrade på ett sätt som ledde att socialtjänsten blev tvungen att bryta placeringen.  
Vid ett sammanbrott i behandlingen störs ofta stabiliteten för ungdomens generella utveckling 
och även effekten av behandlingen påverkas. Ett sammanbrott kan innebära att den aktuella 
insatsen avslutas och en ny placering kommer till. Detta påverkar ungdomens hela situation och 
den gamla behandlingssituationen kan komma att inverka på den nya då den kan ha präglat 
ungdomen med nya upplevelser på ett sätt som gör det svårt att ta emot nya sätt att se på saker 
(Andreassen, 2003).   
 
I undersökningsgrupp B ses tendenser till att tiden oftast var sammanhängande då övervägande 
åtta av de 12 individerna kunde registreras som ja medan de resterande fyra saknade uppgifter på 
detta. I denna öppenvårdsform, som Bergssprängarna är, kan det tänkas att avbrott inte 
förkommer lika ofta som vid placering på institution/familjehem för att barn och unga finns kvar 

   



i sin närmiljö, vissa med en familj som stöd till att utvecklas och förändras, det kan leda till att de 
oftare är kvar i denna behandlingsform. 
 
I tabell 10 går även att utläsa om dessa barn och unga behövt annan insats efter att den aktuella 
har avslutats. Gör grupp A går det inte att dra några slutsatser i riktningen att annan insats 
behövts direkt efter att den aktuella insatsen avslutats eftersom att åtta av de 14 individernas 
insatser fortfarande pågick. Men av de resterande personakterna gick det att se att alla, sex 
stycken behövt annan insats i anslutning till att institutionsplaceringen eller 
familjehemsplaceringen avslutats. Detta kan ses som en tendens till att dessa barn och unga har 
behövt annat stöd efter att de varit föremål för intensiv insats från socialtjänsten. 
Andreassen (a.a) menar att när institutionsplaceringen/familjehemsplaceringen ska avslutas är det 
viktigt att man redan under denna behandlingstid har börjat arbeta med barnets/ungdomens 
närmiljö hemma. Det kan innebära att involvera familjen och arbeta med de svårigheter som finns 
men även skolan innefattas i detta arbete. En annan viktig sak är också att stötta den unge i att 
bevara de förmågor och beteendeförändringar, som denne utvecklat, även i hemmiljön.  
 
För grupp B kan utläsas att när Bergssprängarna som insats har avslutats ses indikationer till att 
dessa barn och unga varit i behov av annan insats efteråt. Det ses att sju individer har behövt 
insats, fyra individer har inte behövt insats efteråt och för en individ fanns inga uppgifter på detta. 
 
Vilken insats som barnen och ungdomarna behövt ser lite olika ut för de båda grupperna. För 
grupp A går det inte att utläsa då det visas en jämn fördelning över olika insatser som de varit i 
behov av. Enligt Andreassen (2003) kan ett bra alternativ till vård efter institutionsbehandling 
vara att barn och unga får komma till ett specialiserat familjehem för att på så vis underlätta 
utslussningen till hemmiljön, de kan då känna sig mer trygga. Det kan även finnas skillnader 
mellan de framsteg som ungdomen gjort och med familjens utveckling. Många gånger utvecklas 
ungdomen avsevärt men familjen står kvar i samma situation som tidigare utan att ha kommit 
någonstans i sin utveckling. Detta skapar svårigheter då miljön i hemmet, när ungdomen 
återvänder, är densamma och gör att ungdomen har svårt att handskas med de svåra situationerna 
som uppstår när ingen i hemmet finns som stöd (a.a.).  
 
För grupp B ses tendens till att annan insats är mest förekommande. Sex stycken barn och unga 
har behövt annan insats som t.ex. kan vara stödfamilj. En individ har behövt kontaktperson efter 
att insatsen avslutats. Det måste poängteras att fem individer saknade uppgifter på denna fråga.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tabell 11. Om barn och unga tidigare varit föremål för andra insatser. 
  Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
 Varit föremål för flera 

insatser 
Familjehemsplacering 
Institutionsplacering 
Insats från 
Bergssprängarna 
Annan insats 
Inga uppgifter 

 
 
2 
1 
 
 
 
12 

 
 
4 
4 
1 
2 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (en del svar överlappar varandra då en del barn och unga varit föremål för flera insatser) 
 
Om dessa barn och unga tidigare varit föremål för andra insatser från socialtjänsten kan det för 
grupperna ses i tabell 11. För grupp A ses inga tendenser åt något håll på grund av osäkra 
uppgifter i insamlandet av data från personakterna då 12 individer saknade uppgifter på detta. 
Endast uppgifter från två individer har kunnat insamlas. Varav en har varit föremål för 
familjehemsplacering och en annan haft två tidigare insatser, först familjehemsplacering och 
sedan den aktuella institutionsplaceringen.  
 
För grupp B ses heller inga tendenser till att barn och unga som fått insats genom 
Bergssprängarna tidigare varit föremål för andra insatser från socialtjänsten då sex individer 
saknar uppgifter, det är hälften av individerna i undersökningsgruppen. Men av de resterande kan 
ses att fyra stycken först varit föremål för familjehemsplacering och därefter fått den aktuella 
insatsen från Bergssprängarna. Två stycken har haft annan insats och en individ har först varit 
föremål för institutionsplacering, därefter familjehemsplacering och sedan den aktuella insatsen 
från Bergssprängarna. Att dessa barn och unga haft olika insatser kan indikera att denna grupp 
har en svår problematik som gör att socialtjänsten har svårt att hitta lämpliga 
behandlingsalternativ. 
 
I denna undersökning har det inte gått att få tillgång till de totala kostnaderna per individ och 
insats mer än för fyra personer. Vilket är ett mycket litet antal men jag väljer ändå att redovisa 
dessa siffror. Samtliga individer var i grupp A då de varit placerade på institution. De kostade, 
per individ, Bergs kommun år 2002: 

• A = 1.225.000 kr 
• B = 1.290.000 kr 
• C =    368.000 kr  
• D =    312.586 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tabell 12. Det karakteristiska för könen inom varje grupp gällande orsakerna till att de 
blev föremål för respektive insats. 
 Grupp A, år 2002 Grupp B, år 2005 
        Man      Kvinna 

         %              % 
      Man       Kvinna 
         %             % 

Vad ledde till att 
ungdomen fick 
insats? 
Familjeproblem 
Allmän oro för 
ungdomens 
utveckling 
Kriminalitet 

 
 
        
       100,0       71,4 
                       28,6 
                        

 
 
       
      37,5         100,0 
      50,0 
       
       
      12,5 

Totalt             7                7          8                4 
 
 
Även inom de båda grupperna går det att se att vissa delar av studiens undersökningsområde är 
karakteristiska för de respektive könen. I tabell 12 redovisas resultatet utifrån en korstabell som 
påvisar det som är mest karakteristiskt för könen i samband med orsakerna till att dessa barn och 
unga blev föremål för intensiv insats från socialtjänsten. I grupp A ses att det för 100 % av 
pojkarna, det vill säga sju stycken i denna grupp, var familjeproblem orsaken till insats och för 
71,4 % av flickorna var det familjeproblem och för resterande 28,6 % var orsaken en allmän oro 
för barnets/ungdomens utveckling. Dessa resultat måste ses mot bakgrund av ungdomarnas ålder 
som de blev föremål för intensiv insats. Övervägande var under tio år. Relaterat till litteratur 
menar Andreassen (2003) att det inte finns forskning som visar belägg på att det finns 
könsskillnader när det handlar om riskfaktorer för att utveckla ett problembeteende. Därför kan 
man heller inte säga att en sorts behandling ger samma resultat för båda könen. Fast att man 
överlag är enade om vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva kan detta inte generaliseras 
för att också gälla flickor då övervägande forskning är baserat på pojkars behandlingsresultat.   
 
För grupp B ses en del olikheter med grupp A. För pojkarna var det i 50 % av fallen allmän oro 
för dennes utveckling och för 37,5 % familjeproblem. Till skillnad mot flickorna där det i 100 % 
av fallen berodde på familjeproblem. Detta kan kopplas samman med de tendenser som visade 
vid vilken ålder denna grupp hade vid beslutet om insats från Bergssprängarna. Tendenserna 
visade att dessa barn och unga var i tonåren, vilket för pojkarnas del kan ses vara den tid som de 
är mest utagerande och mest beroende av sina vänner enligt Cullberg (2003).  
 
3.2.1 Skillnader mellan grupperna 
I denna del kommer de skillnader som ses mellan de två undersökningsgrupperna, barn och unga 
som varit placerade på institution/familjehem och de barn och unga som fått insats genom 
Bergssprängarna, att belysas utifrån aktstudien som genomförts. Detta är även en del av 
sammanfattningen av resultaten som framkommit.  
 
Den första uppenbara skillnaden mellan dessa två undersökningsgrupper är vid vilken ålder som 
tendenserna visar att de blev föremål för respektive insats (se tabell 5). Gruppen 
institutionsplacerade/familjehemsplacerade barn och unga visar tendenser till att ha blivit föremål 

   



för insats när de är under 10 år då medelåldern är 9,7 år. Medan de som fått insats genom 
Bergssprängarna har en medelålder på 14,3 år. Det finns även en viss skillnad vid vilken ålder 
som barnet/ungdomen blev aktuell hos socialtjänsten från första början som visar sig mellan de 
två grupperna. De som varit föremål för institutionsplacering/familjehemsplacering har en 
medelålder på 2,5 år. Medan den andra gruppen, Bergssprängarna, har en medelålder på 3,5 år. 
Denna skillnad är inte lika stor som det var vid vilken ålder de blev föremål för respektive insats.   
 
Detta ger indikationer till att det antagligen delvis är samma barn och unga och delvis olika som 
blir föremål för institutionsplacering/familjehemsplacering som får insats genom 
Bergssprängarna. Efter att Bergssprängarna startat kan det tänkas att ett större antal barn och 
unga blir sedda med sin problematik då behandlarna rör sig i olika miljöer så som i skolan, 
fritidsgårdar, nattvandrar etc. som leder till att fler barn och unga blir synliga med sin 
problematik och tidigare blir upptäckta. De kan då få hjälp och stöd från socialtjänsten genom 
intensivt stöd hemma genom Bergssprängarna och detta har i sin tur lett till att det är ett större 
antal barn och unga som får insatser från socialtjänsten i Bergs kommun än det var innan 
Bergssprängarna startade. Bergssprängarnas arbete är delvis förebyggande då de fångar upp de 
barn och unga som senare visar problembeteende av något slag. Som tidigare nämnt menar också 
Andreassen (2003) att det finns två tämligen olika grupper av ungdomar med beteendeproblem. 
Under ungdomsåren visar de på liknande beteende men det som skiljer dem åt är den kommande 
utvecklingen. De som debuterat med problembeteendet i skolan och behövt socialtjänstens 
insatser i tidig ålder tros ha större brist i sociala förmågor till skillnad mot dem som haft många 
vänner omkring sig och varit mer populära, de uppvisar beteendeproblem först senare under 
ungdomstiden. Så kan fallet vara med det som är karakteristiskt för dessa två grupper. 
 
En annan skillnad mellan grupperna ses i undersökningsområdet för hur länge dessa barn och 
unga varit aktuella hos socialtjänsten innan beslut om insats togs (se tabell 7). I den andra 
gruppen, de barn och unga som varit föremål för insats genom Bergssprängarna, visas tendenser 
till att det skett beslut både snabbt och efter en tids kännedom om problemen som 
barnet/ungdomen haft. Skillnaden i detta undersökningsområde är inte direkt markanta men det är 
ändå en skillnad som kan ses vara karakteristiskt för respektive grupp. 
 
Fast att stycket nedanför belyser sambanden mellan grupperna och påvisar sambandet att båda 
grupperna visar tendenserna till att den vanligaste orsaken är familjeproblem, finns det finns även 
en skillnad i orsaken i förhållande till respektive kön inom grupperna. I korstabellen (se tabell 12) 
kan utläsas att av de barn och unga som varit institutionsplacerade/familjehemsplacerade var 
orsaken för alla pojkar familjeproblem medan det för flickorna var familjeproblem i 71,4 % av 
fallen och i resterande fallen 28,6 % allmän oro för den unges utveckling. För de barn och unga 
som varit föremål för insats genom Bergssprängarna såg det tvärtom ut. Där var det pojkarna i 50 
% av fallen allmän oro för den unges utveckling, i 37,5 % av fallen familjeproblem och i 
resterande 12,5 % kriminalitet. Medan det för alla flickor var familjeproblem som var orsaken.    
 
3.2.2 Likheter mellan grupperna 
I denna del kommer de likheter som finns mellan de två undersökta grupperna att redovisas. 
Även denna del är en sammanfattning av resultaten av denna aktstudie. 
 
Det första uppenbara sambandet som visar sig mellan de två undersökningsgrupper är, som 
tidigare påpekats, vad som anses vara orsaken till att barn och unga i Bergs kommun blivit 

   



föremål för den aktuella insatsen (se tabell 6) Båda grupperna visar tendenser till att det är 
familjeproblem som är den största orsaken till problematiken. Men för gruppen som haft insats 
genom Bergssprängarna finns även en mindre tendens till att orsaken också är allmän oro för den 
unges utveckling.   
 
Ett annat samband som kan ses mellan de två grupperna gäller om annan insats behövts efter att 
insatsen som de respektive grupperna haft avslutats (se tabell 10). När det handlar om de barn och 
unga som varit placerade på institution/familjehem går det inte att se några tendenser i någon 
riktning då övervägande insatser fortfarande pågick. Men utav de resterande har alla behövt 
insats efteråt. Den andra gruppen, barn och unga som varit föremål för insats från 
Bergssprängarna, visar tendenser till att övervägande behövt insats efteråt. Detta kan visa på att 
dessa barn och unga ofta är i behov av hjälp och stöd även efter en viss behandlingsperiod och 
behöver insatser under en längre tid eller så har den avslutade behandlingen inte varit tillräcklig 
för att möta individens behov.   
 
Ett annat samband som kan nämnas men som egentligen inte har någon större betydelse är om 
tiden för insatsen varit sammanhängande för båda undersökningsgrupperna. Båda grupperna visar 
tendenser till att tiden för respektive insats oftast varit sammanhängande. 
 
3.2.3 Slutsatser av budgetmaterialet 
Utifrån det som redovisats tidigare över budgetmaterialet för kostnadsutvecklingen för intensiva 
insatser för barn och unga mellan år 2000 och 2005 i Bergs kommun kan det utläsas att 
kostnaderna för de barn och unga som blir institutions/familjehems placerade inte har minskat på 
ett märkbart sätt efter att öppenvårdalternativet Bergssprängarna startat. År 2002 hade höga 
nettokostnader för olika placeringsformer men år 2004, året efter att Bergssprängarna startat, ses 
ändå ha en högre total kostnad för placering på institution och familjehem än vad som någonsin 
uppnåddes åren innan öppenvårdsalternativet fanns. Under år 2005 är kostnaderna för 
institutionsvården ännu högre, över 2,5 miljoner kronor. Det måste också poängteras att år 2004 
och 2005 som Bergssprängarna fanns och de högsta kostnaderna för 
institutionsplacering/familjehemsplacering uppkom var Bergssprängarnas kostnader inte 
medräknade i den summan. Slutsatserna som kan dras är att de förväntningar som kommunen, 
framför allt verksamhetsnämnden hade att kostnaderna skulle minskas när Bergssprängarna fanns 
att tillgå inte har införlivats till idag.      
 
4. Diskussion 
 
Studies syfte har inte blivit uppfyllt då resultaten inte varit tillfredsställande då jag inte kunnat 
jämföra kostnaderna mellan de respektive behandlingsformerna som min tanke var från början. 
Att aktstudien inte gav några större resultat som går att generalisera kan visa på en del svagheter i 
denna studie men det går ändå att utläsa tendenser vad som är karakteristiskt för de två grupperna 
av barn och unga. Dessa tendenser kan vara nog så viktiga då de kan vara en grund och leda till 
att andra i framtiden vill göra mer utförliga undersökningar på hur utvecklingen i Bergs kommun 
skett i och med att Bergssprängarna finns att tillgå som resurs.  
 
Till en början var jag framförallt intresserad av att jämföra kostnaderna för institutionsbehandling 
och öppenvårdsbehandling, som behåller ungdomen i sin hemkommun. För idag verkar det 
många gånger vara ekonomin som är ett av de väsentliga motiven vid val av placeringsform för 

   



socialtjänsten när barn och unga ska bli föremål för placering. Det viktigaste är ändå att den 
lämpligaste behandlingsformen får styra valet av behandling så det blir bäst för individen och inte 
bara grundar sig på att kommunen har vissa bundna avtal med en del institutioner och 
familjehem. För vissa barn och unga skulle detta kunna förkorta deras totala placeringstid medan 
man inte får glömma att det för andra krävs längre tid och ibland även byte av behandlingsform 
för att en positiv utveckling ska till. Valet av behandlingsform borde utgå från individens 
problematik för att bästa resultat ska uppnås och barn och unga får det stöd de verkligen är i 
behov av. Det är mycket upp till socialsekreterarna att noggrant utreda vilken insats den unge ska 
blir föremål för så att den lämpligaste behandlingen utses.  
 
Min tanke var även av att undersöka det karakteristiska för de båda grupperna. På detta vis var 
mina förväntningar att kunna jämföra grupperna och ta reda på om det är samma barn och unga 
som tidigare blivit placerade på institution/familjehem som i dags läget, i några fall, istället blir 
föremål för insats genom Bergssprängarna. Detta var onekligen det som dåvarande 
socialnämnden förväntade sig. De resultat som redovisas att det antagligen delvis är samma barn 
och unga och delvis olika som blir föremål för placering på institution och familjehem som får 
insats genom Bergssprängarna. Det leder även till att antalet barn och unga som blir föremål för 
insatser från socialtjänsten i Bergs kommun har ökat. Under dessa drygt tre år har behandlarna i 
Bergssprängarna varit mer ute i barn och ungas miljöer, på skolan och fritiden, som lett till att de 
sannolikt kunnat se fler antal barn och unga som behövt stöd på olika vis än vad 
socialsekreterarna tidigare gjort i kommunen. De har kunnat arbeta med barn och unga i 
förebyggande syfte. För socialsekreterarnas uppgift är oftast att utreda då de får kännedom om att 
barn och unga har problem eller att de far illa på ett eller annat sätt. Det är givetvis inte 
socialsekreterarnas arbetsroll som brustit utan socialtjänsten har på detta vis utökat sitt 
arbetsområde. De har tagits sitt ansvar enligt socialtjänstlagen som lett till att de i flera fall 
tidigare kan ingripa när barn och unga behöver hjälp och stöd. 
 
Under uppsatsarbetets gång har jag märkt att det inte finns särskilt många studier eller litteratur 
som belyser olika kostnadseffektiva lösningar när det gäller behandling av barn och unga. Att 
diskutera vad som är minst kostnadskrävande kan av många anses vara omoraliskt när det handlar 
om människor. Men jag anser ändå att det borde vara av större intresse särskilt för många 
kommuner och verksamheter inom den, så som socialtjänsten, som har en budget som de ska 
försöka följa och som regleras efter utvecklingen av hela samhället. Det skulle kunna leda till en 
positiv effektivisering som använder de befintliga resurserna på ett adekvat sätt. Det skulle även 
kunna vara ett stöd till socialsekreterare i utredningssituationer om det finns kostnadsanalyser 
som kan ge stöd till att argumentera för en viss insats i socialnämnden. För en del barn och unga 
krävs det långa placeringsformer som i längden också kostar mycket pengar. Kan en 
socialsekreterare då argumentera att t.ex. en institutionsplacering är det bästa alternativet för den 
unge, vid den tidpunkten, och jämföra med vad kostnaderna skulle kunna bli om endast flera 
mindre insatser görs, som egentligen inte har någon verkan i den unges utveckling kan man i det 
långa loppet spara pengar åt samhället. 
 
Detta leder mig in på att efter att FoU Jämt utfört utvärderingen av Bergssprängarna beslutade 
verksamhetsnämnden i Bergs kommun att de skulle bli en del av den ordinarie verksamheten i 
socialtjänsten. Detta utan att man egentligen gjort några grundliga ekonomiska beräkningar 
utifrån vad etableringen av Bergssprängarna betyder för kommunen och deras budget. Det är 
endast behandlarna själva i Bergssprängarna som beräknat hur mycket de sparar åt kommunen i 

   



grova drag men det finna inga mer ingående beräkningar vad detta betyder för den totala 
kostnaden för barn och ungas insatser från socialtjänsten. Jag anser att det borde var i Bergs 
kommun intresse då Bergssprängarna ändå är en verksamhet som kostar en del pengar som de i 
ett längre perspektiv inte vet utfallet av än då verksamheten endast funnits i drygt tre år. Det 
borde också finnas ett allmänt intresse då verksamhetsnämnden beslutar vad skattepengarna ska 
användas till utan att man egentligen vet att Bergssprängarna är ett användbart och billigare 
alternativ som man eftersträvade från första början. Det finns ett allmänt intresse som borde 
belysas så att verksamhetsnämnden och kommunen grundligare skulle ha följt upp de 
ekonomiska aspekterna innan man beslutade om att Bergssprängarna skulle få fortsätta sitt arbete.    
 
För utifrån det budgetmaterial som jag studerat när det gäller kostnadsutvecklingen för 
placeringar av barn och unga visade det sig att Bergs kommun inte har minskat sina kostnader för 
intensiva insatser för barn och unga avsevärt de åren som Bergssprängarna har funnits tillhanda. 
Detta fast att de egna beräkningarna som Bergssprängarna redovisade i sin rapport visade på det. 
Dessa tendenser visar att Bergs kommun inte sparat pengar som de hade förväntat men för att få 
en mer rättvis bild av kostnadsutvecklingen borde det göras en undersökning av 
kostnadsutvecklingen när Bergssprängarna funnits under en längre period än den varit under 
denna studies undersökning. Det tar ett tag för en ny verksamhet att etablera sig och att 
personalen blir van med det nya arbetssätten. En ny verksamhet behöver oftast också bli erkänd 
av socialsekreterarna inom socialtjänsten eftersom det är de som beslutar om att barn och unga 
ska bli föremål för insatser. Det vore intressant att se hur kostnadsutvecklingen ser ut om ett par 
år för då har det gått en längre tid och det resultatet skulle kunna vara mer vägledande om Bergs 
kommun gjorde en investering i att starta Bergssprängarna som lett till att deras totala kostnader 
för barn och ungas insatser minskat.     
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Bilaga 2 
Aktmall 

  
1. Kön 

(  )  Man 
(  )  Kvinna 

 
2. Ålder vid beslut om insats 

 
__________år 

 
3. Vid vilken ålder blev ungdomen aktuell hos socialtjänsten? 
 

(  )  0-1års ålder 
(  )  2-5års åldern 
(  )  6-9 års åldern 
(  )  10-14 års åldern 
(  )  15-18 års åldern 

 
4. Vad var det som ledde till att ungdomen blev; 
 

institutionsplacerad ____________________    
familjehemsplacerad ___________________  
fick insats från Bergssprängarna ______________  
 

(  )  Familjeproblem  
(  )  Psykiska problem  
(  )  Kriminalitet 
(  )  Missbruk 
(  ) Allmän oro för ungdomens     
utveckling   

       
 

5. Om ungdomen hade flera problem rangordna dem, 1 – 4. (1 det primära, 2 det sekundära 
osv.) 

 
(  )  Familjeproblem  
(  )  Psykiska problem  
(  )  Kriminalitet 
(  )  Missbruk 
(  ) Allmän oro för ungdomens utveckling 

 
 
 
6. Hur länge var ungdomen aktuell hos socialtjänsten innan; 

 

   



institutionsplacering ___________________________ 
familjehemsplacering __________________________ 
insats från Bergssprängarna ______________________ 

 
 

7. Om ungdomen haft flera insatser rangorda dem 1-3 efter ordningen som ungdomen varit 
föremål för dem. 

 
(  )  institutionsplacering 
(  )  familjehemsplacering 
(  )  insats från Bergssprängarna 
(  )  annan öppenvårdsinsats 

 
8. Hur länge varade ungdomens: 

 
institutionsplacering ___________________________ 
familjehemsplacering __________________________ 
insats från Bergssprängarna ______________________ 

 
 
9. Var den tid som ungdomen var placerad på X sammanhängande? 

 
(  )  ja 
(  )  nej 

 
10. Om nej, hur lång tid varade avbrottet/avbrotten? 
  

_____________________    
 

 
11. Vad var den totala kostnaden för ungdomens  
 

institutionsplacering _______________________ 
familjehemsplacering ______________________ 
insats från Bergssprängarna _________________ 

 
 

 
12. När ungdomens institutionsplacering/familjehemsplacering/insats från Bergssprängarna 

avslutats har annan insats från socialtjänsten behövts? 
 

(  )  ja 
(  )  nej 

 
 
 
 

   



13. Om ja, vilken insats har i så fall behövts? 
 

(  )  ekonomiskt stöd 
(  )  kontaktperson 
(  )  familjehem 
(  )  annan institutionsplacering 
(  ) annan insats________________ 
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