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Bilaga 3: Förändringar i variablerna  

  

Under projekttiden har flera ändringar i variablerna gjorts. De flesta ändringarna som genomfördes var utifrån deltagarnas önskemål, behov och 

erfarenheter, men några ändringar har även gjorts till följd av Socialstyrelsens revideringar av BBIC-variablerna. I tabellen nedan presenteras de 

slutliga variablerna i projektet Webbkollen Barn och Unga och som användes under hela 2017. I dokumentet finns det också förklaringar till 

varför tidigare ändringar gjorts. Ett streck betyder att det inte har skett några ändringar i variabeln.  

 

Typ av variabel Variabler i Webbkollen BoU Ändringar i variablerna  

Bakgrund Kön 

1. Pojke  

2. Flicka 

-  

Bakgrund Födelseår -  

Bakgrund Barnets ursprung 

1. Svenskfödd 

2. Utlandsfödd 

3. Vet inte 

2016-04-18: Svarsalternativ 3 lades till utifrån deltagarnas 

önskemål. 
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Bakgrund Ensamkommande  

1. Ensamkommande 

2. Inte ensamkommande 

-  

Bakgrund Ange barnets rättsliga status 

1. Asylsökande 

2. Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) 

3. Permanent uppehållstillstånd (PUT) 

4. Svensk medborgare 

2017-01-09: Variabeln ändrades så att den behövde besvaras för 

alla utlandsfödda barn och svarsalternativ 4 lades samtidigt till. 

Tidigare endast för ensamkommande barn. Ändringarna gjordes 

utifrån deltagarnas önskemål om att kunna särskilja var utländska 

barn befinner sig i asylprocessen alternativt om de har 

uppehållstillstånd eller medborgarskap. Variabeln möjliggör också 

att särskilja asylsökande barn som anlänt till Sverige tillsammans 

med sin familj. 

Bakgrund Nyinvandrat barn 

1. Ja 

2. Nej 

2017-01-09: Ny variabel. Variabeln behöver endast besvaras för 

utlandsfödda barn. Den lades till då den lades till BBIC-variablerna 

i samband med att de reviderades.  

Bakgrund Ange vad ärendet avser 

1. Uppföljning av insats 

2. Avslut av insats 

-  

Bakgrund - 

Grundproblematik 

Ange barnets utsatthet (flervalsalternativ) 

1. Brister i omsorgen  

2. Fysiskt våld mot barnet  

3. Psykiskt våld mot barnet  

4. Bevittnar och/eller upplever våld  

5. Sexuella övergrepp  

6. Sexuell exploatering  

7. Utnyttjande Hedersrelaterat våld och/eller 

2016-06-02: Svarsalternativ 9 lades till utifrån deltagarnas 

önskemål.  

2016-11-10: Svarsalternativ 8 lades till utifrån deltagarnas 

önskemål. 
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förtryck  

8. Har tidigare bevittnat/upplevt 

våld/övergrepp  

9. Vårdnadstvister  

10. Andra familjekonflikter  

11. Annat skäl till att barnet är utsatt  

12. Inget av ovanstående alternativ är aktuellt 

Bakgrund - 

Grundproblematik 

Har föräldern/vårdnadshavaren någon av 

följande svårigheter (flervalsalternativ) 

1. Långvarig sjukdom och/eller fysisk 

funktionsnedsättning  

2. Psykisk problematik, psykisk, 

neuropsykiatrisk och/eller kognitiv 

funktionsnedsättning  

3. Riskbruk och/eller beroende av alkohol, 

läkemedel eller narkotika  

4. Anhållen, häktad eller i fängelse  

5. Annat skäl relaterat till 

förälders/vårdnadshavares problem eller 

beteende 

6. Nej 

7. Information om barnets 

förälder/vårdnadshavare saknas 

2016-02-19: Svarsalternativ 6 och 7 lades till utifrån deltagarnas 

önskemål. 

Bakgrund - 

Grundproblematik 

Har barnet något av följande riskbeteenden 

eller andra svårigheter? (flervalsalternativ) 

1. Långvarig sjukdom och/eller fysisk 

-  
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funktionsnedsättning 

2. Psykisk problematik, psykisk, 

neuropsykiatrisk och/eller kognitiv 

funktionsnedsättning  

3. Riskbruk och/eller beroende av alkohol, 

läkemedel eller narkotika  

4. Normbrytande eller kriminellt beteende  

5. Skolrelaterad problematik  

6. Annat riskbeteende 

7.  Nej 

Bakgrund - 

Grundproblematik 

Finns det en annan anledning till barnets 

utsatthet? (flervalsalternativ) 

1. Förälders/föräldrars död  

2. Övergivet barn med hemvist i Sverige  

3. Ensamkommande barn  

4. Annan anledning 

5.  Nej 

-  

Bakgrund I vilken skolform går barnet? 

1. Förskola/förskoleklass  

2. Grundskola  

3. Grundsärskola  

4. Gymnasieskola  

5. Gymnasiesärskola  

6. Annan skolform  

7. Går inte i förskola/skola 

2017-01-09: Ändrades till en egen variabel för att underlätta 

resultatredovisningen. Ingick tidigare i en samlad variabel om 

barnets skolgång. 
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Bakgrund Annan skolinformation (flervalsalternativ) 

1. Går i förberedelseklass 

2. Har särskilt stöd 

3. Har långvarig ogiltig frånvaro 

2017-01-09: Ändades till en egen variabel för att underlätta 

resultatredovisningen. Ingick tidigare i en samlad variabel om 

barnets skolgång. Svarsalternativ 3 lades till.  

Bakgrund - Utbildning Hur går det för barnet i skolan vid beslut 

om insats/vid uppföljning/avslut?  

1. Når kunskapskraven i de flesta ämnen i 

aktuell årskurs  

2. Når inte kunskapskraven i de flesta ämnen i 

aktuell årskurs  

3. Avslutat grundskolan med behörighet till 

gymnasieskolan 

4.  Avslutat grundskolan utan behörighet till 

gymnasieskolan  

5. Avslutat grundsärskolan 

6.  Fullföljt gymnasieskolan med examen 

(avser även gymnasiesärskolan)  

7. Inte fullföljt gymnasieskolan och/eller 

saknar examen (avser även 

gymnasiesärskolan)  

8. Har inte kunnat bedömas än  

9. Inte känt 

10. Inte aktuellt 

2017-01-09: Ändades till en egen variabel för att underlätta 

resultatredovisningen. Var tidigare en samlad variabel om barnet 

skolgång, skolform och annan skolinformation.  
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Bakgrund - 

Riskbedömning  

Hur bedöms risken vara att barnet far illa 

vid beslut om insats/vid uppföljning/avslut?  

1. Ingen eller låg risk  

2. Något förhöjd risk  

3. Hög risk  

4. Mycket hög risk  

5. Inte känt 

2016-02-19: Variabeln lades till även vid beslut om insats för att 

kunna göra jämförelser mellan risk vid beslut och 

uppföljning/avslut. Fanns tidigare endast vid uppföljning/avslut. 

Process - Delaktighet Har samtal eller möten med barnet skett 

vid beslut om insats/vid uppföljning/avslut 

(flervalsalternativ) 

1. Ja, enskilda samtal och/eller möten med 

barnet 

2. Ja, samtal och/eller möten med barnet 

tillsammans med vårdnadshavare 

3. Nej 

2017-01-09: Ny variabel som lades till utifrån deltagarnas önskemål 

om att fånga barnets delaktighet. 
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Process - Samverkan Vilken annan verksamhet har samverkan 

skett med? (flervalsalternativ) 

1. Hälso- och sjukvård 

2. Förskola  

3. Skola  

4. Statens institutionsstyrelse 

5. Kriminalvård  

6. Polis  

7. Migrationsverket 

8. Annan verksamhet inom socialtjänsten 

9. Övriga verksamheter  

10. Ingen samverkan har skett med annan 

verksamhet, men behov av samverkan finns 

11. Ingen samverkan har skett med annan 

verksamhet och behov av samverkan finns inte 

-  

Process- Samverkan Vilken av följande verksamheter inom 

hälso- och sjukvård har samverkan skett 

med? (flervalsalternativ) 

1. Tandvård 

2. Mödravård 

3. Barnhälsovård 

4. Primärvård 

5. Barn- och ungdomspsykiatrin 

6. Bar- och ungdomsmedicin 

7. Barn- och ungdomsrehabilitering 

Kommentar: Besvarades endast om man registrerat att samverkan 

skett med hälso- och sjukvården. 
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8. Annan verksamhet inom hälso- och 

sjukvården 

Process - Samverkan Vilken av följande verksamheter inom 

socialtjänsten har samverkan skett med? 

(flervalsalternativ) 

1. Ekonomiskt bistånd 

2. Missbruks- och beroendevård 

3. Socialpsykiatri 

4. Våld i nära relationer 

5. LSS/barn 

6. LSS/vuxen 

7. Familjerätt 

8. Annan verksamhet inom socialtjänsten 

2016-06-02: Ny variabel lades till utifrån deltagarnas önskemål att 

få veta vilka de samverkar med inom socialtjänstens verksamheter . 

 

Kommentar: Besvarades endast om man registrerat att samverkan 

skett med socialtjänsten. 

Process - Samverkan Har hälsoundersökning genomförts för 

barn som är placerat? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Inte aktuellt 

2016-11-10: Svarsalternativ ändrades utifrån BBIC-variablerna. 

Tidigare var det bland annat om hälsoundersökning skett enligt 

BBIC, för asylsökande barn eller annan hälsoundersökning.  
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Process - Besluta Ange om Samordnad Individuell Plan (SIP) 

har upprättats  

1. Har upprättats 

2. Har inte upprättats, men behov av insatser 

från hälso- och sjukvården finns  

3. Har inte upprättats, och behov av insatser 

från hälso- och sjukvården finns inte 

-  

Process - Besluta Ange vilken insats barnet har beviljats 

inom heldygnsvård 

1. Familjehem  

2. Konsulentstött familjehem 

3. Nätverkshem 

4. Jourhem  

5. Stödboende  

6. Hem för vård och boende (HVB) med 

offentlig huvudman  

7. Hem för vård och boende (HVB) med 

enskild huvudman 

8. Särskilt ungdomshem 

9. Eget hem 

10. Annan placeringsform  

11. Insatsen gäller inte heldygnsvård 

2016-09-12: Svarsalternativet ”tillfällig placering i nätverkshem” 

togs bort då den togs bort i BBIC-variablerna. 
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Processteg - Besluta Ange lagrum för heldygnsvården 

1. Placering enligt SoL  

2. Placering enligt 2 § LVU  

3. Placering enligt 3 § LVU  

4. Placering enligt 6 § LVU 

2016-06-02: Ändrades till en flervalsvariabel då det kan finnas flera 

grunder till placeringen.  

Processteg - Besluta Ange vilken insats barnet har beviljats 

inom öppenvård  

1. Kontaktperson 

2. Kontaktfamilj 

3. Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 

SoL 

4. Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 

LVU 

5. Strukturerat öppenvårdsprogram 

6. Behovsprövat personligt stöd 

7. Annan öppenvårdsinsats 

-  
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Process - Insats Datum när insatsen påbörjades 

Datum när insatsen följs upp/avslutas 

(ÅÅÅÅ-MM) 

-  

Processteg - Insats Har barnet annan/andra pågående insatser 

inom socialtjänsten vid beslut om insats 

samt vid uppföljning/avslut? 

1. Ja, inom öppenvård  

2. Ja, inom heldygnsvård  

3. Nej  

4. Vet ej 

2016-04-18: Variabeln förtydligades så att det framgick att det 

gäller insatser inom socialtjänsten och svarsalternativ 3 samt 4 

lades till. 

Processteg - Insats Vilka områden har insatsen fokuserat på 

gällande Barnets utveckling? 

1. Hälsa 

2. Utbildning 

3. Känslor och beteende 

4. Sociala relationer 

5. Insatsen har inte haft fokus på Barnets 

utveckling 

-  
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Processteg - Insats Vilka områden har insatsen fokuserat på 

gällande Föräldrarnas förmåga? 

1. Grundläggande omsorg 

2. Säkerhet 

3. Känslomässig tillgänglighet 

4. Stimulans och vägledning 

5. Insatsen har inte haft fokus på Föräldrarnas 

förmåga 

 

Processteg - Insats Vilka områden har insatsen fokuserat på 

gällande Familj och miljö?  

1. Familjebakgrund 

2. Nuvarande familjesituation 

3. Boende, arbete och ekonomi 

4. Socialt nätverk och integrering 

5. Insatsen har inte haft fokus på Familj och 

miljö 
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Resultat - 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse - Har 

målet/målen med insatsen uppfyllts? 

1. Positiv förändring och alla mål/delmål är 

uppfyllda  

2. Positiv förändring, men alla mål/delmål är 

inte uppfyllda 

3. Ingen förändring 

4. Negativ förändring 

5. Går inte att bedöma 

2016-11-10: Variabeln måluppfyllelse byttes till en 

sammanfattande variabel för övergripande måluppfyllelse. Tidigare 

skulle måluppfyllelse besvaras per område, d.v.s. triangelns 12 

områden (hälsa, utbildning, grundläggande omsorg, socialt nätverk 

etc.). Se bilaga 5 för en översikt över område och delområden i 

BBIC. Det gick inte att besvara måluppfyllelse på den detaljnivån, 

då målen sällan var tillräckligt specifika.  

 

Resultat - 

Måluppfyllelse 

Orsak till att måluppfyllelsen inte går att 

bedöma  

1. De uppsatta målen i genomförandeplanen är 

inte mätbara 

2. Insatsen har inte haft fokus på uppsatta mål 

3. Genomförandeplan saknas 

4. Andra orsaker 

2016-11-10: Variabeln formulerades om till att gälla endast för 

övergripande måluppfyllelse, istället för måluppfyllelse på 

områdesnivå. Variabeln behövde endast besvaras om man 

registrerat att måluppfyllelsen inte gå att bedöma. Svarsalternativ 3 

lades också till. 
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Resultat - Orsak till 

avslut 

Vad är orsaken till att insatsen avslutas?  

1. Insatsen avslutas, målet med insatsen 

uppnådd 

2. Insatsen bedöms inte svara mot barnets 

behov 

3. Barnet har fyllt 18 år och ansöker inte själv 

om fortsatt bistånd 

4. Insatsen avbryts oplanerat av 

utförare/uppdragstagare 

5. Insatsen avbryts oplanerat, barnet motsätter 

sig insatsen 

6. Insatsen avbryts oplanerat, vårdnadshavare 

samtycker inte längre till insats 

7. Vårdnadsöverflytt 

8. Barnet har flyttat 

9. Barnet har avlidit 

10. Insatsen påbörjades aldrig 

11. Andra orsaker 

Variabeln ändrades vid flera tillfällen, samtidigt som den 

reviderades i BBIC-variablerna. Senaste ändringen gjordes i januari 

2017. 

2016-04-18: Svarsalternativ 7 lades till.  

2017-01-09: Svarsalternativ 10 lades till. 
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Resultat - 

boendesituation vid 

avslut 

Var bor barnet vid uppföljning/avslut av 

insats? 

1. Hos modern 

2. Hos fadern 

3. Hos båda föräldrarna 

4. Växelvis boende 

5. Hos annan vuxen 

6. Jourhem 

7. Nätverkshem 

8. Familjehem 

9. Hem för vård eller boende (HVB) 

10. Stödboende 

11. Eget boende med stöd från socialtjänsten 

12. Boende genom Migrationsverket 

13. Eget boende Hemlösa förhållanden 

14. Annat 

15. Inte känt 

2016-06-02: Svarsalternativ 4, 7 och 12 lades till 

 

2016-09-12: Svarsalternativ 6 lades till 

 

2017-01-09: Svarsalternativ 1,2 och 3 formulerades om enligt 

BBIC-variablerna. Tidigare var svarsalternativen ”hos en 

vårdnadshavare” respektive ”hos båda vårdnadshavarna” 
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Resultat - 

huvudsysselsättning 

vid avslut 

Vad är barnets huvudsysselsättning vid 

uppföljning/avslut av insats? 

1. Förskola/förskoleklass 

2. Grundskola 

3. Grundsärskola 

4. Gymnasieskola 

5. Gymnasiesärskola 

6. Annan skolform 

7. Går inte i förskola/skola 

8. Högskola 

9. Annan utbildning 

10. Kommunal åtgärd 

11. Förvärvsarbete 

12. Arbetssökande 

13. Sjukskriven 

14. Annat 

15. Inte känt 

2017-01-09: Svarsalternativ 13 lades till. 
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Resultat - försörjning 

vid avslut 

Hur ser barnets försörjning ut vid 

uppföljning/avslut av insats? 

1. Genom föräldrar/vårdnadshavare 

2. Genom make/maka/ sambo 

3. Genom familjehem 

4. Lön från förvärvsarbete 

5. Lön från praktik 

6. Studiebidrag/studiemedel 

7. Arbetslöshetsersättning 

8. Ekonomiskt bistånd enligt SoL 

9. Ersättning från Migrationsverket 

10. Annan försörjning (bidrag, ersättning) 

11. Ingen försörjning 

12. Inte känt 

2016-06-02: Svarsalternativ 3 och 9 lades till 

 

 

Bakgrund 

Variablerna ”barnets ursprung” och ”ensamkommande barn” fanns med i de ursprungliga BBIC-variablerna 2015 och prövades även i 

Webbkollen Barn och Unga. Vid projektets start lades även en variabel till om rättslig status för att kunna följa upp vart i asylprocessen de 

ensamkommande barnen befann sig och om detta påverkade insatsernas resultat. Denna variabel fanns dock inte med i ursprungsvariablerna i 

BBIC, men efterfrågades av de deltagande kommunerna. Deltagarna saknade också en variabel som fångade nyanlända barn och barn i 

asylprocessen som kommit till Sverige tillsammans med vårdnadshavare – en grupp som blivit mer vanligt förekommande inom socialtjänsten. 

Med anledning av detta lades variabeln ”nyinvandrat barn” till för att kunna följa upp barn med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som 

är nyanlända i Sverige, men inte ensamkommande barn. Asylsökande barn/barn med tillfälliga personnummer ingår dock inte i definitionen av 

nyinvandrade, och därmed fanns det ett behov att justera variabeln ”rättslig status” till att gälla för alla utlandsfödda barn och inte endast 

ensamkommande barn. Tidigare under 2016 besvarades frågan om rättslig status endast för ensamkommande barn.  



Bilaga 3 till rapport Webbkollen Barn och Unga 
 

 
 

18 
 

Barnets ursprung togs bort ifrån BBIC-variablerna vid Socialstyrelsens första revidering av variablerna. Deltagarna ansåg dock att denna variabel 

var viktig för att beskriva målgruppen och den behölls därmed i projektet som en av bakgrundsvariablerna.  

Identifierad utsatthet/grundproblematik 

Variablerna om identifierad utsatthet har i Webbkollen Barn och Unga varit avgörande för att få en beskrivning av den sociala barn- och 

ungdomsvårdens målgrupp och dess grundläggande problematik/svårigheter – anledningen till att barnen och ungdomarna är i behov av stöd från 

socialtjänsten. Identifierad utsatthet är indelad i fyra olika variabler; ”barnets utsatthet”, ”förälderns/vårdnadshavarens svårighet”, ”barnets 

riskbeteende eller andra svårigheter” och ”annan identifierad utsatthet”. 

Variablerna har justerats vid flera tillfällen, då deltagarna gett uttryck för att svarsalternativ saknades, till exempel att det fanns behov av att lägga 

till ”vårdnadskonflikter” och ”barn som tidigare bevittnat våld” som egna alternativ. 

Hur utsattheten ska registreras visade sig vara en svårighet med variablerna, framför allt i de ärenden där det fanns misstanke om att barnet var 

utsatt för våld eller missbruk hos föräldern, men där detta inte var uttalat eller bekräftat. Misstanke om utsatthet är vanligt förekommande i 

socialtjänstens ärenden och kan vara en anledning till att en insats beviljas. Diskussioner har förts med deltagarna om hur våld definieras och hur 

säker man behöver vara för att ange identifierad utsatthet. Det framkom även förslag om att ha svarsalternativ som ”misstanke att våld 

förekommit” eller ”misstanke om missbruk” för att ge en mer riktig bild av vilken utsatthet som egentligen bedömts.    

Trots svårigheter med variablerna uppfattades identifierad utsatthet av deltagarna som en av de mest centrala variablerna för att få kunskap om 

målgruppen.  

Skolsituation vid beslut om insats jämfört med vid uppföljning eller avslut av insats 

Variabeln om barnets skolgång beskriver hur det går för barnet i skolan i förhållande till kunskapsmålen. En fungerande skolgång är en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna för barnets utveckling. Variabeln registreras vid beslut om insats, uppföljning och avslut. 

Denna variabel skilde sig något från BBIC-variabeln redan vid projektets start. Några av svarsalternativen formulerades om med hjälp av 

avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL för att hitta sätt att mäta resultatet för barnet under grundskola och gymnasieskola – inte 

endast vid avslut av grund- respektive gymnasieskola. Detta har också senare lyfts in i den reviderad variabellista för BBIC.  
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Det har även skett några ändringar i variabeln under projekttiden, då deltagarna haft önskemål om kompletterande information, bland annat för 

att inkludera nyanlända och ensamkommande barn, barn i förskola, liksom information om barn som har särskilt stöd i skolan eller omfattande 

frånvaro. Detta resulterade i två nya variabler om barnets skolform och ”annan skolinformation”. Alternativ som ”inte känt” eller ”har inte 

kunnat bedömas än” har också lagts till, då det framkom att socialsekreteraren ibland inte har tillräcklig kännedom om skolsituationen och 

skolresultat.  

Samtal med barn vid beslut om insats jämfört med vid uppföljning och avslut av insats 

Under projekttiden framkom ett önskemål från deltagarna om att lägga till en variabel om barnets delaktighet. En sådan variabel fanns redan 

bland BBIC-variablerna för uppföljning och inkluderades därför i Webbkollen Barn och Unga från 2017. Variabeln har fungerat bra, men 

deltagarna har lyft att det också skulle vara intressant att ha variabler som beskriver på vilket sätt barnet har varit delaktigt, till exempel vilka 

metoder eller verktyg som använts för barns delaktighet.   

Samverkan 

Om samverkan har skett med andra aktörer eller om en Samordnad Individuell Plan, SIP, har upprättats, var några av de processvariabler som 

inkluderades i projektet, tillsammans med information om en hälsoundersökning genomförts för placerade barn. Med samverkan menas 

informationsinhämtning, informationsutbyte eller gemensam planering/genomförande/uppföljning av insatser. Detta i relation till både externa 

och interna parter. Flera av frågorna om samverkan ligger i linje med de frågor som ställs i öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 

och ger viktig information om vilka aktörer som samverkan skett med. Variablerna har fungerat bra att använda och tolka. Deltagarna menar att 

det har varit särskilt viktigt att synliggöra om samverkan skett utifrån barnet eller föräldrarnas behov, till exempel om det är med 

barnavårdscentralen, barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin. Variablerna har också gett intressant information om variationer i synen 

på och bedömningen av behovet av samverkan mellan handläggare, arbetsgrupper och kommuner samt beroende på målgrupp (t.ex. ålder, 

ensamkommande eller inte). 

Måluppfyllelse och övergripande måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen bedöms i BBIC utifrån en fyrgradig skala som beskriver vilken förändring som skett. För att bedöma måluppfyllelse krävs att 

mål och delmål för insatsen är så konkreta som möjligt och att det är möjligt att jämföra situationen före, under och efter insatsen. Till en början 

skulle deltagarna registrera måluppfyllelsen utifrån de tolv områdena i BBIC: barnets utveckling (4 områden), föräldrarnas förmåga (4 områden) 
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samt familj och miljö (4 områden). Det visade sig dock att det fanns svårigheter att besvara måluppfyllelsen på den detaljnivå, då målen sällan 

var tillräckligt specifika. Informationen från uppföljningen av måluppfyllelsen per område blev också mycket omfattande och komplex att 

överblicka och tolka. Av den anledningen ändrades variabeln till en sammanfattande variabel om övergripande måluppfyllelse istället, där den 

förändring som skett för majoriteten av målen registrerades, det vill säga den övergripande eller sammantagna måluppfyllelsen med insatsen. 

Denna variabel finns också bland BBIC-variablerna för uppföljning, utöver de specifika variablerna som följer upp måluppfyllelsen per område. 

Situation vid uppföljning och avslut av insats 

Orsak till att insatsen avslutas, barnets boendesituation, sysselsättning och försörjning är några av de variabler som prövades i projektet för att 

kunna följa upp om och hur barnets situation förändrats vid uppföljning respektive avslut av insats, sedan det fått stöd från socialtjänsten. 

Variablerna har kompletterats med några svarsalternativ utifrån deltagarnas önskemål och behov. Exempelvis kompletterades avslutsorsak med 

alternativet ”vårdnadsöverflytt” och barnets boendesituation med alternativet ”växelvis boende”. Dessa variabler har fungerat bra och ger 

värdefull information om hur barnets förhållanden är vid uppföljning respektive när ärenden avslutas, jämfört med hur situationen var då insatsen 

påbörjades. 

 

 

 


