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Förord 

Socialtjänsten omfattar barnomsorg, äldreomsorg, service och om
sorg om handikappade samt stöd och hjälp till barn, ungdomar, 
vuxna och familjer i svåra situationer. Den representerar ett stort 
och viktigt samhälleligt åtagande, både ur mänsklig och ekonomisk 
synpunkt. Socialtjänstens insatser måste därför följas upp och 

utvärderas. Vad gör socialtjänsten? Vart leder arbetet? Vem får del av 
insatserna och vem får det inte? Hur är bemötandet och servicen? Är kvalitet 
och rättssäkerhet säkerställd? 

Att följa upp och utvärdera socialtjänsten åren av Socialstyrelsens huvud
uppgifter. Socialtjänsten i Sverige är en sådan uppföljning och utvärdering 
på nationell nivå. Den innehåller en i huvudsak deskriptiv redogörelse för 
omfattningen och inriktningen av socialtjänstens insatser samt insatserna 
inom omsorgerna om utvecklingsstörda. Rapporten kan sägas vara en fort
sättning på och utvidgning av Statistiska centralbyråns rapport Socialtjänst
statistik 1982-1989. Den statistik som använts är också hämtad från Statis
tiska centralbyrån, om inte annat anges. 

Detta är den första utgåvan. Avsikten är att rapporten ska ges ut vartannat 
år. Efterhand kommer rapporten också att kunna innehålla mer av analyser 
av bl a effektivitet och resultat. 

Förutom Socialtjänsten i Sverige ingår andra publikationer i Socialstyrel
sens nationella uppföljning och utvärdering av socialtjänsten. Jämförelsetal 
för socialtjänsten ges ut årligen i samarbete med Statistiska centralbyrån och 
Svenska kommunförbundet. Fr o m 1994 publiceras även en analys av 
Sociala levnadsförhållanden. 

Utöver dessa återkommande och övergripande rapporter genomför och 
publicerar styrelsen olika studier i serien Socialstyrelsen följer upp och 
utvärderar. På regional nivå genomförs också Aktiv uppföljning av olika 
verksamheter som bedrivs av kommuner, landsting och enskilda huvudmän. 

Den här rapporten är indelad i åtta kapitel, varav sju behandlar socialtjäns
ten och ett omsorger om personer med utvecklingsstörning. Indelningen 
följer den verksamhetsindelning som vanligtvis praktiseras i kommunerna. 
Varje kapitel har en likartad struktur: aktuella lagrum, behovsbeskrivning, 
insatser, kostnader samt sammanfattning. Separat publiceras en tabellbilaga 
samt en kortversion av rapporten på engelska. 

Många medarbetare på Socialstyrelsen har medverkat i arbetet. Projekt
ledare har varit Inger Zetzell som tillsammans med och Ann-Marie Begler 
utgjort redaktion för rapporten. Inger Zetzell har varit huvudansvarig för 
kapitlen om äldre- och handikappomsorg och omsorger om utvecklingsstör
da och Ann-Marie Begler för kapitlen om barnomsorg och individ- och 
familjeomsorg. Samarbetspartner på Statistiska centralbyrån har varit 
Annika Puide. 

3 



Förord 

Synpunkter har under hand inhämtats från länsstyrelser, forskare, politiker 
och tjänstemän inom den sociala sektorn. 

Vi hoppas att Socialtjänsten i Sverige blir till nytta för dem som söker 
information om socialtjänstens och omsorgernas utveckling och status. 

Claes Örtendahl 
Generaldirektör 

Kerstin Wigzell 
Överdirektör 
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Inledning 

Sedan socialtjänstlagen kom till 1982 har sto
ra förändringar av verksamheten skett. 

De senaste årens utveckling har gått mot 
minskad regelstyrning av kommunal verk
samhet, större inslag av valfrihet för med

borgarna och ökad differentiering av sociala tjänster. 
Såväl den nya kommunallagen som ändrade former 
för statsbidrag innebär färre bindande regler för kom
munerna. Den homogena struktur, som länge gällt för 
socialtjänstens organisation, förändras nu snabbt. Sam
tidigt förefaller det som om förändringsarbetet har sin 
huvudsakliga hemvist i storstadsregioner och större 
och medelstora städer. Detta gäller även införandet av 
alternativa driftsformer. 

Socialtjänsten är även i övrigt föremål för stora 
förändringar. Så t ex har kommunernas ansvar på det 
sociala området utökats och ytterligare utvidgning av 
ansvarsområdet är att vänta. 

Kommunernas 
ekonomiska problem 
Kommunerna brottas med ekonomiska problem, som 
troligen kommer att fortsätta under 90-talet. Social
tjänsten strävar som övriga delar av den offentliga 
sektorn efter bättre resurshushållning. Det sker främst 
genom rationaliseringar, försök att höja effektiviteten 
t ex genom decentralisering och genom att konkur
rensutsätta verksamheten och öppna för alternativa 
driftsformer. Det ekonomiska tänkandet har starkt 
präglat de senaste årens förändringsarbete i social
tjänsten. På senare tid har kvalitetsfrågorna även kom
mit mer i fokus. 

Ökat självbestämmande 
för kommunerna 
Genom förändringar i kommunallagen och statsbi-
dragsgivningen har kommunernas frihet att själva 

bestämma om innehåll och prioritera mellan olika 
verksamheter ökat. 

Möjligheten att bestämma om nämndorganisatio
nen har utnyttjats flitigt och lett till en organisatorisk 
mångfald som för närvarande är svår att överblicka. 

Enligt en undersökning som genomfördes av Svens
ka kommunförbundet våren 1992 hade 70 procent av 
kommunerna genomfört eller planerade förändringar 
i nämndstrukturen. Socialnämnder fanns fortfarande 
i 227 kommuner (79 %) och kommundelsnämnder i 
21. Som mest var antalet kommuner med kommun
delsnämnder 23 (1989). Ett 40-tal kommuner, främst 
förorter och större städer hade infört eller planerade 
en s k beställar- och utförarorganisation. 

En konsekvens av det pågående förändringsarbetet 
är att antalet nämnder minskat och därmed antalet 
förtroendeuppdrag. En annan konsekvens är mång
falden benämningar på de olika nämnderna. Minst ett 
60-tal olika benämningar finns på nämnder, som be
driver verksamhet enligt socialtjänstlagen. Störst va
riation finns på barn- och äldreomsorgsområdena. I 
minst 110 kommuner har t ex barnomsorgs- och skol
förvaltning slagits samman. 

Nya ansvarsområden 
för kommunerna 
Genom den s k Ädelreformen fick kommunerna 1992 
det samlade ansvaret för äldre- och handikappomsor
gen och övertog därmed ansvar som tidigare låg på 
landstingen. Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, som träder i kraft den 1 januari 
1994, beräknas omfatta 100 000 personer och kom
munerna övertar därmed också ansvaret för psykiskt 
utvecklingsstörda från landstingen. Om Psykiatri
utredningens förslag genomförs får kommunerna även 
ett ökat ansvar för ytterligare grupper av psykiskt 
störda personer. 

De senaste årens utveckling på arbetsmarknaden 
kommer att öka trycket på socialtjänsten främst ge-
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Inledning 

nom det ökande antalet personer som behöver social
bidrag men även genom de sociala problem som alltid 
blir följden av ekonomiskt trångmål och arbetslöshet. 

Ökad decentralisering 
Decentralisering inom socialtjänsten har främst skett 
genom införande av resultatenheter, dvs överlämnan
de av ansvar till en lokalt avgränsad enhet, t ex ett 
daghem. Denna får ansvar för verksamhet, personal
frågor och ekonomi - både intäkter och kostnader. 
Resultatenheter får intäkter antingen i form av årligt 
anslag eller efter vad de presterar. 

Enligt en undersökning som genomfördes av Lo
kaldemokratikommittén 1992 hade 183 kommuner 
(76 %) infört eller avsåg att införa resultatenheter 
inom socialtjänsten. 122 av dessa gällde barnomsorg, 
73 äldreomsorg och 51 annan social verksamhet. Kom
munstorleken har inte haft betydelse för införande av 
resultatenheter. 

Ungefär hälften av samtliga verksamheter var ut
satta för extern konkurrens. 

Alternativa driftsformer 
Regeringen har i flera sammanhang, bl a i regerings
förklaringen 1991 gett uttryck för ambitionen att ge
nomföra en s k "valfrihetsrevolution" inom vård och 
omsorg. Detta ska främst ske via konkurrens från nya, 
privata alternativ. Syftet med detta är också en ökad 
effektivisering av den offentliga verksamheten. 

En kommun har enligt lagen rätt att sluta avtal med 
annan om att utföra uppgifter inom socialtjänsten. 
Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas. 

Det har blivit allt vanligare att hela eller delar av en 
verksamhet läggs över på ett privat företag, stiftelse, 
förening eller kooperativ på kommunens uppdrag 
(entreprenad). Uppdraget ska regleras i ett avtal. 

Kommunen är fortfarande ansvarig för finansiering 
och för att verksamheten bedrivs i enlighet med la
gens krav. 

Omfattningen av alternativ är 
än så länge liten 
Privat verksamhet inom socialtjänstområdet är inte 
något nytt. Behandlingshem för alkoholmissbrukare, 
enskilda vårdhem, restauranger på servicehus etc har 
länge drivits i privat regi. 1992 drevs t ex över hälften 
av vårdplatserna för vuxna missbrukare av bolag eller 
stiftelse. Den senaste tiden har det framförallt varit 
barnomsorgen men även äldreomsorgen som berörts 

MÅL FÖR SOCIALTJÄNSTEN 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins 
och solidaritetens grund främja människors 
• ekonomiska och sociala trygghet 
• jämlikhet i levnadsvillkor 
• aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för män
niskornas självbestämmande och integritet. 
(1 § SoL) 
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Inledning 

RÄTTEN TILL BISTÅND 

Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämn
den för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, 
om hans behov inte kan tillgodoses på annat 
sätt. 

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäk
ras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utfor
mas så att det stärker hans resurser att leva ett 
självständigt liv. 

(6 § SoL) 

av entreprenad och andra privata driftsformer. Om
fattningen av alternativen inom dessa områden är 
dock än så länge liten. 1992 fanns t ex 8 procent av alla 
daghemsbarn i föräldrakooperativ. 

Många regler gäller inte 
för entreprenören 
Socialtjänst som bedrivs inom privat entreprenad om
fattas inte av stora delar av den lagstiftning som gäller 
för den kommunala socialtjänsten. Det gäller t ex 
förvaltningslagens bestämmelser och brottsbalkens 
tjänstefelsansvar. Den verksamhet som drivs på en
treprenad står inte heller under länsstyrelsens eller 
Justietieombudsmannens tillsyn. Bestämmelsen om 
anmälningsplikt i 71 § SoL för att värna om de utsatta 
barnen gäller inte för entreprenörens personal, såvida 
det inte rör sig om lärare, läkare, sjuksköterskor eller 
barnmorskor. Till viss del kan dessa brister avhjälpas 
genom reglering i avtal. 

Fr o m juli 1993 gäller tystnadsplikt även för den som 
är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet som avser insatser enligt social
tjänstlagen. 

Nya kunskaper krävs 
De nya driftsformerna ställer krav på nya kunskaper. 
Det gäller t ex en rad juridiska frågor, anbudsförfaran
de samt metoder för uppföljning, utvärdering, kon
troll och kvalitetsbedömning. Dessutom förutsätter 
privatiseringen helt nya roller för tjänstemännen, t ex 
personal som svarar för upphandling, avtalskonstruk
tioner, utvärdering och kontroll. 

Trots mot lagen 
Många kommuner och landsting brister i tillämpning
en av gällande lagar. Till viss del kan detta vara en 
konsekvens av det ekonomiska läget. Trots mot såväl 
lag som domstolar förekommer både när det gäller 
socialtjänstlagen - särskilt socialbidraget - och om
sorgslagen, bl a genom för låg nivå på socialbidraget 
och genom att domar inte verkställs. Konsekvensen 
av detta är att enskilda i vissa kommuner och lands
ting inte får del av vad de enligt lag har rätt till. Det 
finns även risk för att människors rättsmedvetande 
urholkas och att tilltron till myndigheterna minskar. 

Kostnadsutveckling 
Kostnaderna för socialtjänsten ökade kraftigt under 
80-talet och början av 90-talet. Detta gäller samtliga 
av socialtjänstens verksamhetsområden. Den största 
kostnadsökningen ligger på personalsidan, som växte 
starkt under 80-talet. 

Regeringens ekonomiska intention för 90-talet är 
att den offentliga sektorn inte skall fortsätta att växa. 
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Inledning 

Detta innebär bl a att de statliga bidragen till kommu
nerna sannolikt kommer att minska. Vidare bör enligt 
regeringen en effektivisering av verksamheterna ske. 
Enligt Kommunförbundet beräknar kommunerna själ
va att minska mest inom barnomsorgen, men även 
inom äldreomsorgen planeras stora besparingar. 

För att ge en bild av kostnadsutvecklingen i kom
munerna under de expansiva åren på 80-talet redovi
sas här vissa kostnadsuppgifter. Dessa gäller dels 
bruttokostnaderna, dvs både statens och kommuner
nas totala kostnader för verksamheten, dels kostnader 
som gäller enbart kommunerna. Avgifter från hjälp-
tagarna är frånräknade. Kostnadsutvecklingen redo
visas både i fasta (1980 års priser) och löpande priser. 
Uppgifterna är hämtade ur Socialutgifterna och ut
gifternas finansiering, Statistiska centralbyrån. 

De totala kostnaderna för de tre områdena barnom
sorg, äldre- och handikappomsorg samt individ- och 
familjeomsorg uppgick 1980 till 21 miljarder kronor. 
1991 hade kostnaderna ökat till 73 miljarder. Om 
kostnadsökningen räknas i fasta priser (1980 års pri
ser) uppgick ökningen under denna period till drygt 
10 miljarder kronor. 

Diagram 1 visar kostnadsfördelningen på de tre 
verksamhetsområdena 1980 och 1991. Uppgifterom 
kostnaderna för 1992 har inte varit tillgängliga. Med 
tanke på kommunernas ökade ansvar för äldre och 
handikappade genom den s k Ädelreformen kan man 
dock räkna med att äldre- och handikappomsorgens 
andel av kostnaderna ökade 1992. 

Kommunernas andel av kostnaden uppgick 1980 
till 57 procent. 1991 hade deras andel ökat till närmare 

Diagram 1. Fördelning av kostnader på barnomsorg, äldre- och handikappomsorg samt individ- och 
familjeomsorg 1980 och 1991. Procent. 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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66 procent. Denna ökning har med stor sannolikhet 
fortsatt även under 1992 och 1993. 

Den största delen av finansieringen för de tre om
rådena utgörs av kommunalskatt. 

Tabell 1. Procentuell fördelning av finansieringen 
av barnomsorg, äldre- och handikapp
omsorg samt invidivid- och familjeomsorg 
1991 

Kalla: Jämförelsetal för socialtjänsten, 1991 

1 posten övrigt ingår bl a ersättning från landstingen. 
Ytterligare uppgifter om kostnader och finansie

ring finns i respektive kapitel. 

Tillsynsmyndigheternas 
roll förändras 
Den statliga styrningen över flera av socialtjänstens 
verksamhetsområden härtill stora delar upprätthållits 
via statsbidragen. Då dessa nu minskar i omfattning 
krävs nya former för statlig styrning. En sådan är olika 
former av tillsyn. 

En stor del av länsstyrelsemas resurser används 

idag för tillsyn i enskilda ärenden. Denna funktion 
kommer att kompletteras med mer tematisk och gene
rell tillsyn. 

Socialstyrelsens tillsyn ska dels utövas i ett natio
nellt perspektiv, dels belysa skillnader mellan regio
ner och kommuner. 
Tillsynen kan sägas ha fyra huvudsakliga funktioner 
• bevaka laglighet och rättssäkerhet 
• undersöka kommunernas måluppfyllelse 
• ge fördelningspolitiska underlag 
• tillse att verksamheterna bedrivs på ett samhälls

ekonomiskt effektivt sätt. 

Vissa av de stora förändringar som sker kommer att 
ägnas särskild uppmärksamhet under den närmaste 
perioden. Här kan nämnas den privatisering som idag 
äger rum inom socialtjänsten och konsekvenser av 
besparingar och nedskärningar, särskilt ur marginal
gruppernas perspektiv. Andra förändringar av vikt är 
nya styrsystem, t ex beställar- och utförarmodellen, 
införande av marknadsorienterade system och decen
tralisering av ansvar och befogenheter till resultaten
heter i kommunerna. 

En metod för uppföljningar på kommunal nivå är 
Socialstyrelsens projekt Aktiv uppföljning, som ge
nomförs länsvis och som påbörjades 1990. Hittills har 
nio län berörts. Målet är att under en sjuårsperiod 
genomföra uppföljningar i samtliga län. 
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Barnomsorg 



Rättelse till 
Barnomsorg 

Barnomsorg sid 19 

Diagram 1. Inskrivna barn 0-6 år i daghem, 
familjedaghem och deltidsgrupp 
1970-1992. 





Barnomsorg 

Om man frågade småbarnsföräldrar för 
ca 10-20 år sedan om de var inställda på 
att få plats i barnomsorgen skulle de ha 
varit mycket pessimistiska. Det kunde 
dröja åratal innan man kunde få plats i 

daghem eller fritidshem och många som skulle önskat 
en daghemsplats fick vara glada för en plats i ett 
kommunalt familjedaghem eller om de lyckades skaffa 
en privat dagmamma. 

I storstäderna var väntetiderna långa ännu för några 
år sedan. I dag kan småbarnsföräldrar i flertalet kom
muner få plats inom loppet av 3-5 månader. Några 
exakta siffror om väntetider finns inte, men enligt 
SCB:s barnomsorgsundersökningar har de flestakom
muner små köer. 

Ändå är barnomsorgen ingen ung verksamhet. 
Daghem och senare barnträdgårdar fanns under 1800-
talet och växte fram parallellt med skolan. Men mer 
betydande omfattning har barnomsorgen fått först 
under senare delen av 1900-talet. 

1975 tillkom förskolelagen efter förslag av 1968 
års barnstugeutredning. Den avlöstes av barnomsorgs
lagen 1977, som i sin tur byggdes in i den nya social
tjänstlagen som trädde i kraft 1982. Nu är barnomsor
gen den del av socialtjänsten som alla barnfamiljer får 
del av och som det stora flertalet föräldrar ser som ett 
naturligt komplement till barnens fostran i hemmet. 

Under de allra senaste åren har i många kommuner 
bl a samordnats under barn- och ungdomsnämnder 
eller motsvarande. Men fortfarande gäller socialtjänst
lagen för barnomsorgen och skollagen för skolans 
verksamhet. 

Barnomsorgen 
kommunernas ansvar 
Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att 
bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet. Kom
munerna ansvarar för barnomsorgen i hela kommu

nen, både för den barnomsorg de själva driver och den 
som drivs av föräldrakooperativ och andra enskilda 
huvudmän. Socialnämnd och förvaltning har ansvar 
för utbyggnad, ledning och utveckling av barnomsor
gen. För barnomsorgen innebär socialtjänstlagen bl a: 

• att kommunerna är skyldiga att planmässigt bygga 
ut barnomsorgen för barn i åldrarna 0-12 år som 
har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar 
(17§SoL). 

• att kommunerna varje år skall upprätta en plan för 
utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksam
heten för en period om minst fem år (13 och 17 §§ 
SoL). 

• att alla sexåringar har rätt till minst 525 timmars 
avgiftsfri plats i förskola (allmän förskola). Barn i 
glesbygd som har långa resvägar kan få gå i försko
la två år innan de börjar skolan. Kommunen är 
skyldig att anvisa varje barn plats i kommunal för
skola (14 § SoL). 

• att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till 
förtursplats i förskola före sex års ålder eller fri
tidshem. Kommunen skall genom uppsökande verk
samhet ta reda på vilka barn som behöver sådant 
stöd. Kommunen har också ett ansvar för att in
vandrarbarn får träning i sitt hemspråk och kontakt 
med sitt hemlands kultur (15 § SoL). 

• att om barn vårdas på sjukhus eller annan institu
tion skall sjukhuset eller institutionen ordna så att 
barnen får delta i verksamhet som motsvarar för
skola resp fritidshem (18 § SoL). 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna är tillsynsmyn
digheter, en uppgift som innebär att följa upp och 
utvärdera hur barnomsorgen utvecklas kvantitativt 
och kvalitativt i riket, länen och kommunerna. 
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Förskola för alla barn 1991 

1985 beslutade riksdagen att det skulle finnas plats 
för alla barn från ett och ett halvt års ålder i daghem 
eller familjedaghem senast under år 1991. Barn som 
inte hade plats i daghem skulle erbjudas pedagogisk 
verksamhet i deltidsgrupp eller öppen förskola. Den 
pedagogiska gruppverksamhet som finns i deltids
grupperna bedömdes som lämplig för barn från fyra 
års ålder. I riksdagsbeslutet betonas gruppverksam
hetens betydelse för barnen, en gruppverksamhet som 
bedrivs under pedagogisk ledning. Valet av den nedre 
åldersgränsen ett och ett halvt år hängde bl aihop med 
den rätt som en förälder har att vara ledig från sin 
anställning under barnets första 18 månader och am
bitionen som då fanns att bygga ut föräldraförsäkring
en till 18 månader. Åldersgränsen ett och ett halvt år 
befriar dock inte kommunerna från ansvaret för om
sorgerna för barn som är yngre än ett och ett halvt år. 

1991 beslutade riksdagen om flexibel skolstart för 
barn från sex års ålder. Enligt riksdagsbeslutet har 
kommunerna sex år på sig att förverkliga beslutet, 
vilket innebär att det år 1997 blir en rättighet för 
sexåringar att få börja skolan om föräldrarna så öns
kar. 

Från specialdestinerade 
till generella statsbidrag 
För att stödja kommunerna i uppbyggnaden av barn
omsorgen har det sedan 40-talet funnits särskilda 
statsbidrag (1). Det första statsbidraget till barnom
sorgen, som gick till daghem, lekskolor och eftermid
dagshem (fritidshem), infördes 1944. Statsbidrag till 
familjedaghemmen infördes från år 1969. 1977 inför
des en ny typ av statsbidrag som gällde hemspråks
stöd i förskolan. Från och med år 1993 har systemet 
med specialdestinerade statsbidrag till barnomsorgen 
upphört och numera ingår statsbidragen till barnom
sorg och för hemspråksstöd i förskolan i de generella 
statliga utjämningsbidrag som kommunerna erhåller. 

Barnomsorgens omfattning 
Barnomsorg bedrivs i både kommunal och privat 
regi, där den kommunala verksamheten är helt domi
nerande. I barnomsorgen ingår förskoleverksamhet 
för barn som inte uppnått skolpliktig ålder och fritids
hemsverksamhet för skolpliktiga barn till och med 12 
års ålder. För barn i förskoleåldern finns daghem, 
familjedaghem, deltidsgrupp och öppen förskola. För 
de skolpliktiga barnen finns fritidshem, familjedag
hem och öppen fritidsverksamhet. 

FÖRSKOLA 
Pedagogisk gruppverksamhet och omsorg för 
barn 0-6 år. 

Daghem 
Verksamhet för barn i åldern 0-6 år vilkas för
äldrar förvärvsarbetar eller studerar och för 
barn med behov av särskilt stöd. Här kan även 
finnas barn som går i förskolan endast 3-4 tim
mar dagligen. 

Deltidsgrupp 
Verksamhet för barn i åldrarna 4-6 år. Följer 
skolans terminssystem och omfattar i allmän
het tre timmars verksamhet per barn och dag. 

Öppen förskola 
Öppen verksamhet i första hand för barn som 
inte går i annan förskola samt för deras föräld
rar och/eller dagbarnvårdare. 
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Från 70-tal till 90-tal 

Utbyggnadsåren 
1962 fanns det platser för 11000 barn i daghem i hela 
landet. Antalet fritidshemsplatser uppgick under 60-
talet till omkring 2 000. 

Först vid mitten av 60-talet började situationen 
förändras. 1968, det år då barnstugeutredningen till
sattes, fanns 21 000 barn i daghem. 1972, då utred
ningens betänkande om förskolan lades fram, hade 

SKOLBARNSOMSORG 
Pedagogisk gruppverksamhet och omsorg för 
barn 6-12 år 

Fritidshem 
Verksamhet för barn i åldern 6-12 år vilkas 
föräldrar arbetar eller studerar samt för barn 
med behov av särskilt stöd. Barnen vistas i 
fritidshemmen under den skolfria delen av da
gen samt under lovdagar och ferier. Begreppet 
fritidshem inkluderar även fritidsklubbar med 
inskrivna barn. Skolbarn kan även ha plats i 
daghem i utvidgade syskongrupper. 

Öppen fritidsverksamhet 
Öppen verksamhet för skolbarn i åldern 6-12 år 
som inte är inskrivna i fritidshem. 

Fritidsklubb 
Eftermiddagsverksamhet för 9-12-åringar. Bar 
nen är för det mesta inskrivna. 

antalet barn i daghem ökat till 49 000. Antalet platser 
i kommunala familjedaghem var år 1969 ca 10000 
och 1972 fanns 47 000 barn i kommunala familjedag
hem. 

Vad som ytterst drev på denna utveckling var en 
högkonjunktur som innebar att den kvinnliga arbets
kraften efterfrågades. Dessutom förstärktes statsbi
dragen till barnomsorgen kraftigt under 60-talet. 1971 
fanns det 80 000 barn i förskoleåldern i daghem, 
familjedaghem och deltidsgrupp. 1992 fanns det nära 
407 000 (diagram 1). Antalet barn i åldern 7-12 år i 

Samlad skoldag 
Fasta tider för skoldagens början och slut. Lä-
rarledda lektioner varvas med andra (fria) akti
viteter ofta ledda av fritidshemspersonal. 

FAMILJEDAGHEM 
Verksamhet där en dagbarnvårdare i allmänhet 
i sitt eget hem tar emot barn i åldrarna 0-12 år 
under den tid barnensföräldrar förvärvsarbetar 
eller studerar och för barn med behov av sär
skilt stöd. 

Trefamiljesystem 
Verksamhet där det för två eller tre familjer 
med tillsammans tre eller fyra barn anställs en 
barnskötare eller motsvarande som svarar för 
barnomsorgen i någon av familjernas bostad. 
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fritidshem och familjedaghem var 1971 endast 25 000. 
De hade ökat till 171 000 år 1992 (diagram 2). 

I början av 70-talet hade 12 procent av samtliga 
barn i åldern 0-6 år plats i daghem eller familjedag
hem. 1992 var denna andel uppe i 50 procent. Av 
barnen i åldern 7-9 år hade ungefär 5 procent plats i 
fritidshem eller familjedaghem i början av 70-talet 
mot 5 1 procent år 1992. 

1 början av 70-talet hade 13 procent av barnen i 
åldern 3-6 år daghems- eller familjedaghemsplats. 
1992 hade 66 procent av barnen i dessa åldrar plats i 
daghem eller familjedaghem. Av barnen i åldern 0-2 
år hade knappt en tiondel plats i daghem eller famil
jedaghem i början av 70-talet. 1992 gällde det 31 
procent av barnen i dessa åldrar. 

Barnen i åldern 10-12 år har under hela utbygg

nadsfasen utgjort en liten del av barnomsorgen. Ändå 
har omsorgen byggts ut även för barnen i denna ål
dersgrupp. I början av 70-talet hade endast 1 procent 
plats i fritidshem eller daghem mot 7 procent år 1992. 

Antalet barn i deltidsgrupper ökade från 83 000 år 
1971 till 105 000 år 1980. Sedan dess har antalet 
minskat successivt. 1990 fanns det 65 500 och 1992 
61 000 barn i deltidsgrupper. Utbyggnaden av dag
hemmen och att många kommuner begränsat verk
samheten till sexåringarna har medfört att deltidsför
skolan minskat i omfattning. Från 1991 kommer ock
så fler sexåringar att börja skolan. 

1992 gick 96 procent av alla sexåringar i någon 
form av förskola - daghem eller deltidsgrupp. Det
samma gällde för 63 procent av femåringarna och 58 
procent av fyraåringarna. 

Diagram 1. Inskrivna barn 0-6 år i daghem, 
familjedaghem och deltidsgrupp 1970-1992. 

Källa: SCB 

Diagram 2. Inskrivna barn 7-12 år i fritidshem 
och familjedaghem 1970-1992 

Källa: SCB 
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Tabell 1. Efterfrågan på daghem och familjedaghem i olika åldrar. Brist på platser (nyefterfrågan) 
i antal och procent av totala efterfrågan. 

Källa: Barnomsorgsundersökningen 1992 

Efterfrågan och tillgång 
- stor variation 
Sedan 1986 har SCB i de s k barnomsorgsundersök
ningarna årligen frågat ett stort urval föräldrar om de 
vill ha plats i daghem eller familjedaghem för sina 
barn i åldern 3 månader-6 år. 1980 fattades det enligt 
den allra första undersökningen platser för 137 000 
barn vilket utgjorde 39 procent av alla barn som 
efterfrågade daghem eller familjedaghem. 

År 1992 saknades plats för 50 000 barn. vilket 
utgjorde 11 procent av hela efterfrågan (tabell 1). Av 
de barn för vilka föräldrarna efterfrågade plats i dag
hem eller familjedaghem var ungefär hälften underett 
och ett halvt år. 

1992 var det totalt 454 000 barn som efterfrågade 
daghem eller familjedaghem, nära 60 procent av alla 
barn i åldern 3 mån-6 år. Som framgår av tabell 1 var 
bristen på platser olika stor i olika åldersgrupper. 

Barn från 3 månader till ett och ett halvt år svarade 
1992 för hälften av platsbristen. 

Efterfrågan varierar mycket mellan kommunerna. 
Högst efterfrågan fanns 1992 i Sundbyberg med 76,5 
procent, Solna med 72,3 procent, Lidingö med 70,8 
procent och Landskrona med 70 procent. Lägst efter
frågan hade Tierp med 37,7 procent, Vansbro med 
39,6 procent, Mullsjö med 41,1 procent och Tanum 
med 42 procent. 

Minst brist på platser i förhållande till efterfrågan 
hade Skinnskatteberg med 0,8 procent, Lomma med 
1,5 procent, Lilla Edet med 1,7 procent och Upp
lands-Bro med 2,9 procent. Största bristen i förhållan
de till efterfrågan hade Heby med 30,4 procent, Ås
torp med 29,4 procent, Grums med 28,2 procent och 
Kristinehamn med 25,4 procent. 

1993 hade bristen på platser i daghem och familje
daghem i hela landet ökat till nära 57 000 barn. Vis-
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serligen hade antalet barn med plats i daghem eller 
familjedaghem ökat med 13 000 från föregående år. 
Men den ökade platsbristen förklaras av ökade födel
setal. Det fanns 25 000 fler barn i åldern 3 månader-
6 år 1993 jämfört med 1992. Efterfrågan ökade mel
lan de båda åren med 20 000 barn. 

Stora lokala variationer 
Tabell 2 visar det totala antalet barn i de olika ålders
grupperna och hur stor andel barn som hade plats 
1992 i daghem eller familjedaghem i hela landet. 
Antalet barn i åldern 3-5 månader i daghem eller 
familjedaghem var knappt 200 och i åldern 6-10 
månader drygt 1 800. Det innebar att andelen barn i 
dessa åldrar i daghem eller familjedaghem var ca 2 
procent. Av barnen 11-17 månader fanns 22 procent 
i barnomsorgen. Av barnen 1 1/2-2 år fanns 54 pro
cent i daghem eller familjedaghem och med ökande 

ålder stiger andelen barn i dessa former av barnom
sorg för att sjunka något för sexåringarna. 

Lessebo var med 70,6 procent den kommun i landet 
som 1992 hade den högsta andelen barn i åldern 3 
mån-6 år i daghem eller familjedaghem. Den lägsta 
andelen barn i den åldern i daghem eller familjedag
hem hade Heby med 26,3 procent. 

Barnomsorgsundersökningarna omfattar inte barn 
i åldern 7-12 år. Med hjälp av den årliga sysselsätt
ningsstatistiken (ÅRSYS) går det dock att räkna fram 
hur stor andel av barnen 7-9 resp. 10-12 år som har 
mödrar som förvärvsarbetar/studerar minst 16 tim/ 
vecka och hur stor del av det "teoretiska behovet" av 
barnomsorg som täcks för barn i dessa åldrar. Enligt 
dessa beräkningar hade 59 procent av barnen i åldern 
7-9 år och 9 procent av barnen 10-12 år med för
värvsarbetande/studerande mödrar plats i fritidshem 
eller familjedaghem 1991. I t ex Kopparbergs län 
hade 50 procent och i Värmlands län 52 procent av 
7-9-åringarna med förvärvsarbetande/studerande 
mödrar plats i fritidshem eller familjedaghem mot 7 
procent i båda länen av barnen i åldern 10-12 år. 

Tabell 2. Barn i olika åldrar totalt och med plats 
i daghem eller familjedaghem. 

Källa: Barnomsorgsundersökningen 1992 

Var finns barnen på dagarna? 
I början av 1992 var 90 procent av de allra yngsta 
barnen i åldern 3-14 månader hemma med en föräl
der. 2 procent hade en förälder som själv var dagbarn-
vårdare. 1 procent var hos privat dagmamma och 5 
procent hade plats i daghem eller kommunalt familje
daghem. 

Av barnen i åldern 3 månader-6 år som omfattades 
av barnomsorgsundersökningen 1992 hade 89 pro
cent sammanboende föräldrar medan 11 procent var 
barn med ensamstående föräldrar (diagram 3). 

Av barnen med sammanboende föräldrar hade 46 
procent kommunal barnomsorg. Av barnen med en
samstående föräldrar hade 75 procent kommunal barn
omsorg. 
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Diagram 3. Barn i olika åldrar fördelade på tillsynsform 1992. Procent 

Barn 15 mån-3 år Barn 4-6 år 

När får barnen plats 
- och får de behålla den? 
I samband med att SCB tog in statistik om barnom
sorgen för 1992 gjordes en speciell enkät där kommu
nerna bl a frågades om den nedre åldersgränsen för att 
få plats i barnomsorgen och om barnen fick behålla 
sin plats i barnomsorgen vid föräldraledighet eller 
arbetslöshet. 

16 procent av kommunerna svarade att de inte hade 
någon nedre åldersgräns för att få plats i daghem eller 
familjedaghem. 8 procent satte gränsen vid 6 måna
ders ålder och 5 procent vid 9 månader. Vanligast var 
att sätta gränsen vid 12 månader, vilket 46 procent av 

kommunerna gjorde. 5 procent tillämpade gränsen 15 
månader. En ofta förekommande nedre åldersgräns 
var 18 månader som gällde i 20 procent av kommu
nerna. 

På frågan om barnen får behålla sin plats vid föräld
raledighet blev svaret nej från 61 procent av kommu
nerna. Klart ja svarade 5 procent och ja med tidsbe
gränsning blev svaret från 34 procent av kommuner
na. 

Det var vanligare att barnen fick behålla sin plats 
vid arbetslöshet. På den frågan svarade 31 procent av 
kommunerna klart ja och 65 procent ja, men med 
tidbegränsning. Övriga 4 procent svarade nej på frå
gan. 
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Tabell 3. Tillgång till kommunal barnomsorgsplats 
för barn i olika familjetyper 13-19 januari 
1992 

Källa: Barnomsorgsundersökningen 1992 

Olika omsorg för olika barn 
Flera undersökningar har visat att den kommunala 
barnomsorgen utnyttjas i högre grad av tjänstemän än 
av arbetare. Detta framgår bl a av undersökningen av 
levnadsförhållanden, ULF, avseende 1986 och 1987. 

1986-87 hade knappt hälften av alla barn 2-6 år 

med sammanboende föräldrar i arbetaryrken kom
munal barnomsorg i form av daghem eller familje
daghem. Motsvarande siffra bland tjänstemannabar
nen var över 80 procent. Privat ordnad tillsyn var 
däremot vanligare bland arbetarbarnen än bland tjäns
temannabarnen. 

Det var också mycket vanligare att föräldrar med 
arbetaryrken själva tog hand om barntillsynen. 28 
procent av arbetarbarnen sågs till enbart av föräldrar
na mot endast 9 procent av tjänstemannabarnen. Barn 
med sammanboende föräldrar där den ene är arbetare 
och den andra tjänsteman hade oftare plats inom kom
munal barnomsorg än arbetarbarn och det förekom 
inte lika ofta att föräldrarna såg till barnen helt själva. 

Liknande skillnader mellan barn till föräldrar med 
arbetaryrken och barn till föräldrar med tjänsteman
nayrken framkommer då man jämför utnyttjandet av 
skolbarnsomsorgen. 

Enligt en utredning som Socialstyrelsen gjorde 1989 
på uppdrag av regeringen förklaras detta av flera 
delvis samverkande orsaker (2). Föräldrar med arbe
taryrken arbetar i mycket större utsträckning på obe
kväm arbetstid och på oregelbundna tider än föräldrar 
med tjänstemannayrken. Kvinnorna i arbetarfamiljer 
med förskolebarn arbetar också oftare deltid än andra 
småbarnsmödrar. Halvtidsarbete berättigade inte till 
daghemsplats i alla kommuner för några år sedan. 
Höga daghemsavgifter i förhållande till familjein
komster kan också vara en orsak. I slutet av 1985 hade 
t ex ett hundratal kommuner ingen reducering av av
giften för barn, som vistades deltid i daghem. Dag
hemmen hade inte öppet tidiga morgnar, kvällar och 
nätter. I daghemmen framhölls som väsentligt för det 
pedagogiska arbetet att barnen är närvarande regel
bundet. Allt detta gjorde att föräldrar som arbetar på 
obekväma tider eller har oregelbunden arbetstid har 
svårt att utnyttja daghemmen. 

Snedfördelningen kan till viss del också bero på att 
barnomsorgen är bättre utbyggd i storstäder och tätor
ter, där det finns en hög andel med tjänstemannayr
ken. Andelen arbetarbarn som fått plats inom barn-

23 



Barnomsorg 

omsorgen har dock ökat under senare år. Arbetarbar
nen har oftare plats i familjedaghem än i daghem. 

Allt färre förskolebarn 
i familjedaghem 
1980 hade ca 220 000 barn i åldern 0-6 år plats i 
daghem eller familjedaghem. 59 procent hade dag
hemsplats och resterande 41 procent plats i familje
daghem. 1992 fanns 406 724 barn i förskoleåldern i 
daghem eller familjedaghem, varav 75 procent i dag
hem och 25 procent i familjedaghem. Till familjedag
hem räknas även barn i trefamiljesystem som 1991 
fanns i 26 av landets kommuner. 

1988 fanns nära 120 000 förskolebarn i familje
daghem. 1992 fanns knappt 100 000. Av samtliga 
barn i familjedaghem 1992 var 74 procent i åldern 
0-6 år. Av barnen i förskoleåldern i familjedaghem 
var hälften under tre år. 

Fördelningen mellan antal platser i daghem res
pektive familjedaghem varierar från kommun till kom
mun. Utpräglade 'daghemskommuner" var 1992 t ex 
följande: 

Stockholm: 90 % i daghem 
10 % i familjedaghem 

Sundsvall: 94 % i daghem 
6 % i familjedaghem 

Luleå: 91 % i daghem 
9 % i familjedaghem 

Grums: 73 % i daghem 
27 % i familjedaghem 

Utpräglade "familjedaghemskommuner" var t ex 
följande: 

Ulricehamn: 42 % i daghem 
58 % i familjedaghem 

Vansbro: 34 7c i daghem 
66 % i familjedaghem 

Gotland: 41 % i daghem 
59 7c i familjedaghem 

Ydre: 17 % i daghem 
83 % i familjedaghem 

Det finns också exempel på kommuner som under 70-
talet satsade starkt på familjedaghem och som under 
80-talet successivt minskat antalet familjedaghem till 
förmån för daghem. En sådan kommun är Skellefteå, 
som i början av 80-talet hade 26 procent av barnen i 
daghem och 74 procent i familjedaghem. 1992 var 
situationen omvänd: 68 procent i daghem och 32 
procent i familjedaghem. 

Öppna förskolan - viktig 
för de allra yngsta 
1972 startades som försöksverksamhet den första 
öppna förskolan i vårt land i samarbete med en barna
vårdscentral. Verksamheten var då inriktad på att 
fungera som lekrådgivning för föräldrar och dagbarn-
vårdare. Mycket snabbt utvecklades verksamheten 
till att bli en tillgång för barn, föräldrar och dagbarn-
vårdare i ett bostadsområde. Under de år som gått 
sedan de första öppna förskolorna startades har verk
samheten successivt förändrats med hänsyn till nya 
behov och erfarenheter. 

I dag är huvudsyftet att ge föräldrar och dagbarn-
vårdare möjlighet att träffas och tillsammans med 
personalen utveckla en pedagogisk verksamhet för 
barnen. Inte minst viktig är den öppna förskolan för 
föräldrar och barn då den ena föräldern är hemma 
under föräldraledighet och eventuell arbetslöshet. Den 
öppna förskolan fungerar många gånger som en kon-
taktskapande verksamhet för barnfamiljerna i ett bo
stadsområde. Samtidigt kan den fylla en viktig funk
tion i kommunernas förebyggande barnavårdsarbete 
och ge föräldrarna stöd i sin föräldraroll. Verksamhe-
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ten i öppna förskolan är även betydelsefull för barn 
och föräldrar som en förberedelse för vistelse i dag
hem eller familjedaghem. 

När riksdagen tog beslutet om förskola för alla barn 
ingick den öppna förskola som en viktig pusselbit 
genom att den skulle finnas tillgänglig för barn som 
inte har plats i daghem eller deltidsgrupp. Med hjälp 
av barnomsorgsundersökningen kan man teoretiskt 
räkna fram att det 1992 fanns ca 325 000 barn under 
4 års ålder som skulle behöva öppen förskola, dvs 
barn i kommunala och privata familjedaghem samt 
barn med en hemarbetande förälder. Antalet barn i 
4—6 års ålder i motsvarande situation utgör ca 120 000 
vilka dock till större del har mest utbyte av verksam
het i deltidsgrupp. 

I början av 1984, då statsbidrag infördes för öppna 
förskolor, fanns det enligt statsbidragsstatistiken 575 
enheter. Efter beslutet 1985 om förskola för alla barn, 
där öppna förskolan lyftes fram som en viktig bygg
sten i en sammanhållen barnomsorg för förskolebar
nen, ökade utbyggnaden påtagligt. 1987 fanns det 
1114 öppna förskolor och 1991 fanns det 1 644. Ett 
år senare, 1992, hade antalet Öppna förskolor minskat 
till 1 530. 

Skolbarnsomsorgen 
- en verksamhet i förändring 
Styrdokument i backspegeln 
Tankarna med integration mellan skola och skol
barnsomsorg är inte nya. Modellen föreslogs också av 
barnstugeutredningen i betänkandet Barns Fritid (SOU 
1974:42). Vart femte låg- och mellanstadiebarn sak
nade vid skoldagens slut vuxenkontakt och vuxenom
sorg. Barnstugeutredningen ansåg det nödvändigt att 
snabbt finna former för heldagsomsorg, där man tog 
vara på befintliga resurser i skolor och fritidsgårdar. 

Modellen innebar i korthet att det i skolans lokaler 
skulle finnas en hemvist för en grupp inskrivna barn 
och en "öppet hus"-verksamhet för i princip alla barn 
i bostadsområdet. Föreningslivet och fritidens övriga 

resurser i bostadsområdet skulle utgöra en komplette
rande resurs. Parklekens möjligheter skulle uppmärk
sammas mera och framförallt knytas närmare till sko
lans utemiljö. Samordningen av insatser för barn och 
ungdom var också viktig. 

Även i utredningen om Skolans inre arbete. SIA 
(SOU 1974:53) diskuterades en liknande modell. En 
grundläggande idé bakom SIA-reformen värden sam
lade skoldagen med sin ökade omsorg om barn och 
ungdom. Genom att samla och samordna resurser 
ville man ge skolan ett mer allsidigt innehåll. 

Allt fler barn har plats i fritidshem 
1980 hade totalt 20 000 barn i åldern 7-12 år plats i 
någon form av skolbarnsomsorg. 51 procent av samt
liga 7-9-åringar och 7 procent av alla 10-12-åringar 
hade plats i fritidshem eller familjedaghem. Av bar
nen 7-12 år med plats i skolbarnsomsorgen fanns 51 
procent i fritidshem, 7 procent i utvidgade syskon
grupper i daghem och 42 procent i familjedaghem. 

1992 omfattade skolbarnsomsorgen 170 724 barn 
i åldern 7-12 år. Av dessa fanns 75 procent i fritids
hem, 5 procent i utvidgade syskongrupper i daghem 
och 20 procent i familjedaghem. 

Av barnen i åldern 7-9 år fanns 1992 79 procent i 
fritidshem eller utvidgade syskongrupper i daghem 
och resterande 21 procent i familjedaghem. Av bar
nen i åldern 10-12 år med plats i fritidshem eller 
familjedaghem fanns 84 procent i fritidshem eller 
utvidgade syskongrupper i daghem och 16 procent i 
familjedaghem. 

Lokala variationer 
Många kommuner i storstadsområden erbjuder över 
70 procent av 7-9 åringarna plats på fritidshem eller 
i familjedaghem. En kommun har alla barn i ålders
gruppen inskrivna men det finns också några där 
endast 20 procent av 7-9 åringarna ingår i skolbarns
omsorgen. 

Variationerna är stora även när det gäller fördel-
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ningen mellan fritidshem (inkl barn i utvidgade sys
kongrupper i daghem) och familjedaghem. Några ex
empel på "fritidshemskommuner" från 1992 är föl
jande: 

Stockholm: 94 % i fritidshem 
6 % i familjedaghem 

Sundsvall: 93 % i fritidshem 
7 % i familjedaghem 

Luleå: 96 % i fritidshem 
4 % i familjedaghem 

Grums: 74 % i fritidshem 
26 % i familjedaghem 

Följande är exempel på "familjedaghemskommuner": 

Ulricehamn: 48 % i fritidshem 
52 % i familjedaghem 

Ydre: 1 % i fritidshem 
99 % i familjedaghem 

Varberg: 46 % i fritidshem 
54 % i familjedaghem 

Eda: 37 % i fritidshem 
63 % i familjedaghem 

Nya organisationer präglar verksamheten 
Det är inte bara omsorgsformerna för skolbarnsomsor
gen som förändrats utan också huvudmannaskapet. I 
börjanavår 1991 frågade Socialstyrelsen kommuner
na bl a om vilka olika former av skolbarnsomsorg 
som fanns för lågstadiebarn. Av svaren framgick att 
ungefär en fjärdedel av samtliga lågstadiebarn i lan
det med plats i skolbarnsomsorgen vid slutet av 1991 
fanns i fritidshem inom skolan. 44 procent hade plats 
i separata fritidshem. 27 procent i familjedaghem och 
5 procent i andra former- i allmänhet någon form av 
öppen verksamhet. 

Några kommuner, t ex Göteborg, har sedan ett par 
år organiserat nämnder och förvaltningar med samlat 
ansvar för både skola och skolbarnsomsorg. Så gott 
som alla övriga kommuner har nu också gjort sådana 
omorganisationer, åtminstone vad gäller skola och 
fritidshem. Familjedaghemmen hör däremot ibland 
till någon form av barnomsorgsnämnd medan fritids
klubbar och öppen verksamhet kan höra till fritids
nämnd eller motsvarande. I några fall har fritidshem
men överförts till befintlig skolstyrelse och -förvalt
ning, men den helt dominerande tendensen är att nya 
nämnder och förvaltningar inrättas. Dessa har då ett 
samlat ansvar för skola och skolbarnsomsorg. Med en 
gemensam nämndorganisation ökar möjligheterna att 
utforma ett samlat mål- och handlingsprogram för 
barn- och ungdomsverksamheten i kommunerna. 

Även på fältet omorganiseras ansvaret för ledning 
och administration. Det börjar bli vanligt med en 
gemensam chef för skola och skolbarnsomsorg. Bland 
de "nya cheferna" med samlat ansvar för skola-skol
barnsomsorg finns ofta både personer med skolbak-
grund och personer med bakgrund från fritidshem 
eller förskola. 

I regeringens proposition 1992/93:220 om bl a en 
ny läroplan för grundskolan anförs att skolan skall 
sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 
förskolan och skolbarnsomsorgen för att stödja bar
nets allsidiga utveckling. För de barn som ännu inte 
börjat skolan skall samarbetet särskilt inriktas på att 
underlätta den skolförberedande verksamheten. Sam
arbetet skall utgå från de nationella och lokala mål 
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 
Rektorns ansvar är att i samverkan med förskola och 
skolbarnsomsorg skapa förutsättningar för samsyn 
och samplanering. 

De yngre barnen i skolbarnsomsorgen 
Inom de närmaste åren kommer sexåringarna och 
verksamheter för dem att inordnas i skolans organisa
tion. På uppdrag av Socialstyrelsen följer Lärarhög-
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skolan i Stockholm upp och utvärderar flexibel skol
start (3). Det första läsåret (1991/92) var det relativt få 
kommuner som introducerade flexibel skolstart för 
sexåringar. Ungefär 30 procent av kommunerna in
förde detta läsår flexibel skolstart. 1,7 procent av 
nybörjarna var sexåringar vilket kan jämföras med 
0,5 procent året innan flexibel skolstart började infö
ras. Sexåringarna fick i allmänhet börja i befintliga 
skolklasser och verksamheten bedrevs oftast i samar
bete mellan lågstadielärare och förskollärare. Två 
modeller dominerade, ofta kombinerade med skol
barnsomsorg: 

• Deltidsförskola i skolans lokaler 
• Åldersblandad grupp med barn 6-7 år eller 6-9 år. 

De äldre barnen i skolbarnsomsorgen 
En enkätundersökning som Kommunaktuellt gjort i 
210 kommuner visar att en tredjedel av landets kom
muner erbjuder fritidshem till och med tolv års ålder 
(34 %). Det vanligaste är att barnen erbjuds omsorg 
längst till och med nio år (44%). Ca 36 procent har 
minskat omsorgen för 10-12-åringarna eller planerar 
att göra det, enligt denna studie. 

Kommunernas förändringsstrategier ser olika ut. I 
en del kommuner utökas antalet fritidsklubbar när 
plats inte längre erbjuds barnen i fritidshem eller 
familjedaghem. 

Öppen fritidsverksamhet växer 
1991 gjorde Socialstyrelsen en kommunenkät som 
bl a innehöll frågor om skolbarnsomsorgen. Den un
dersökningen tydde på att ca 2 procent av samtliga 
barn i någon form av skolbarnsomsorg fanns i den 
öppna verksamheten. Till årsskiftet 1991/92 skulle 
enligt enkäten antalet barn i sådan verksamhet kom
ma stiga till ca 7 000 barn, motsvarande 5 procent av 
samtliga barn i skolbarnsomsorg. Av övriga barn 
skulle 25 procent ha plats i fritidshem inom skolan, 44 
procent i fritidshem utom skolan och 27 procent i 
familjedaghem. 

I syfte att stimulera framväxten av kompletterande 
öppen fritidsverksamhet för skolbarn infördes 1988 
ett statsbidrag som utbetalats tillsammans med en
hetsbidraget för fritidshem (25 000 kronor för varje 
15-tal inskrivna barn per år). I Socialstyrelsens studie 
av 10-12-åringars omsorgs- och fritidssituation i 
Värmlands och Kopparbergs län uppger en tredjedel 
av kommunerna med öppen fritidsverksamhet att bi
draget för 1992 har använts till olika former av öppen 
verksamhet på fritidsgårdar och skolor, utökad ser
vice under lov och till sommarlägerverksamhet. I en 
tredjedel av kommunerna har bidraget tillförts den 
ordinarie fritidshemsverksamheten och i de återstå
ende kommunerna har bidraget använts till exempel
vis ombyggnad av skollokaler, fortbildningsinsatser 
etc. 

Förändringarna som planeras i den öppna verk
samheten varierar stort mellan kommuner. I några av 
kommunerna finns beslut på att kompensera minsk
ningen av verksamhet i inskriven form med utbygg
nad av den öppna. I andra kommuner upphör den 
öppna verksamheten helt eller begränsas. I flera kom
muner flyttas ansvaret för barnens verksamheter över 
till fritidsnämnd eller motsvarande. En fråga som bör 
uppmärksammas är riskerna för att de barn som poli
tiker, ledningspersonal och föräldrar i kommunerna 
oroar sig för, inte deltar i ordnade fritidsverksamhe
ter. 

Föräldrarnas avgifter ökar 
Avgifternas storlek varierar kraftigt mellan kommu
nerna i undersökningen. För barn inskrivna i skol
barnsomsorg höjs avgiften 5-30 procent i mer än 
hälften av de kommuner Socialstyrelsen tillfrågat (4). 
Vissa kommuner planerar att avgiftsbelägga öppna 
verksamheter och andra verksamheter som tidigare 
inte kostat föräldrarna något. Ökade avgifter förvän
tas ge en viss minskning av efterfrågan på skolbarns
omsorg. 
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Snävare ekonomiska ramar 
Många kommuner har minskat de ekonomiska resur
serna till skolbarnsomsorgen. Stockholms kommun 
är ett av de tydligaste exemplen. Merparten av skol
styrelsens sparbeting. 88 Mkr under 1992, togs från 
skolbarnsomsorgen. 1993 minskas resurserna med 
ytterligare 90 Mkr. Liknande tendens finns i flera 
kommuner, framförallt i storstadsregionerna. Flera 
kommuner anger (4) att man räknar med sämre resur
ser inom de närmaste två åren. 

Mycket av sparkraven har hittills kunnat klaras 
genom att flytta in fritidshem i skollokaler och vidta 
andra åtgärder för ökat gemensamt resursutnyttjande. 
Många kommuner har ökat gruppstorleken i fritids
hem och liknande verksamheter från tidigare ca 
17-18 barn till uppemot 30 barn per grupp. Personal
tätheten varierar stort mellan kommuner. I Stock
holms län varierar den mellan 8 till 12 barn per perso
nal i heldagsöppen verksamhet. 

Samordning skapar möjligheter 
De tankar på samordning och samverkan som initie
rades under 70-talet är idag lika aktuella. Skälet är 
- nu som då - det samhällsekonomiska läget, låg 
tillväxt och stort behov av bättre resursutnyttjande. 
Utvecklingen har påskyndats genom initiativ och åt
gärder såsom pedagogiska program för förskola och 
fritidshem, regeringens propositioner om skolans ut
veckling, ny läroplan samt skolbarnsomsorgskom
mitténs arbete. 

Enligt en undersökning som Skolverket genomför
de 1992 arbetar 55 procent av landets kommuner för 
en mer samlad verksamhet mellan barnomsorg, skol
barnsomsorg och skola. 

Samverkan mellan skolaoch skolbarnsomsorg tycks 
inte i sig ha ökat antalet inskrivna barn i fritidshem 
och familjedaghem eller annan skolbarnsomsorgs-
form mer än marginellt. Vissa kommuner menar dock 
att den tidsmässigt mer omfattande verksamhet som 
man i vissa fall kunnat erbjuda alla barn i skolan 
genom t ex den samlad skoldagen, har till viss del 

minskat efterfrågan på ytterligare skolbarnsomsorg. 
Den konkreta samordningen sker framför allt ge

nom att fritidshemmen förläggs i och sambrukar loka
ler med skolan. I några fall flyttar dock skolklasser in 
i fritidshemmens lokaler. Lokalintegrationen, och den 
därmed effektivare resursanvändningen, framhålls av 
många som den viktigaste åtgärden för att kunna klara 
besparingskraven utan alltför stor sänkning av kvali
tén i verksamheten. 

Vissa kommuner har infört heldagsskola i någon 
eller några av sina skolor, dvs integrering skola-skol
barnsomsorg och ibland även förskola, vilket ger 
barnen möjlighet att vistas där på morgonen, under 
ordinarie skoltid och på eftermiddagen om föräldrar
na så önskar. Den samlade skoldagen har oftast gällt 
barnen i åk 1 och 2, ibland åk 3. 
Goda erfarenheter och en positiv inställning till ökad 
samordning av ansvaret för barn- och ungdomsfrågor 
rapporteras från så gott som alla kommuner som del
tog i en undersökning som Socialstyrelsen gjorde vid 
årsskiftet 1992/93. Framförallt ses samordningen på 
nämnd-, administrations- och ledningsnivå som en 
förutsättning för effektivare resursanvändning. 

Hur blir det när barnen är sjuka? 
Föräldraförsäkringen, som byggts ut successivt sedan 
den kom till 1974. innebär bl a att småbarnsföräldrar 
kan vara hemma med ersättning för inkomstförlust 
när barnen upp till 12 år är sjuka. 1990 var föräldrar 
hemma med sådan ersättning i genomsnitt 8 dagar. 

Innan föräldraförsäkringen byggdes ut i den om
fattning den nu har skapades en kommunal service i 
form av barnvårdare som kom hem till barnen och 
skötte omsorgen av dem när de var sjuka. Denna 
service har successivt minskats. 1982 fick 65 000 
familjer hjälp. 1989 var det bara 16000. 

Socialstyrelsen gjorde 1989 en undersökning om 
barnvårdarverksamheten. 1980 hade 176 kommuner 
särskild barnvårdarverksamhet. 1988 hade 70 kom
muner barnvårdarverksamhet medan 45 kommuner 
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hänvisade till att hemtjänstens hemvårdare ibland 
kunde vårda sjukt barn i hemmet om särskilda skäl 
förelåg. Till mitten av 1989 beräknades 62 kommuner 
ha barnvårdarverksamhet. Enligt SCB:s statistik för 
barn- och hemvårdarverksamheten fanns det 1991 
47 kommuner som hade barnvårdarverksamhet. 126 
kommuner tillhandahöll motsvarande service på an
nat sätt. 

Allt mindre sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för barn i åldern 0-6 år sjönk 
mellan åren 1977 och 1990 från 11 procent till 9 
procent (5). Andelen barn som inte hade någon sjuk
frånvaro alls under tre månadersperioder 1977 och 
1990 var 25 respektive 27 procent. För barn under tre 
års ålder minskade andelen med hög sjukfrånvaro 
från 18 till 8 procent. 

Sjukfrånvaron var 1977 bland de allra yngsta för
skolebarnen i daghem 20 procent och 1990 var den 14 
procent. Bland de äldsta förskolebarnen var sjukfrån
varon 8 procent 1977 och 6 procent 1990. 

Barn i norra Sverige hade lägre sjukfrånvaro än 
barn i mellersta och södra Sverige. Högst sjukfrånva
ro i de olika typerna av kommuner hade storstäder, 
förortskommuner och bruksorter. Lägst var den i gles
bygds- och landsbygdskommuner. Undersökarna fann 
att barn som vistades mindre utomhus hade en högre 
sjukfrånvaro än de som vistades mera utomhus och att 
barn i norra delarna av landet vistades mera ute än i 
mellersta och södra Sverige. 

Bland de viktigaste resultaten när det gäller dag
hemsanknutna faktorer till sjukfrånvaro kan nämnas 
att sjukfrånvaron för barn i åldern 0-2 år var högre i 
småbarnsavdelning än i utvidgade syskongrupper. 
Ingen relation kunde upptäckas mellan antalet bam på 
avdelningen, personaltäthet och personalomsättning 
samt sjukfrånvaron. 

Småbarnsavdelningar som uppgav bättre hygien
rutiner hade en lägre sjukfrånvaro. Något samband 
kunde inte konstateras mellan sjukfrånvaro och dag

hemmets fysiska miljö (byggnadsår, ventilationspro
blem eller personalens uppfattning om inneluftens 
kvalitet). 

Bland barn med mödrar som förvärvsarbetade no
terades den lägsta sjukfrånvaron för barn till företaga
re, tjänstemän och studerande och den högsta för barn 
till arbetare, hemmafruar och arbetslösa. Barn som 
bodde i villa hade lägre sjukfrånvaro än barn i lägen
het. Svenskspråkiga barn hade högre sjukfrånvaro än 
bam från de finska och arabiska språkgrupperna. 
Mellan övriga språkgrupper fann man inga skillna
der. 

Sammanfattningsvis konstateras i studien att rela
tivt få daghemsfaktorer påverkar barnens sjukfrån
varo medan miljöfaktorerna förefaller spela en större 
roll. 

En del barn är på sjukhus 
Daghem, fritidshem och annan barnomsorg finns i 
våra närmaste omgivningar, det är en verksamhet 
med förankring i bostadsområdet, en del av vardagen 
för många människor. Sjukhuset är en värld i sig, som 
vi kommer i kontakt med om vi själva eller våra 
närmaste blir sjuka och behöver sjukhusvård. För de 
barn som behöver återkommande sjukhusvård och 
för deras föräldrar är lekterapi, förskole- och fritids
hemsverksamheten på sjukhus, ett viktigt stöd under 
sjukhusvistelserna. För den stora allmänheten är det 
en tämligen okänd verksamhet. 

I landet finns det 47 lekterapier på våra 46 barnkli
niker. På lekterapierna i landet arbetar 152 lektera
peuter, varav flera har deltidstjänster. Verksamheten 
har minskat något under senare år. Många ställen är 
underbemannade och har inte särskilt bra lokaler. 

Kvaliteten på arbetet varierar kraftigt över landet. 
Endast ca 50 procent av barnen som ligger på sjukhus 
får del av lekterapi. De som inte nås av lekterapin är 
i allmänhet barn som inte vårdas på barnklinik (6-8). 
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Barn med behov av 
särskilt stöd 
Uppskattningsvis föds varje år ca 1 500 barn som 
kommer att ha bestående funktionshinder i form av 
olika handikapp. Det motsvarar 1,5 procent per års
kull födda barn. Handikappen kan vara av skiftande 
slag. Den största gruppen med svårare handikapp är 
de psykiskt utvecklingsstörda. Stora grupper är också 
de rörelsehindrade, de hörselskadade och de synska
dade. Bland övriga handikapp finns många olika 
medicinska handikapp som astma, allergi, epilepsi, 
diabetes, tumörsjukdomar, cystisk fibros, blödarsju
ka, psoriasis, stomi m fl. Det är inte ovanligt att barn 
har fler handikapp. 

Enligt socialtjänstlagen § 15 ska kommunerna ge 
barn med handikapp förtur till förskola och fritids
hem. Detta gäller även barn som av sociala skäl har 
behov av det stöd som förskola och fritidshem kan ge. 

År 1987 fanns det drygt 7 300 barn med handikapp 
inom barnomsorgen. Av dessa var 42 procent psy
kiskt utvecklingsstörda. 10 procent hade hörselska
dor och 4 procent var synskadade. Barn med övriga 
handikapp, inklusive medicinska, utgjorde tillsam
mans 31 procent. 

Socialstyrelsen har följt upp effekterna av statsbi
drag till barn med behov av särskilt stöd inom barn
omsorgen (9). Statsbidraget motsvarade en schablon
summa på 1 132 kr per inskrivet förskolebarn och år. 
Enligt en enkät förbrukade kommunerna i genomsnitt 
1 965 kr per inskrivet förskolebarn för sådana insatser 
under 1990.1 stort sett alla kommuner hade tagit upp 
personalförstärkning som en kostnad för barn med 
behov av särskilt stöd. Ca hälften av kommunerna 
hade kostnader för fortbildning/handledning, kon
sultinsatser och utrustning/material. Mellan en fjär
dedel och en tredjedel av kommunerna redovisade 
kostnader för lokalanpassning, stödinsatser och "an
nat" (i första hand minskat barnantal i grupperna). 

Två tredjedelar av kommunerna angav att kostna
derna för barn som behöver särskilt stöd ökat väsent

ligt under de senaste åren. Många kommuner (50 
procent) ansåg att de inte hade möjlighet att tillgodose 
de behov av stöd som fanns. Speciellt gällde det barn 
med psykosociala problem och flykting- och invand
rarbarn. Det behövdes mer tillgång till specialistkom
petens och mer resurser till fortbildning/handledning, 
enligt kommunsvaren. 

Under december 1992 gjorde Socialstyrelsen en 
telefonintervju med 53 slumpvis utvalda kommuner 
där frågorna bl a gällde barn som behöver särskilt 
stöd. Uppgifterna om andelen barn som behöver sär
skilt stöd varierade från 1 procent till 20 procent i de 
kommunala daghemmen. Undersökningen tyder på 
att familjedaghemmen och enskilda dag- och fritids
hem har en betydligt lägre andel barn som behöver 
särskilt stöd (4). Undersökningen visade också att 
• 70 % av kommunerna hade skrivna riktlinjer för 

arbetet med barn som behöver särskilt stöd i barn
omsorgen 

• i 36 % av kommunerna baserades resursfördel
ningen till barnomsorgen på områdenas sociala 
struktur och/eller andelen barn som behöver sär
skilt stöd i olika områden/daghem 

• 91 % av kommunerna hade medel reserverade cen
tralt för barn som behöver särskilt stöd 

• i 89 % av kommunerna hade barnomsorgen till
gång till psykolog 

• i 47 % av kommunerna fanns tillgång till talpeda
gog 

• i en tredjedel av kommunerna fanns resurspedago
ger eller motsvarande 

• i 23 % av kommunerna fanns fast anställd personal 
som förstärkningsresurs; 45 procent hade enbart 
tillfälligt anställda som personalförstärkning 

• i 57 % av kommunerna fanns det specialgrupper 
för vissa barn. 
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I övrigt framgick att många kommuner tagit klar 
ställning för att barn som behöver särskilt stöd skall 
värnas extra vid generella besparingar inom barnom
sorgen. 

Hemspråksstödet minskar 
trots fler flyktingbarn 
Drygt en tiondel (ca 12 procent) av barnen i svensk 
förskola har dubbel kulturtillhörighet och ett annat 
hemspråk än svenska. Förskolans mål för dessa barn 
är att lägga grunden för aktiv tvåspråkighet och dub-

Diagram 4. Antal invandrar- och flyktingbarn 
med hemspråksstöd i förskolan 1980-1992. 

Källa: SCB 

bel kulturell identitet. Det sker genom aktivt stöd för 
barnens båda kulturer, stöd i hemspråket och i svens
ka som andraspråk. 

Hemspråksstödet i förskolan bygger på ett riks
dagsbeslut från 1976. Barn med annat språk än svens
ka som levande inslag i hemmet skulle ha rätt till stöd 
i hemspråket i förskolan. 1985 förändrades definitio
nen av hemspråk till ett språk som är ett dagligt 
umgängesspråk i hemmet. 

1991 fanns det enligt SCB 34 000 och 1992 37 800 
barn i förskolan med annat hemspråk än svenska. 
Antalet invandrar- och flyktingbarn i förskolan har 
ökat stadigt sedan slutet av 70-talet. 1979 fanns det 
enligt SCB drygt 16 000 invandrarbarn i svensk för
skola, vilket innebär att antalet mer än fördubblats 
fram till 1992. Den kraftiga ökningen sedan 1978 av 
antalet barn från andra länder har sin förklaring i den 
ökade flyktingströmmen under senare delen av 80-
talet. Antalet barn som får hemspråksstöd ökade un
der 80-talet. dock inte i samma takt som antalet in
vandrar- och flyktingbarn (diagram 4). Andelen med 
hemspråksstöd har i stället sjunkit sedan 1984. Efter 
en försiktig uppgång 1990 till 57 procent sjönk den 
kraftigt under 1991 ned till 38 procent och sjönk 
ytterligare 1992 till 31 procent. De största språkgrup
perna i förskolan var 1992 arabiska (12.9 procent), 
finska (12.6 procent), spanska (11.4 procent) och 
persiska (8 procent). 

Variationen är stor mellan olika kommuner när det 
gäller omfattningen av hemspråksstödet. I vissa kom
muner får nästan alla barn i förskoleåldern med annat 
hemspråk hemspråksstöd om föräldrarna så önskar. I 
andra kommuner är det bara barn som har mycket 
starka skäl som får hemspråksstöd eller inga barn alls. 
98 av landets kommuner saknade helt hemspråksstöd 
1991. I en del av dessa bor inga barn med annat hem
språk, men detta gäller inte flertalet. Nära en fjärdedel 
av kommunerna ger hemspråksstöd till minst hälften 
av de barn som har annat hemspråk. I 23 kommuner 
får minst nio av tio barn med annat hemspråk stöd i 
detta i barnomsorgen. 
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Hur ser det ut 
i barnomsorgen? 
Fler större barnstugor 
Förskola och fritidshem finns i många skepnader allt
ifrån små lägenhetsdaghem, deltidsgrupper eller fri
tidshem till större specialritade, eller typritade fri
stående byggnader. Under senare delen av 70-talet 
tillkom många små lägenhetsdaghem och barnstugor 
i befintliga villor. En viktig orsak var ekonomisk, en 
annan att det var svårt att hitta mark att bygga på. 
Dock blev många av de mindre anläggningarna svåra 
att driva på ett bra sätt och därmed ineffektiva. Under 
80-talet blev det vanligare att lokalintegrera för att få 
fram fler platser, framför allt för skolbarnsomsorgen, 
och man försökte minska antalet små mer sårbara 
enheter. Fortfarande är övervägande delen av barn
stugorna små enheter på en eller två avdelningar (ta
bell 4). Många av dessa är deltidsgrupper och fritids
hem. Minskningen av antalet barnstugor mellan 1991 
och 1992 gällde uteslutande de små anläggningarna 
med en ä två avdelningar. Större anläggningar ökade 
däremot i antal. 

Tabell 4. Barnstugornas storlek - antal avdelningar 
per barnstuga 1992 

Kalla: SCB 

Allt fler barn i grupperna 

Av det totala antalet daghemsavdelningar 1991, som 
var nästan 20 000, hade 45 procent fler än 15 barn i 
gruppen. Tio år tidigare, 1981, hade 15 procent av 
daghemsavdelningarna fler än 15 barn i gruppen. 
Enligt undersökningar som Socialstyrelsen gjorde 
fram till mitten av 80-talet hade huvuddelen av grup
perna med över 15 barn högst 18 barn. 

1992 fanns det totalt 2 100 daghemsavdelningar. 
Andelen med över 15 barn hade ökat från 1991 till ca 
55 procent. 

I den enkät Socialstyrelsen gjorde bland femtiota
let kommuner vid slutet av år 1992 hade i tre fjärde
delar av kommunerna småbarnsgrupperna mellan 12 
och 14 barn (4). I över 70 procent av kommunerna 
hade syskongrupperna 17-20 barn. I övriga 30 pro
cent hade syskongrupperna färre än 17 barn. 

Det genomsnittliga antalet barn per familjedaghem 
har ökat under 80-talet. Mellan 1982 och 1992 ökade 
andelen familjedaghem med fler än sex barn från 36 
procent till 42 procent (tabell 5). 

Tabell 5. Familjedaghem 1982 och 1992 efter antal 
dagbarn per familjedaghem 

Källa: SCB 
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Tabell 6. Åldersfördelning i daghem, familjedaghem och fritidshem 1992 

Källa: SCB 

Blandade åldrar i familjedaghemmen 
1981 fanns nästan 30 procent av barnen i daghemsav
delningarna i utvidgade syskongrupper, dvs de bestod 
av barn i blandade åldrar, ibland även barn i skol
åldern. 1992 fanns 42 procent av barnen i daghem i 
utvidgade syskongrupper. 

I familjedaghemmen var 1992, sammantaget för 
hela landet, 37 procent av barnen 0-3 år, lika stor 
andel 4-6 år och 26 procent 7-12 år. I daghemmen var 
44 procent av barnen 0-3 år, 53 procent 4—6 år och 3 
procent 7-12 år. 

Öppet inte bara på dagen 
Daghem öppna dygnet runt diskuterades länge utan 
att det blev något av - utom i Luleå där kommunen i 
slutet av 70-talet startade ett "nattis" som försöks
verksamhet. Även Surahammar var tidigt framme 
med sitt "nattis". Föräldrar med s k obekväma arbets
tider har i den mån de varit samboende eller haft ett 
eget nätverk fått klara barnomsorgen på egen hand. 
Enligt barnomsorgsundersökningen 1987 efterfråga
des omsorg på obekväm arbetstid för 46 000 barn i 
förskoleåldrarna, 13 procent av den totala efterfrågan 

våren 1987.1992 hade denna efterfrågan minskat till 
33 000 barn, 8 procent av hela efterfrågan. 

I syfte att stimulera tillkomsten av dygnet-runt-
daghem infördes ett särskilt statsbidrag 1988(150 000 
kr per avdelning och år). Från 1990 infördes även 
statsbidrag till förlängt öppethållande (75 000 kr per 
avdelning och år). 1988 erhöll i hela landet 20 avdel
ningar och 1991 68 avdelningar statsbidrag för natt
öppen verksamhet. Till förlängt öppethållande beta
lades statsbidrag 1990 till 48 avdelningar och 1991 till 
61 avdelningar. 

1981 hade enligt SCB-statistiken 14 procent av 
daghemmen öppet högst 7 timmar, 2 procent 7-10 
timmar, 80 procent 10-12 timmar och 3 procent hade 
öppet 12 timmar eller mer. 

Den genomsnittliga öppettiden för svenska dag
hem var 1991 enligt jämförelsetal för socialtjänsten 
11 timmar/dag. Den kortaste tiden var 9,7 timmar och 
den längsta 12,5 timmar. 

När det gäller daghem hade 1992 endast 0,6 pro
cent av daghemmen öppet under 8 timmar (statsbi
dragsreglerna drog gränsen vid 8 timmar). 7,1 procent 
hade öppet 8-10 timmar, 87,6 procent 10-12 timmar 
och 4,7 procent hade öppet 12 timmar eller mer. Detta 
tyder på en generell förlängning av öppethållandet. 
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Jämfört med 1991 hade dock öppettiderna minskat 
något. Öppettiderna i fritidshem hade minskat mera 
påtagligt mellan 1991 och 1992. 

De flesta barnstugor är kommunala 
Av de nära 9 000 barnstugor (anläggningar) som 
fanns 1981 drevs nästan samtliga av de kommunala 
socialnämnderna. Endast 64 barnstugor (under 1 pro
cent) drevs av privat huvudman. 1992 var bilden 
förändrad. 92 procent av anläggningarna drevs av 
kommunerna och 8 procent hörde till icke kommuna
la huvudmän, varav de flesta var föräldrakooperativ. 
I dag finns en mängd olikheter i nämndorganisatio
ner, lednings- och stödorganisationer och förskolor
nas, fritidshemmens och familjedaghemmens organi
sation. Barnomsorgen finns idag under såväl social
nämnder som barn- och ungdomsnämnder, barn- och 
utbildningsnämnder, stadsdels- och distriktsnämnder 
m fl. Kommande år förändras sannolikt bilden ytter
ligare. 

Tabell 7. Primärkommunala, landstings
kommunala och privata barnstugor 
(anläggningar) 1981 och 1992 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Mellan 1991 och 1992 minskade antalet kommunala 
barnstugor från 13 254 till 12 830 medan antalet barn
stugor med privat huvudman ökade från 935 till 1 119. 

Privata dag- och fritidshem 
blir allt fler 
Allt fler daghem och fritidshem har privatiserats och 
bolagiserats. Ökningen av privat barnomsorg har va
rit stadig under de sista fem åren och särskilt markant 
under 1992. Enligt kommunernas statsbidragsansök
ningar för 1992 finns det nu 30 000 barn i privata 
daghem och fritidshem. Det är en ökning med ca 
9 000 barn jämfört med 1991. Privat barnomsorg 
utgör enligt denna källa ca 7 procent av den totala 
barnomsorgen i Sverige. 1980 var endast 1 procent av 
dag- och fritidshem privata och 1989 var det 3 pro
cent. 

I december 1992 fanns det 1 507 privata daghem 
och fritidshem som ansökte om statsbidrag. Det är en 
ökning med 326 sedan december 1991. 

Tabell 8. Antal barn i privat barnomsorg och antal 
privata daghem och fritidshem 1988-92 

Källa: Socialstyrelsen 
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Statsbidraget har styrt 
barnomsorgens utformning 

Privat, dvs icke-kommunal barnomsorg, har funnits i 
Sverige sedan början av seklet. Den har anordnats av 
enskilda människor och organisationer. Bostadsrätts
föreningar, t ex HSB, startade kooperativ barnomsorg 
på 30-talet. Sedan dess har föräldrars behov av barn
omsorg tagit sig många olika former. 

Statsbidragets tillkomst under 40-talet har under 
åren på olika sätt styrt barnomsorgens utformning. 
1987 ändrades statsbidraget och samma statsbidrag 
utgick för såväl kommunala som icke-kommunala 
daghem. Kravet var dock att de drevs som föräldra-
kooperativ, utgjorde en sammanslutning med anknyt
ning till en ideell organisation, erbjöd en speciell form 
av pedagogik eller arbetade på liknande grunder. De 
kommunala bidragen till den privata verksamheten 
varierade kraftigt mellan olika kommuner. 

1991 ändrades villkoren för att få statsbidrag. Nu 
utgick det statsbidrag även till daghem som drevs av 
ett personalkooperativ och till de daghem som svens
ka kyrkans församlingar drev. Antalet barn i icke
kommunala barnomsorgsformer ökade år 1991 till 
21 000, vilket utgjorde ca 5,5 procent av barnom
sorgsverksamheten i landet. 

I slutet av 1991 beslutade riksdagen om valfrihet i 
barnomsorgen. Familjer skulle få ökad möjlighet att 
välja mellan kommunal och privat barnomsorg. Fler 
skulle själva kunna starta privat barnomsorg. Begrän
sande inslag i villkoren för att få statsbidrag togs bort. 
Nu gavs det möjlighet att driva daghem och fritids
hem som t ex aktiebolag, stiftelse, m fl företagsfor
mer. Föräldraavgiften skulle hållas på en "skälig nivå", 
dvs inte skilja sig stort från den kommunala föräldra
avgiften. Begränsningen att den privata barnomsor
gen inte fick drivas med vinst togs dock bort. 

Föräldrakooperativen flest 
Under året 1992 har 30 daghemsaktiebolag startats 

och ett 90-tal daghem och fritidshem drivs numera av 
stiftelser. Antalet personalkooperativ har ökat, men 
föräldrakooperativen är ändå med sina 977 daghem 
och fritidshem den vanligaste privata barnomsorgs
formen. De privata barnstugorna finansieras till ca 85 
procent av kommunala och statliga medel. 

Av de 1 507 privata är 1 110 daghem och 129 
fritidshem. 268 tar emot såväl förskolebarn som skol
barn. Antalet kommuner som har alternativ barnom
sorg har ständigt ökat under senare år. 1988 fanns det 
privata barnomsorgsformer i 119 kommuner vilket 
kan jämföras med de 210 av våra 287 kommuner som 
har det 1992. 

Nya företagsformer 
Bolagisering av barnomsorg har börjat, men bolagen 
utgör ännu en mycket liten andel av den totala barn
omsorgen. De 30 daghemsaktiebolagen som har star
tat i landet under 1992 finns främst i södra Sverige. 
Några kommuner satsar målmedvetet på privata dag
hem och fritidshem, t ex Sollentuna, Helsingborg och 
Malmö. 

Stiftelse har blivit en vanlig företagsform under 
1992. De flesta av de 95 privata dag- och fritidshem 
som drivs av en stiftelse ligger i storstadsområdena. 

Personalkooperativen, som var en nytillkommen 
typ av huvudman i barnomsorgssammanhang 1991, 
har ökat i antal från 13 i slutet av 1991 till 60 i 
december 1992. Några få har företagsformen han
delsbolag eller aktiebolag. Personalkooperativen är 
spridda över landet. 
Svenska kyrkans barnomsorgs verksamheter har ökat. 
Kyrkans församlingar är huvudman för 47 daghem 
och fritidshem. I anslutning till svenska kyrkan har 
det under flera år funnits barnomsorgsverksamhet 
men huvudman för verksamheten har som regel tidi
gare varit ett föräldrakooperativ då det var förutsätt
ningen för att statsbidrag skulle utgå. 

Det finns ca 200 privata daghem och fritidshem 
med en speciell form av pedagogik, t ex Montessori 
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eller Walldorf. Den vanligaste företagsformen för 
dessa är ideell förening eller stiftelse, där företagsfor
men stiftelse har ökat markant under senare tid. 

6 bostadsföretag är huvudman för daghem och 
fritidshem, t ex HSB Mjärdevi i Linköping och Ale-
byggen AB i Ale kommun. 

Allt större grupper 
De privata barnomsorgsformerna ökar i storlek. Tidi
gare var enavdelningsdaghem det helt dominerande, 
men nu finns det en del daghem och fritidshem med 
både två och flera avdelningar. Antalet barn i grup
perna har också ökat. 

Många privata daghem saknar avtal 
En hel del av de privata daghemmen saknar avtal med 
kommunen. I en undersökning i Skåne (10) fann man 
t ex att 51 procent av de föräldrakooperativa daghem
men saknade avtal och 11 procent visste inte om de 
hade något avtal. Av dem som hade avtal var en tre
årig avtalstid den vanligaste. Vad gäller barn med 
behov av särskilt stöd, svarade en stor andel av dag
hemmen i Skåneundersökningen att denna fråga ännu 
inte varit aktuell för dem. De ansåg således att de inte 
hade barn med behov av särskilt stöd. 

Enligt en undersökning i Stockholm visade att det 
inte förelåg någon skillnad mellan de privata och de 
kommunala daghemmen vad gäller antalet integrera
de invandrarbarn och bam med behov av särskilt stöd. 
Endast de studerade arbetsplatsdaghemmen hade fär
re barn med behov av särskilt stöd integrerade jämfört 
med de kommunala daghemmen (11). 

Mer lika än olika 
Jämförelser som gjorts mellan kommunala och priva
ta daghem visar att likheterna är större än olikheterna. 
Det gäller framförallt i arbetet med barnen där den 
pedagogiska verksamheten i stort sett är den samma. 

Skillnader gäller främst personalfrågor. Undersök
ningen i Stockholmsområdet (11), visade att anställda 
i några privata daghem hade högre lön, att antalet 
personal med förskollärarutbildning var fler, att byrå
kratin enligt föreståndarna hade minskat och att ut
vecklingsmöjligheterna inför framtiden hade ökat, 
jämfört med de erfarenheter man hade från arbetet i 
kommunen. 

Kommunerna övertar 
tillståndsgivningen 
Tillståndsgivningen för privat barnomsorg, som hit
tills har legat på länsstyrelserna, övertas nu mer och 
mer av kommunerna själva. I juni 1992 hade 54 
kommuner själva tagit över tillståndsgivningen. En 
del länsstyrelser har aktivt gått ut med brev till kom
munerna i länet och erbjudit dem att ta över tillstånds
givningen. 

Personal 
Lägre personaltäthet 
1990 och 1991 gick det enligt Jämförelsetal för soci
altjänsten 1991 för hela landet i daghemmen i genom
snitt 4,5 inskrivna barn per årsarbetare. 

I fritidshemmen gick det 1990 i genomsnitt för 
landet 8,3 inskrivna barn per årsarbetare och 1991 var 
det 8,4 dvs en något minskad personaltäthet. 

I deltidsgruppema fanns det 1990 i genomsnitt 
14,2 inskrivna barn på varje årsarbetare och 1991 
hade personaltätheten sjunkit till 16,4 barn per årsar
betare. 

I familjedaghemmen blev det mellan 1990 och 
1991 en svag minskning av antalet platser (heltids
barn) respektive barn per årsarbetare, dvs en liten 
ökning av personaltätheten. 1990 fanns det 4 platser 
på varje årsarbetare, 1991 fanns det 3,9. Antalet barn 
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per årsarbetare var 5,3 år 1990 mot 5,2 år 1991. 
Under 80-talet ökade personaltätheten för landet 

som helhet, dvs antalet heltidsplatser på varje årsar
betare minskade under decenniet. En återgång till 
1980 års nivå kan noteras för 1991. 

De lokala variationerna i personaltäthet var avse
värda. Den högsta personaltätheten i daghem hade 
1991 Gotland med 2,3 och Jönköping med 3,1 hel
tidsbarn per årsarbetare. Den lägsta hade Munkfors 
med 5,8 och Mörbylånga med 5,7 barn per årsarbeta
re. Bakom dessa siffror kan ligga flera olika förkla
ringar, bl a olika öppethållande. 

Diagram 5. Personaltätheten inom barnom
sorgen 1988-1991. Barn per årsarbetare på 
dagis, fritids och i deltidsgrupp. 
Barn per anställd i familjedaghem. 

Källa: SCB 

I skrivande stund är jämförelsetalen för 1992 inte 
klara. Men det är klart att eftersom antalet barn i 
daghem och fritidshem har ökat och antalet årsarbe
tare minskat mellan 1991 och 1992 från ca 83 500 till 
79 000 har den generella personaltätheten minskat. 

Ökad andel förskollärare 
Förskollärarutbildningen, som har traditioner sedan 
1900-talets början, blev en statlig högskoleutbildning 
1977. Fritidspedagogutbildningen är av yngre årgång. 
Den kom till 1964 och blev statlig högskoleutbildning 
samtidigt med förskollärarutbildningen. 

Barnskötarutbildningen har också gamla anor men 
var ursprungligen en utbildning som tillkom för att 
vårda spädbarn i privathem eller barnhem. Under 70-
talet blev den en utbildning på gymnasienivå och 
anpassades successivt till de krav som ställdes inom 
barnomsorgen. 
Av övriga utbildningar som räknas som "formell" 
utbildning inom barnomsorgen kan nämnas barna
vårdslärarutbildning och fritidsledarutbildning, var
av den förstnämnda är en högskoleutbildning och den 
sistnämnda gymnasieutbildning som är förlagd till 
folkhögskolor. 

1980 hade 7 procent av personalen i förskolor och 
fritidshem inte någon pedagogisk/barnavårdande ut
bildning; 1991 var det 4 procent som inte hade någon 
sådan formell utbildning. 

Socialstyrelsens uppföljning av utbildningsnivån 
visar på en ökande andel personal med förskollärar-
och fritidspedagogutbildning under början av 80-ta-
let men att en minskning sker under slutet av decen
niet. 1991-1992 ökade dock andelen anställda med 
förskollärar- eller fritidspedagogutbildning från 51 
till 54 procent. 

Spännvidden är mycket stor mellan kommunerna 
när det gäller personalens utbildningsnivå. På ena 
extremen finns kommuner där endast ca 30 procent av 
personalen har förskollärar- eller fritidspedagogut
bildning, på den andra extremen ca 70 procent. Denna 
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Diagram 6. Utbildning bland anställda inom 
förskolor och fritidshem 1989 och 1991, procent 

Källa: SCB 

skillnad kan bl a bero på att en del kommuner övervä
gande har deltidsgruppsverksamhet. Bland kommu
ner med en relativt stor andel barn i daghem och 
fritidshem kan andelen personal med högskoleutbild
ning variera från ca 40 till 60 procent. 

Av tabell 9 framgår att en något högre andel av 
dagbamvårdarna hade någon formell utbildning 1992 
jämfört med 1987, som är det första år från vilket vi 
har utbildningsstatistik för dagbamvårdarna. Ande
len dagbarnvårdare vilka hade dagbamvårdarkurs 
minskade något mellan 1987 och 1992. Däremot öka
de påtagligt andelen dagbarnvårdare med barnsköta-
rutbildning. 

Tabell 9. Dagbarnvårdarnas utbildning 
1987 och 1992 

Källa: SCB 

Allt färre på mellannivå 
I kommunerna sker nu förändringar i barnomsorgens 
organisation. Den berör såväl den administrativa per
sonalen, där man också räknar in pedagogisk och 
psykologisk stödpersonal, som fältverksamheten. 
Ledningspersonal samordnas ofta med skolan vilket 
innebär att skola och barnomsorg har gemensamma 
chefer. 

Enligt Socialstyrelsens undersökning 1992 hade 
de flesta kommuner minskat den s k mellannivån 
inom förvaltningen (4). Många har dock behållit cen
trala funktioner för samordning, överblick och stöd 
till verksamheten. 160 procent av kommunerna fanns 
det tillgång till pedagogkonsult eller motsvarande för 
stöd till och utveckling av verksamheten. 170 procent 
av kommunerna fanns det någon med övergripande 
ansvar för fortbildningen inom barnomsorgen. 

Antalet anställda i daghem, fritidshem och deltids
grupper ökade mellan 1981 och 1991 från 60 000 till 
103 000 (diagram 7). Antalet aktiva kommunala dag
barnvårdare (med dagbarn) har minskat successivt 
sedan 1981. Från 1991 till 1992 minskade antalet 
anställda i förskolor och fritidshem till knappt 99 000. 
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Procentuellt mest minskade fritidspedagoger, barn
skötare och personal utan barnavårdsutbildning. An
talet aktiva dagbarnvårdare minskade från 28 000 år 
1991 till knappt 25 000 år 1992. 

Mest fortbildning för föreståndarna 
Fortbildning och vidareutbildning tillkom relativt sent 
för barnomsorgens yrken. Fortbildning, som främst 
syftar till att hålla befattningshavare å jour med kra
ven inom yrket, är i första hand ett arbetsgivaransvar. 
1968 års barnstugeutredning föreslog att målet skulle 
vara minst 30 timmars årlig fortbildning, något som 
även framhållits av regering och riksdag. 

Diagram 7. Antal anställda inom den kommu
nala barnomsorgen 1981-1992. 

Källa: SCB 

Vidareutbildning, som i första hand syftar till att 
höja kompetensen hos en befattningshavare för nya 
uppgifter, kan också initieras av arbetsgivaren men 
man räknar med att det i allmänhet är den enskilde 
som själv tar initiativ till att utbilda sig vidare inom 
yrket eller till angränsande yrkesområden. Sådan ut
bildning kan finnas på högskolor men också anordnas 
av privata utbildningsorganisationer. 

För de flesta personalkategorier i barnomsorgen 
nådde en stor del av kommunerna inte upp till målsätt
ningen om 30 timmars fortbildning per år (9). Bäst 
tillgodosedda var föreståndarna; 80 procent av kom
munerna erbjöd dem minst 30 timmars fortbildning. 
Drygt hälften av kommunerna erbjöd förskollärare, 
barnskötare och fritidspedagoger fortbildning i denna 
omfattning. Dagbarnvårdare och ekonomipersonal 
släpade efter när det gäller hur många timmars fort
bildning de erbjöds. Endast en fjärdedel av kommu
nerna erbjöd dagbarnvårdarna minst 30 timmar och 
14 procent av kommunerna ordnade fortbildning för 
ekonomipersonal i denna omfattning. 

Kostnader 
Ökade kostnader 
För att ge en bild av kostnadsutvecklingen i kommu
nerna under utbyggnadsåren på 80-talet redovisas i 
detta avsnitt vissa kostnadsuppgifter. Dessa gäller 
såväl bruttokostnaderna, dvs både statens och kom
munernas totala kostnader för verksamheten, som 
kostnader som gäller enbart kommunerna. Ersättning 
från föräldrarna är frånräknad. Kostnaderna redovi
sas både i fasta (1980 års) priser och löpande priser 
(diagram 8 och 9). 

Kostnaderna ökade avsevärt under 80-talet. I lö
pande priser har den totala kostnaden för barnomsor
gen mer än tredubblats. Också kommunens andel av 
kostnaderna har mer än tredubblats under perioden. 
De totala kostnaderna har sedan 1980 ökat en och en 
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Diagram 8. Kostnadsutveckling i fasta priser 1980-1991 för barnsomsorg, mkr 

Källa: SCB 

halv gånger. Den största relativa kostnadsökningen 
har kommunerna själva stått för. 1980 svarade kom
munerna för 50 procent av kostnaderna. 1991 svarade 
de för 58 procent av kostnaderna. Det innebär att 
statsbidragets andel av kostnaderna för barnomsor
gen minskat och att den kommunala självfinansie
ringsgraden ökat. 

1973 utgjorde kostnaderna för barnomsorgen i lan
det 0.7 procent av bruttonationalprodukten (BNP). 
1990 utgjorde barnomsorgskostnaderna 2,4 procent 
av BNP. 

Av kommunernas driftskostnader 1991 på 282,6 
miljarder kr svarade barnomsorgen för 35 miljarder, 
vilket utgjorde drygt 12 procent av de totala kommu
nala driftskostnaderna. Av kostnaderna för den kom
munala driften för socialtjänsten svarade barnomsor
gen för 40 procent. 

Stora kostnadsskillnader 
mellan kommuner 

Enligt Svenska Kommunförbundets budgetberäkning
ar var den genomsnittliga kostnaden för en årsplats 
för olika former av barnomsorg 1991 följande (preli
minära uppgifter för 1992 inom parentes): 

Daghem 70 000 (69 400) kr 
Deltidsgrupp 17 900 (19 500) kr 
Fritidshem 42 900 (43 000) kr 
Familjedaghem 45 900 (46 400) kr 

Bruttokostnaden för daghem, fritidshem och deltids
grupp omräknad till heltidsbarn var 1991 drygt 71 000 
kr. Storstadskommunerna hade den högsta kostnaden 
av de olika typerna av kommuner, drygt 80 000 kr per 

40 



Barnomsorg 

Diagram 9. Kostnadsutveckling i löpande priser 1980-1991 för barnsomsorg 

Källa: SCB 

heltidsbarn och år. I den dyraste kommunen uppgick 
årskostnaden per heltidsbarn till nära 115 000 kr (Lil
la Edet). I den billigaste kostade en heltidsplats 47 000 
kr (Hallsberg). 

Kostnadsskillnaderna kan ha olika förklaringsgrun
der, bl a olika personaltäthet och olika personalsam
mansättning orsakade av olika vistelsetider. Olika 
personaltäthet kan även vara uttryck för olika pedago
giska målsättningar i kommunerna. Kostnadsskillna
der kan också bero på barngruppens storlek och sam
mansättning, andelen barn med hemspråksstöd, an
delen barn med behov av särskilt stöd. Även olikheter 
i redovisningspraxis och periodiseringsprinciper 
mellan kommunerna kan slå igenom. Också direkt 
felaktiga uppgifter kan förekomma, vilket medför att 
man måste analysera siffrorna mycket noggrant innan 
alltför vittgående slutsatser dras när det t ex gäller 

varför en kommun har så mycket högre kostnader än 
en annan och vice versa. 

Kostnaderna för en familjedaghemsplats i riket 
1991 var nära 68 000 kr (tabell 11). Högst kostnader 
av de olika kommuntyperna hade förortskommuner
na. Glesbygds- och landsbygdskommunerna hade de 
lägsta kostnaderna av kommungrupperna. I de kom
muner som hade lägst årlig platskostnad för familje
daghem uppgick den till 51 000 kr (Sölvesborg och 
Mönsterås). Uppsala och Danderyd noterades högst 
med ca 97 000 kr per år och plats i familjedaghem. 
Här var det framför allt personalkostnaden som varie
rade och påverkade totalkostnaden. Anledningen till 
detta är att man i kommuner med höga kostnader per 
barn hade högre personaltäthet. Orsakerna kan vara 
flera: en medveten satsning på hög kvalitet genom få 
barn per dagbarnvårdare; olika fördelning mellan del-
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Tabell 10. Kostnader för daghem, fritidshem och deltidsgrupp per heltidsbarn 1991, Kr 

Tabell 11. Kostnader per barn i familjedaghem 1991, 
Kr 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten 1991 

och heltidsbarn som placeras i familjedaghem; bar
nens ålder påverkar antalet barn som det är möjligt att 
placera hos en och samma dagbarnvårdare etc. 

Finansiering 
54 procent av den kommunala barnomsorgen finan
sierades 1992 med kommunala medel, 33 procent 
med statsbidrag, 10 procent med avgifter och 3 pro
cent på andra sätt (diagram 10). Daghemmen finan
sierades till ca 40 procent, deltidsgrupperna med 18 
procent, fritidshemmen med 36 procent och familje
daghemmen med 21 procent av statsbidrag (diagram 
11). Avgifternas andel av kostnaderna för daghem 
och fritidshem var ca 10 procent medan avgifterna 
täckte ca 15 procent av kostnaderna för familjedag
hem. 
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Diagram 10. Finansiering per kommunal barn
omsorg 1991. Procent 

Källa: SCB 

Diagram 11. Finansiering per plats i förskola 
och fritidshem 1991 i tkr. 

Källa: SCB 

Svårt att jämföra kostnader 

På Socialstyrelsens uppdrag har en genomgång av 
fyra kostnadsstudier (12) genomförts. I dessa konsta
teras att det fanns mycket stora skillnader i både 
kostnader och produktivitetsutveckling mellan om
sorgsformer, mellan kommuner och mellan länder. 
En av studierna visade att svensk barnomsorg är dy
rare än den i övriga nordiska länder. Tre av studierna 
visade att det finns stora totala kostnadsskillnader 
mellan kommunerna. Det underströks att kostnads
skillnader måste betraktas dels utifrån valet av om
sorgsform, dels utifrån skillnader i resurshållning inom 
samma typ av barnomsorg. En av undersökningarna, 
som gjordes inom Socialstyrelsens projekt Aktiv upp

följning i två Skånekommuner, visade att den totala 
kostnadsskillnaden mellan de två kommunerna blev 
försumbar då man tog hänsyn till hur omsorgen var 
fördelad. 

I ett par studier har de stora metodproblem som 
uppstår när man gör ekonomiska jämförelser mellan 
kommuner, framhållits. Kommunerna har mycket 
olika redovisningssystem, viktig information var ofta 
svåråtkomlig. 

Socialstyrelsen frågade hösten 1992 kommunre
presentanter vad pågående och kommande bespa
ringar kan komma att innebära för effekter på kvali
teten i barnomsorgen. Merparten av kommunerna 
hade ännu inte behövt göra så stora besparingar och 
ingrepp i barnomsorgen, men det fanns oro och oviss-
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het inför framtida besparingskrav. I 40 procent av 
kommunerna ansåg uppgiftslämnaren att man skulle 
klara de förändringar som genomförts och planeras 
under 1993 med bibehållen kvalitet inom barnomsor
gen. I nästan hälften av kommunerna fanns en oro på 
längre sikt. Storstads- och förortskommunerna var 
dock till mycket liten del representerade i denna un
dersökning och det är i dessa kommuner som bespa
ringarna kommer att slå tidigast och kraftigast. Mot 
den bakgrunden är studier och analyser av produkti
vitet/ resurseffektivitet (relationen mellan prestatio
ner och resursinsatser) och kvalitet mycket viktiga. 

Varför kostar en daghemsplats mer 
i Skinnskatteberg än i Degerfors? 
I en studie inom Socialstyrelsens projekt Aktiv upp
följning i Örebro och Västmanlands län detaljgran-
skades barnomsorgen i två kommuner, Degerfors och 
Skinnskatteberg (13). De yttre förutsättningarna i 
kommunerna är ganska lika. Degerfors är en något 
större kommun, men den politiska och sociala struk
turen är likartad. 

Kostnaden per inskrivet barn i daghem 1991 var 
57 600 kr i Degerfors och 80 800 kr i Skinnskatte
berg. Den billigare kommunen, Degerfors, hade läng
re öppethållande i daghemmen och en något högre 
närvaro. Andelen yngre barn var också högre i Deger
fors. Trots detta var antalet barn per avdelning och per 
anställd högre i Degerfors än i Skinnskatteberg. En 
annan markant skillnad var lokalstorleken: nio kva
dratmeter per barn i Degerfors mot tolv i Skinnskat
teberg. Även när det gäller matkostnaderna per in
skrivet barn och kringkostnader låg Skinnskatteberg 
klart högre. 

Med de mått på kvalitet som stod till buds i under
sökningen urskildes inget enkelt samband mellan 
kvalitet och kostnad. Ingenting tydde på att verksam
heten i Degerfors skulle hålla låg kvalitet. Kommu
nen hade t ex tydliga kvalitetsmål för verksamheten 
och satsade mer resurser på fortbildning av persona

len än Skinnskatteberg och genomsnittet för landet. 
Man hade en genomtänkt, väl fungerande organisa
tion för att kunna ge extra insatser för barn med behov 
av särskilt stöd. 

Degerfors hade en starkare ledning för barnomsor
gen än Skinnskatteberg. I Skinnskatteberg hade kom
munen länge haft mycket god ekonomi och det hade 
inte funnits någon tradition att granska socialtjänstens 
kostnader. De nya kraven på besparingar innebar en 
svår omställning. I Degerfors, däremot, hade barnom
sorgen alltid levt med en snäv anslagsram, vilket ut
vecklat en tradition att både hushålla med resurser och 
utveckla kvalitet. 

Resurseffektivitet och kvalitet 
I en studie i Stockholm fann undersökarna att daghem 
med högre grad av decentralisering var mer resursef
fektiva än de med lägre grad (14). En viktig förklaring 
var att föreståndare och avdelningspersonal upplevde 
ett större personligt ansvar för de ekonomiska resurser 
som man tilldelats. Personalen blev mer medveten om 
kostnader och konsekvenser av sitt arbetssätt och blev 
därigenom mer flexibel. Man var t ex villigare att 
förskjuta arbetstiden eller vara ensam med flera barn 
(i stället för att anställa en vikarie) eftersom det spa
rade pengar åt daghemmet. Kopplingen mellan egna 
handlingar och utnyttjandet av resurser blev tydligare. 
I denna studie fann man inga samband mellan ökat 
resursutnyttjande och det pedagogiska arbetssättet. 
En möjlig förklaring var vad som brukar framhållas 
om svensk barnomsorg, nämligen den höga och jämna 
kvaliteten i verksamheten. 

Det senaste bidraget till denna typ av studier, som 
undersökte resurseffektivitet och kvalitet i daghem, 
kommer från Göteborg (15). Med resurseffektivitet 
avses antalet arbetade personaldagar samt lokalytan 
relaterade till antalet kontrakterade barndagar. I syfte 
att belysa kvalitetsaspekter studerades förhållanden 
på arbetsledar- och personalnivå med hjälp av fråge-
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formulär till föreståndare och personal. På verksam
hetsnivå studerades kvalitet med hjälp av Early Child-
hood Environment Rating Scale, i vilken kriterier för 
nivåer i pedagogisk kvalitet utgick från målriktning 
och medvetenhet om barnens individuella behov. 

Undersökarna fann att den maximala avvikelsen 
från fullt resursutnyttjande var ca 40 procent, dvs de 
minst resurseffektiva daghemmen var 40 procent min
dre resurseffektiva än de som låg högst i resurseffek
tivitet. Det rådde en hög stabilitet i resurseffektivitet 
över de tre undersökningsåren som studien hittills 
omfattat. Daghem som hörde till de mest resurseffek
tiva ett år fortsatte oftast att höra till samma kategori 
nästa år. Liksom i Stockholmsstudien visade sig re
surseffektiviteten ha samband med budgethantering
en. I resurseffektiva daghem hade föreståndarna varit 
utbildade förskollärare längre tid och ofta komplette
rat sin grundutbildning med annan utbildning inom 
sitt yrkesområde. Det fanns också samband mellan 
resurseffektivitet och andelen högskoleutbildad per
sonal. Den kvalitetsindikator som tydligast visade ett 
positivt samband med resurseffektivitet var omfatt
ningen av ett utskrivet måldokument. 

Jämförelser av pedagogisk kvalitet mellan dag
hem, som varierade både när det gäller resurseffekti
vitet och social problematik i upptagningsområdet, 
visade i Göteborgsstudien att kvalitet är beroende av 
ekonomiska resurser i de socialt belastade områdena 
men inte i medelklassområdena. Det innebär att om 
man vill ha en jämn kvalitets - standard behöver 
resurstilldelningen differentieras med hänsyn till barn
familjernas sociala situation. 

I de 17 daghem i Göteborgsundersökningen där 
man speciellt studerade kvalitet fann man att "lågkva-
litetsdaghemmen" hade signifikant fler vikarieinsat
ser än "högkvalitetsdaghemmen". Andelen förskol
lärare var högre i "högkvalitetsdaghemmen" och per
sonalen i genomsnitt yngre. I "lågkvalitetsdaghem-
men" tenderade föreståndarna att prioritera den admi
nistrativa rollen. Några praktiska resultat av studien 
är: 

• Ur kvalitetssynpunkt är den höga vikarieinsatsen i 
mer resurseffektiva daghem otillfredsställande och 
får en bristande kontinuitet till följd 

• Man bör öka andelen förskollärare bland persona
len på grund av samband med såväl resurseffekti
vitet som kvalitet 

• Föreståndarens roll bör fokuseras; att t ex ha områ
desföreståndare som har föga erfarenhet av det 
egna daghemmet kan vara en nackdel ur kvalitets
synpunkt; daghem som har föreståndare med god 
arbetsledarutbildning och arbetsledarerfarenhet är 
mer resurseffektiva 

• Att fokusera det pedagogiska arbetet kring mål och 
värderingar i dokumenterad form har betydelse för 
ekonomisk effektivitet och sannolikt för den peda
gogiska kvaliteten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns utrymme 
i den svenska barnomsorgen för organisatoriska för
ändringar i syfte att höja effektiviteten och därmed 
hålla nere kostnaderna utan att sänka kvaliteten. 

Sammanfattning 
• Antalet barn med plats i daghem och familjedag

hem mer än femdubblades 1971-1992. Från 80 000 
barn 1971 till 407 000 barn 1992. Antalet barn i 
skolbarnsomsorg (fritidshem, utvidgade syskon
grupper i daghem och familjedaghem) ökade från 
25 000 år 1971 till 171 000 år 1992, dvs nästan en 
sjudubbling. Allt större andel barn får plats i dag
hem eller fritidshem medan antalet barn i familje
daghem minskar sedan slutet av 80-talet. Det är 
dock stora variationer mellan kommunerna när det 
gäller proportionen daghem/fritidshem och famil
jedaghem. 
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• 1992 gick 96 procent av alla sexåringar i någon 
form av förskola - daghem eller deltidsgrupp. Av 
resterande sexåringar hade flertalet börjat ett år 
tidigare i skolan. 63 procent av femåringarna och 
58 procent av fyraåringarna gick i förskola - över
vägande flertalet i daghem. 

• Antalet öppna förskolor minskade mellan 1991 
och 1992 från 1 644 till 1 530 enheter. 

• 45 procent av kommunerna i en undersökning som 
Socialstyrelsen gjorde 1992 organiserade någon 
form av öppen verksamhet för barn i skolåldern. 

• Andelen invandrar- och flyktingbarn i förskolan 
som får hemspråksstöd minskade mellan 1990 och 
1992 från 57 till 31 procent. 

• SCB:s barnomsorgsundersökningar visar att gapet 
mellan efterfrågan på och tillgång till daghem och 
familjedaghem för barn i förskoleåldern minskat 
kraftigt sedan 1980. Det året saknades det plats för 
137 000 barn. 1992 var bristen 57 000 platser, vil
ket dock på grund av höga födelsetal innebar att det 
saknades fler platser än 1991 då bristen uppgick till 
50 000 platser. 

• 161 procent av kommunerna får barnen inte behål
la sin plats i barnomsorgen när en av föräldrarna är 
hemma för föräldraledighet. Det är vanligare att 
barnen får behålla sin plats i barnomsorgen när 
endera eller båda föräldrarna är arbetslösa. I 65 
procent av kommunerna gällde detta men med 
tidsbegränsning och 31 procent av kommunerna 
hade ingen tidsbegränsning. 

• 1981 utgjorde de privata barnstugorna (daghem, 
fritidshem, deltidsgrupper) endast 1 procent av 
samtliga. 1992 hade den privata andelen ökat till 8 
procent. 

• Under 80-talet har grupperna i både daghem och 
fritidshem successivt ökat i storlek. 1981 hade 15 
procent av daghemsavdelningama fler än 15 barn 
i gruppen mot 55 procent år 1992. Enligt Socialsty

relsens undersökning 1992 hade tre fjärdedelar av 
kommunerna småbarnsgrupper med 12-14 barn 
och 70 procent hade syskongrupper med 17-20 
barn. 

• 1992 var det första år på mycket länge som antalet 
anställda i daghem, fritidshem och deltidsgrupper 
hade minskat. 1991 fanns 103 000 och 1992 fanns 
99 000 anställda. Eftersom antalet barn ökade 
mellan de båda åren med 26 500 har personaltäthe
ten minskat mellan de båda åren. 

• I början av 80-talet ökade andelen personal i dag
hem och fritidshem med förskollärar- eller fritids
pedagogutbildning men minskade något mot slutet 
av decenniet. Mellan 1991 och 1992 ökade dock 
andelen personal med sådan utbildning. 

• Mellan 1987 och 1992 ökade andelen dagbarnvår-
dare med någon form av barnavårdsutbildning. 
Speciellt stor var ökningen av dagbarnvårdare med 
barnskötarutbildning. 

• Den totala kostnaden för barnomsorgen mer än 
tredubblades under 80-talet. Mellan 1990 och 1991 
syns en tendens till minskning av kostnaderna. Det 
är kommunerna som främst fått bära de ökade 
kostnaderna. 1980 svarade de för 50 procent och 
1991 för 58 procent av kostnaderna. 

• Det finns utrymme i den svenska barnomsorgen 
för organisatoriska förändringar som syftar till att 
höja effektiviteten och därmed hålla nere kostna
derna med bibehållen kvalitet. 
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Flera sifferuppgifter i avsnittet Personal 
(sid 80) i kapitlet Äldreomsorg är tyvärr 
felaktiga. 

I diagram 7 på sid 82 i avsnittet Vad kostar 
äldre- och handikappomsorgen har viss 
text fallit bort. 

Här är de riktiga uppgifterna. 

Diagram 7. Äldre- och handikappomsorg -
kostnader 1991. Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Personal 
De flesta vårdbiträden arbetar deltid men timanställ
ning har alltmer ersatts av fast anställning och ökad 
tjänstgöringsgrad. Andelen heltidsanställda 1989 var 
19 procent Det var dock stora skillnader mellan kom
munerna (36). I vissa landsbygdskommuner i syd-
och mellansverige var andelen inte högre än 7 pro
cent. 

Närmare hälften av personalen 1989 hade någon 
form av gymnasieutbildning medan endast en av fyra 
anställda hade gymnasial utbildning med inriktning 
på arbete inom äldre- och handikappomsorg. 

1991 gjordes SCB:s stadstik över personal inom 
äldre- och handikappomsorgen om. Jämförelser bak
åt i tiden är därmed inte möjliga. 

1991 fanns 130 200 vårdbiträden (inkl underskö
terskor, sjukvårdsbiträden och skötare) inom äldre-
och handikappomsorgen. 21,6 procent arbetade hel
tid, dvs något fler än 1989. 1992 var antalet 174 300 
vårdbiträden. Något fler - 22,9 procent - arbetade 
heltid. 

Antalet arbetsledare inom social service och om
vårdnad - hemtjänstassistenter och inspektörer, ål
derdomshemsföreståndare och biträdande ålderdoms
hemsföreståndare samt förste hemvårdare - var 1991 
6 300. 1992 hade antalet minskat till 5 600. 

Antalet arbetsledare inom medicinsk service och 
omvårdnad-sjuksköterskor, sjukgymnaster, distrikts-
sköterskor, psykologer och arbetsterapeuter-var 1991 
660 och hade 1992 ökat till 10 800. 

Övriga anställda -t ex fotvårdsspecialisler, bader
skor och arbetsterapibiträden-uppgick 1991 till 2 700 
och 1992 till 3 400. 

Det totala antalet anställda ökade mellan 1991 och 
1992 från 139 800 Ull 194 200. Den största ökningen 
avsåg arbetsledare inom medicinsk service och om
vårdnad. 

Den stora ökningen mellan 1991 och 1992 hänger 
samman med att personal överfördes från landstingen 
i samband med Ädelreformen. 
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Detta kapitel handlar om socialtjänstens 
insatser för personer över 65 år. Först 
beskrivs kommunens ansvar enligt so
cialtjänstlagen. Därpå följer en diskus
sion om äldres behov av service, hjälp 

och omvårdnad och därefter beskrivs socialtjänstens 
olika insatser - främst social hemtjänst, särskilda 
boendeformer och färdtjänst - samt kostnaderna för 
dessa. 

Kommunernas ansvar 
I regeringens proposition äldreomsorgen inför 90-
talet (prop 1987/88:176) anges tre principer för hur 
den framtida äldre- och handikappomsorgen ska ut
formas: 

• självbestämmande och integritet - äldre ska ha rätt 
att besluta om hur de vill leva sina liv; service och 
vård måste utvecklas så att människor i högre grad 
ska kunna välja att bo kvar i sitt eget hem och i sin 
egen miljö 

• trygghet, t ex närhet till anhöriga och grannar, 
personalkontinuitet och personaltillgång dygnet 
runt 

• valfrihet - människor måste kunna påverka inne
hållet i och utformningen av samhällets service 
och vård; kommunerna bör sträva efter ett så varie
rat utbud av service och vård som möjligt. 

Kommunernas skyldigheter att ge service, hjälp och 
omvårdnad för äldre regleras i 10, 19 och 20 §§ SoL. 
Kommunen bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst 
eller annan service samt fr o m 1992 även dagverk
samheter underlätta för den enskilde att bo hemma 
och ha kontakter med andra (10 §). Socialnämnden 
ska verka för att äldre ges möjlighet att leva och bo 
självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro 
i gemenskap med andra (19 §). Socialnämnden ska 
också verka för att äldre får goda bostäder och ge dem 

som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service. Kommunen är skyldig att inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor med behov av särskilt stöd (20 §). 
Till sådana boendeformer räknas bl a servicehus, 
ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Kommu
nerna är även skyldiga att planera äldreomsorgen 
(20 a §). Detta ska ske i samverkan med landsting, 
andra samhällsorgan och organisationer. 

I och med socialtjänstlagen blev äldre- och handi
kappomsorg en rättighet, som kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär. 

Ädelreformen 
Fr o m 1992 har kommunerna genom den s k Ädelre
formen det samlade ansvaret för långvarig service 
och vård för äldre och handikappade. Syftet med 
reformen var att skapa klara ansvarsförhållanden och 
bättre organisatoriska förutsättningar för att förverk
liga de mål som riksdagen slagit fast. 

Reformen innebar att ca 500 enheter för somatisk 
långtidssjukvård med 38 500 platser fördes över från 
landstingen till kommunerna. Dessutom fick kom
munen betalningsansvar för ytterligare 3 300 vård
platser för vilka landstingen har ett fortsatt verksam
hetsansvar. Ett särskilt betalningsansvar infördes även 
för medicinskt färdigbehandlade patienter inom so
matisk korttidsvård och geriatrisk vård. 

Kommunerna blev genom reformen även skyldiga 
att bedriva hälso- och sjukvård i de särskilda boende
formerna och i dagverksamheter. I varje kommun ska 
det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Led
ningen av den kommunala hälso- och sjukvården ska 
utövas av socialnämnden eller motsvarande. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret kan vidgas till att 
omfatta hemsjukvård i ordinärt boende, om kommu
nen och landstinget är överens om det. Försöksverk
samhet med kommunalt huvudmannaskap för hela 
primärvården kan bedrivas om kommunen och lands-
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tinget är överens och Socialstyrelsen gett sitt medgi
vande. 

För att stimulera utbyggnaden av särskilda boende
former har införts ett statligt bidrag för gruppboende
enheter och andra alternativa boendeformer som fär
digställs under åren 1991-1995. Bidrag utgår även 
för viss ombyggnad av sjukhem och utbyggnad av 
särskilda boendeformer under åren 1992-1996. 

Äldres behov av service, hjälp 
och omvårdnad 
Kunskap om äldres behov av service, hjälp och om
vårdnad saknas till stor del, likaså kunskap om i 
vilken utsträckning insatserna tillgodoser behoven. 
Den kunskap om hjälp- och omvårdnadsbehov som 
ändå finns grundar sig på enstaka forskningsprojekt. 
När man ska bedöma behoven brukar man ta hjälp av 
olika variabler som t ex åldersstruktur, könsfördel
ning, hälsotillstånd och andel ensamboende. 

Antalet äldre har ökat kraftigt 
Under åren 1950-1992 mer än fördubblades antalet 
personer som var 65 år eller äldre - från 0,7 miljoner 
till 1,5 miljoner *. 

Befolkningsökningen under 1900-talet har fram
förallt berott på att en minskad dödlighet i alla åldrar 
har höjt medellivslängden. År 1992 var medellivs
längden för kvinnor 81 och för män 75 år att jämföra 
med sekelskiftets 55 respektive 53 år. Endast i Japan 
och på Island är medellivslängden högre. 

Av de 1,5 miljonen ålderspensionärerna 1992 var 
387000 över 80 år. Av dessa var närmare 46 000 över 
90 år. 1950 fanns 107000 personer över 80 år. 

* Antalet över 60 år var 1 950 000 
(22 % av befolkningen) 

Tabell 1. Befolkningen 65 år och äldre 1992. 
Fördelning på ålder och kön. 

Källa: Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik 1991. 
Del 3. 

Av samtliga som var 65 år och äldre 1992 var 58 
procent kvinnor. Andelen kvinnor ökar högre upp i 
åldrarna och var i åldersgruppen över 90 år 74 pro
cent. 

Förändringar i åldersstrukturen 
Andelen 65 år och äldre i befolkningen har blivit allt 
större. År 1950 var denna andel drygt 10 procent mot 
nästan 18 procent 1992. Fram till år 2005 beräknas 
andelen äldre minska något för att därefter återigen 
öka. År 2025 förväntas personer 65 år och äldre att 
utgöra 21 procent av befolkningen (1). Den stora 
ökningen av gruppen 65 år och äldre har vi således 
bakom oss. 

Inom gruppen äldre väntas stora förändringar ske 
åren fram till sekelskiftet. Personer i åldrarna 65-79 
år kommer att bli färre medan antalet personer över 80 
år ökar med ca 25 procent. År 2000 beräknas personer 
som är 80 år eller äldre att utgöra ungefär 30 procent 
av ålderspensionärerna mot 24 procent 1991. Ök-
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ningen fortsätter fram till år 2010. Därefter förväntas 
en minskning och sedan stabiliseras antalet under 
några decennier (1). 

Andelen i förvärvsarbetande åldrar 20-64 år växer 
fram till sekelskiftet. Denna förskjutning i åldrarna är 
gynnsam för fördelningen av "försörjningsbördan". 
På längre sikt, bortom sekelskiftet, tenderar denna 
åldersgrupp att minska sin andel av befolkningen 
främst beroende på att antalet äldre ökar (1). 

Alltfler blir ensamboende 
Behovet av ökade insatser för äldre påverkas också av 
att allt fler människor blir ensamboende. Antalet en
samboende över 65 år ökade med närmare 40 000 

mellan 1985 och 1990. 1990 bodde nästan hälften av 
alla ålderspensionärer ensamma. Ensamboende var 
betydligt vanligare bland äldre kvinnor än bland äldre 
män (61 respektive 31 procent). Antalsmässigt var de 
ensamboende äldre kvinnorna nästan tre gånger så 
många som männen - 596 500 respektive 213 500 
(FoB 1985 och 1990). 

Äldres hälsa 
De allra flesta kan se fram emot att vara förhållande
vis friska i tio eller femton år efter pensioneringen. I 
högre åldrar tillstöter ofta sjukdomar och därmed 
ökar också behovet av insatser från samhällets sida. 
En person i 90-årsåldern antas behöva dubbelt så 

Diagram 1. Befolkning 65 år och äldre 1960-2010 

Kalla: Statistiska centralbyrån 
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mycket stöd som pensionärer upp till 80-årsåldern 
Hälsotillståndet bland äldre har förbättrats endast i 
vissa avseenden (2). 

Skillnader i hälsotillstånd är stora mellan olika 
socioekonomiska grupper (2). De är så stora att t ex 
tjänstemän tycks kunna bli mellan fem och tio lev
nadsår äldre än arbetare innan de blir sjuka. Äldre 
kvinnor har allmänt sett sämre hälsa än äldre män. 

Olika undersökningar visar att 5-6 procent av be
folkningen över 65 år har demenssjukdomar. Före
komsten av demens ökar med stigande ålder. Ca 20 
procent av 80-åringarna bedöms vara åldersdementa 
och nästan var tredje 90-åring. De åldersdementa kan 
vid sekelskiftet komma att uppgå till 100 000 perso
ner. Av dessa beräknas ca hälften ha en demens av 
alzheimertyp och ca 20 procent en s k multiinfarktde-
mens. Dessa båda former av demens har medicinska/ 
biologiska orsaker och är progredierande, dvs symto
men blir med tiden alltmer uttalade. 10-15 procent 
bedöms ha s k pseudodemens, dvs en falsk demens 
som kan ha andra orsaker än demenssjukdomar och 
som, till skillnad från de övriga nämnda, är behand
lingsbar (3). 

Antalet äldre med 
invandrarbakgrund ökar 
Årsskiftet 1992/93 fanns närmare 100 000 personer 
över 65 år födda i utlandet, vilket utgör 6 procent av 
befolkningen i åldersgruppen. 16 500 var över 80 år. 
Ungefär hälften kom från de nordiska länderna, främst 
från Finland. Inom de närmaste tjugo åren kommer 
antalet äldre invandrare att öka till ungefär det dubbla. 
Framförallt är det arbetskraftsinvandrama från 60-
talet och tiden däromkring som nu börjar komma upp 
i pensionsåldern. Den grupp som kommer att vara i 
särklass störst är finländare (4). 

Det sämre hälsoläget bland invandrare kan betyda 
att den positiva bilden av förhållandevis friska äldre 
upp till 80 års ålder kan komma att ändras allteftersom 
de stora grupperna arbetskraftsinvandrare åldras (5). 

Undersökningar visar att många invandrare aldrig lärt 
sig svenska trots långvarig bosättning i Sverige. In
vandrare som kommer till Sverige i hög ålder har små 
förutsättningar att lära sig svenska (6). Pågående forsk
ning visar också att ett nyförvärvat språk glöms bort 
i hög ålder till förmån för modersmålet, särskilt vid 
demens. Om äldre invandrare skall få service, omsorg 
och vård, som är likvärdig befolkningens i övrigt, 
krävs att hänsyn tas till deras kulturella och religiösa 
värderingar och behov och till deras språkkunskaper. 
Ekman (1993) visar t ex hur en "positiv spiral" åstad
koms i vården av tvåspråkiga finska invandrare med 
demens om deras vårdare är tvåspråkiga medan en 
"negativ spiral" blir resultatet om deras vårdare bara 
talar svenska (7). 

Behov av praktisk hjälp 
och omvårdnad 
I SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden 
(ULF) tillfrågas hemmaboende personer över 75 år 
om vilka vardagliga sysslor, som de behöver hjälp 
med (2). En tredjedel klarade inte matinköp, något 
större andel behövde hjälp med tvätt och ännu fler (42 
%) med städning (1988/89). Ungefär var femte per
son behövde hjälp med matlagning - 32 procent av 
männen och 11 procent av kvinnorna. De som uppgav 
att de inte klarade minst en av dessa sysslor tillfråga
des också om de behövde hjälp med personlig om
vårdnad. Knappt var tionde behövde hjälp med dusch 
och 2-3 procent med påklädning, toalettbesök och att 
stiga upp eller lägga sig. Att andelen är så liten beror 
på att personer med mer omfattande vårdbehov ofta 
flyttat till ålderdomshem eller liknande eller vårdas 
på institution. 

De flesta äldre bor hemma 
och klarar sig själva 
De flesta äldre - över 95 procent - bor kvar i hemmet 
eller i servicebostad. Flyttning till särskild boende-
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form eller institution blir aktuellt först i hög ålder. Av 
de över 65 år som bor hemma eller i servicebostad får 
uppskattningsvis 17 procent social hemhjälp. Över 
hälften av dessa är över 80 år. 

Anhöriga ger den mesta hjälpen 
I regeringens proposition äldreomsorgen inför 90-
talet (8) betonas att det är samhällets ansvar att se till 
att alla får god service och vård. Närståendes insatser 
bör vara frivilliga och ses som ett komplement. I 
praktiken är det den samhälleliga hjälpen som är ett 
komplement. Familjen, släkt, grannar och vänner 
svarar för en betydande del av hjälpen och stödet till 
äldre som har svårt att själva klara vardagssysslorna. 
Det är ofta till närstående de äldre först vänder sig när 
de behöver hjälp. 

Det finns uppenbara problem när man vill uppskat
ta omfattningen av anhörigas insatser. Socialtjänst-
statistiken redovisar bara de anhöriga som är anställ
da av kommunen. Anhörigas insatser sker oftast i det 
tysta, utan ekonomisk ersättning eller stöd från hem
tjänst eller primärvård. Skattningar tyder på att om
fattningen av den hjälp som ges av anhöriga till äldre 
som bor hemma är mer än dubbelt så stor som den som 
ges av samhället (2, 9). 

Det är i första hand make/maka som står för hjäl
pen. Närstående utanför hushållet ger mest hjälp av 
praktisk art, t ex med matinköp och tvätt, medan 
kommunen mer svarar för den personliga omvårdna
den, t ex av- och påklädning och toalettbesök (ULF 
1988/89). 

Antalet anställda anhörigvårdare 
har minskat 
Antalet anhörigvårdare anställda i kommunen som 
vårdbiträden har minskat kraftigt sedan början av 70-
talet. 1973 fanns 23 700 avlönade anhöriga inom so
ciala hemhjälpen. 1991 hade antalet sjunkit till 6 500 
men ökade 1992 till 7300*. Bidrag till anhörigvårda

re ges även i vissa kommuner i form av s k hemvårds
bidrag. Uppgifter om omfattningen av dessa saknas. 
Samlad kunskap saknas om i vilken utsträckning kom
munerna samverkar med och stödjer anhöriga, som 
hjälper och vårdar äldre, t ex omfattningen av platser 
för avlastning och möjligheten till avlösning i hem
met. 

Den kommunala 
äldreomsorgen 
Den kommunala äldreomsorgen består främst av so
cial hemtjänst, särskilda boendeformer och färdtjänst. 
Dessa insatser beskrivs i det följande. Men först något 
om brister i rättssäkerheten för äldre i samband med 
ansökan om bistånd i form av hemhjälp, färdtjänst 
eller dylikt och äldres inflytande. 

Kommunerna uppfyller inte 
sin informationsskyldighet 
Kommunerna ska enligt 5 § SoL informera om soci
altjänsten. Informationen ska innehålla upplysningar 
om rättigheter och skyldigheter, vara lättfattlig och nå 
breda grupper. Den ska även inriktas på särskilda 
grupper i befolkningen (10). Sådana grupper kan vara 
personer med olika funktionshinder och invandrare. 

Socialstyrelsen genomförde hösten 1990 en total
undersökning om kommunernas information till äld
re och handikappade om socialtjänsten (11). Kommu
nernas informationsmaterial granskades ur vissa as
pekter, nämligen i vilken utsträckning man informe
rade om socialtjänstlagen och om rätten att överklaga 
samt om informationen var anpassad till särskilda 
grupper som invandrare och syn- och hörselskadade. 

* Det är en viss osäkerhet i uppgifterna, då alla kommuner 
numera inte särredovisar anhöriganställda. 
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23 procent av kommunerna saknade informationsma
terial. Bara 4 procent av kommunerna informerade 
om socialtjänstlagen och 5 procent om överklagnings-
rätten. Inte i något fall fanns sådant material översatt 
till ett invandrarspråk, intalad på kassett eller i punkt
skrift. Ett fåtal kommuner hade information om kom
munens service anpassad till invandrare och synska
dade. 

Kommunerna uppfyller således inte lagens krav på 
information till äldre och handikappade. Att männi
skor inte känner till sina rättigheter innebär rättsosä
kerhet och leder till bristande jämlikhet. Särskilt vik
tigt är informationen till invandrare, som inte är be
kanta med det svenska samhället. 

Brister i handläggningen 
Äldre- och handikappomsorg beviljas antingen som 
social service enligt kommunala regler eller som bi
stånd enligt socialtjänstlagen. 

1991 genomförde Socialstyrelsen inom ramen för 
projektet Aktiv uppföljning två undersökningar om 
rättstillämpningen inom äldre- och handikappomsor
gen, den ena i Skåne, den andra i Västerbottens och 
Norrbottens län (12, 13). Bl a undersöktes hemtjänst
assistenternas rutiner när en ansökan avslås. Andelen 
formella avslag var mycket liten. Av 4 000 beslut i 
Skåne hade bara 21 avslagits (0,6 procent). I en under
sökning bland hemtjänstassistenter i Stockholm upp
gav bara drygt hälften att de någon gång gett ett 
formellt avslag på en ansökan (14). 

I alla tre undersökningarna fann man att det var 
mycket vanligt med muntliga avslag. I Stockholms
undersökningen uppgav t ex 70 procent av de tillfrå
gade hemtjänstassistenterna att detta var vanligt. 

En ansökan som inte kan bifallas helt eller bara 
delvis ska alltid avslås. Den sökande har rätt att få ett 
skriftligt avslag, som ska vara motiverat. Han ska 
också få information om rätten att överklaga, hur man 
går tillväga och också erbjudas hjälp med överklag-
ningen. 

Varför så få formella avslag? 
Tänkbara orsaker till den låga andelen formella av
slagsbeslut menar Bender (1991) kan vara: 
• okunskap 
• skapar merarbete i en stressad situation 
• brist på stöd från ledningen; avslag skapar konflikt 
• gränsen mellan begäran och beslut uppfattas inte. 

Den låga andelen formella avslag skulle i och för sig 
kunna vara ett tecken på att äldre och handikappade i 
stor utsträckning får sina behov tillgodosedda, att de 
är nöjda och att det därför inte blir aktuellt att avslå en 
ansökan. Men studier visar att det långtifrån alltid 
förhåller sig så. 

Det är vanligt att hemtjänstassistenten vid behovs
bedömningen strävar efter att komma överens med 
den sökande och går därmed in i en "förhandling". 
Gränsen mellan begäran och beslut riskerar därmed 
att suddas ut. Det händer också att önskemål om 
service och vård avfärdas med hänvisning till kom
munala regler, kommunens ekonomi eller besvärliga 
personalsituation. På detta sätt blir inget avslagsbe
slut skrivet och möjligheten att överklaga går förlo
rad. 

Äldre gör rättsförluster 
Såväl socialtjänststatistiken som jämförelse över tid 
av SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden 
visar att äldre fått kraftigt minskad hjälp under 80-
och 90-talen. Andelen som ansåg att de fick otillräck
lig hjälp ökade under 80-talet. Hjälpminskningen och 
det ökade missnöjet har dock inte visat sig i något stort 
antal överklagningar. 

Det finns flera möjliga förklaringar till detta. En 
kan vara att många äldre inte vill stöta sig med perso
nalen eller vara till besvär. En annan kan vara bristan
de kunskap om rätten att överklaga eller om hur man 
går tillväga och ytterligare en förklaring att det blir 
omöjligt att utnyttja rätten till överklagning om man 
inte fått ett skriftligt avslagsbeslut. 

Omfattningen av antalet överklagningar i länsrät-
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terna som gäller äldre- och handikappomsorg är inte 
känt. Antalet överklagningar i kammarrätt är lågt. 
1991 fanns 159 domar och 1992 var antalet 222. 
Antalet överklagningar inom äldre- och handikapp
omsorg är betydligt lägre än överklagade socialbi
dragsbeslut. 1991 prövades 1 302 socialbidragsbeslut 
i kammarrätt. 1992 var antalet 2 003. 

Genomgång av kammarrättsdomar visar att nästan 
var fjärde överklagning av beslut om äldre- och han
dikappomsorg leder till gynnande dom för den enskil
de. 

Brister i handläggningen - att inte informera och 
att inte ge skriftliga avslag - innebär att äldre och 
handikappade gör rättsförluster. Särskilt stor risk fö
religger i besparingstider i de fall hemtjänstassisten

ten mer eller mindre försöker övertala den sökande att 
acceptera den hjälp som erbjuds med hänvisning till 
regler, brist på pengar eller brist på personal. 

Äldres inflytande 
Studier om äldres inflytande över service, hjälp och 
omvårdnad saknas helt och temat förekommer ytterst 
sällan i debatten. Det är här en märkbar skillnad i 
jämförelse med yngre funktionshindrade, där handi
kapporganisationerna i hög grad medverkat till en 
förändrad attityd när det gäller möjligheten att påver
ka t ex val av person, som ska ge service och omvård
nad och innehållet i vården. Personlig assistent för 
personer med mer omfattande vårdbehov har blivit 

ANHÖRIGVÅRD - vård som ges till äldre och/ 
eller funktionshindrade personer av anhörig 
eller annan närstående. 

ANHÖRIGVÅRDARE - person som är anställd 
av kommunen som vårdbiträde och som an
tingen arbetar enbart hos den anhörige/närstå
ende eller både hos denne och andra hjälptaga-
re. 

AVLÖSNING - hjälp som ges i hemmet eller 
genom plats i särskilda boendeformer till per
son som vanligen vårdas av anhöriga i sin bo
stad. Hjälpen ges under viss tid för att anhöriga 
ska få vila och återhämtning. 

DAGVERKSAMHET - ett samlingsbegrepp för 
dagcentral/områdeslokal/dagsjukvård samt 
dagcenter. 

DAGCENTRAL/OMRÅDESLOKAL - lokal, som 
vanligtvis drivs av kommunen för äldre och/ 
eller handikappade personer i vilken viss ser
vice finns, t ex servering, hår- och fotvård och 
där besökarna även kan delta i fritidsverk
samhet, t ex gymnastik eller studier. 

FOTVÅRD, SUBVENTIONERAD - fotvård för 

vilken kommunen betalar del av kostnaden. 
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alltmer vanligt bland yngre funktionshindrade och 
blir från 1994 också en rättighet. 

Social hemtjänst 
Social hemtjänst är ett samlat begrepp för insatser 
som avser att underlätta det dagliga livet för äldre och 
personer med funktionshinder. Dessa omfattar dels 
social hemhjälp - service och omvårdnad i hemmet 
eller servicebostad - dels annan form av service eller 
omvårdnad som t ex dagverksamhet, ledsagarservice 
och subventionerad fotvård. 
I detta avsnitt beskrivs först omfattningen av hem
tjänsten och den grupp som fick hemhjälp under 1992. 

Därefter beskrivs och kommenteras utvecklingen av 
hemtjänsten de senaste åren. 

16 procent av de äldre får hemhjälp 
1992 fick 239 700 personer som var 65 år och äldre 
hemhjälp, vilket var knappt 16 procent av åldersgrup
pen. Sett till befolkningen i åldern 65-79 år hade 8 
procent hemhjälp. Av alla personer över 80 år var det 
38 procent och i åldrarna över 90 år och äldre hade 
drygt hälften hemhjälp (57 %). Att det ändå är så få i 
de högre åldrarna hänger samman med att många i 
dessa åldrar bor på ålderdomshem, i gruppbostad 
eller liknande eller vårdas inom långvård eller akut
sjukvård. 

HEMSJUKVÅRD - sjukvårdande insatser i bo
staden som utförs av vårdbiträde/underskö
terskor/sjuksköterskor, t ex medicinering, enk
lare såromläggning och vissa injektioner. 

KVÄLLS- OCH NATTPATRULL - personal an
ställd av kommunen och/eller landstinget som 
gör planerade och akuta insatser i bostaden 
under kvällar och nätter. 

MATDISTRIBUTION - distribution av färdigla-
gad mat till äldre och handikappade i deras 
bostäder. 

SOCIAL HEMHJÄLP - stöd, service och om
vårdnad i bostaden. 

TELEFONSERVICE-telefonkontakt mellan äld
re och funktionshindrade personer och perso
nal. Den som är anmäld till denna service blir 
kontinuerligt uppringd. 

TRYGGHETSLARM-ett larmsystem mellanden 
äldres eller handikappade bostad och en larm-
central. 

VÅRDPLANERING - planering av vård för en 
individ; planeringen görs av en grupp med re-
presentanterför socialtjänst och hälso-och sjuk
vård tillsammans med den enskilde; i gruppen 
kan t ex ingå anhöriga, hemtjänstassistent, di
striktsläkare, distriktssköterska, sjukgymnast 
och arbetsterapeut. 
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Över hälften som får hemhjälp 
är över 80 år 
Drygt hälften (55 procent) av alla personer med social 
hemhjälp under 1992 var över 80 år. 34 procent var i 
åldrarna 65-79 år. Den relativa fördelningen mellan 
åldersgrupperna har förändrats avsevärt. 1982 t ex var 
hälften av dem som fick hemhjälp 65-79 år och bara 
37 procent över 80 år. 

Tabell 2. Antal personer med social 
hemhjälp 1992. Fördelning på ålder. 

* -64 ingår inte i totalantalet 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Fler kvinnor än män får hemhjälp 
Kvinnor hade - utom i åldersgruppen 90 år och äldre 
- både i absoluta och relativa tal - hemhjälp i högre 
grad än män. Förklaringen till detta ligger främst i att 
kvinnorna är betydligt fler och att kvinnor oftare bor 
ensamma. Män lever ofta tills de dör tillsammans med 
en kvinna, som även ger dem vård och omsorg. 

Tabell 3. Andel män respektive kvinnor med social 
hemhjälp av befolkningen 65 år och äldre, 
1992. Fördelning på ålder. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Bland ensamboende är hemhjälp 
bland män vanligare 
Ensamboende får hemhjälp i betydligt högre grad än 
personer som sammanbor med make/maka eller an
nan person. SCB:s novemberundersökning 1992 vi
sade att nästan 80 procent av samtliga som fick hem
hjälp var ensamboende. Bland ensamboende får män 
hemhjälp i högre grad än kvinnor. Kan förklaringen 
till detta vara både att det är vanligare att ensamboen
de män ansöker om hjälp och att benägenheten att 
bevilja ensamma män hjälp är större? SCB:s under
sökningar om levnadsförhållanden visar att män med 
funktionshinder (bristande rörlighet och nedsatt syn) 
anser sig behöva hjälp i högre grad än kvinnor med 
motsvarande funktionshinder. 

En femtedel får även hemsjukvård 
Hemsjukvården byggdes ut under 80-talet och har 
därmed bidragit till att allt fler kunnat bo kvar i hem
met. Uppgifter saknas dock om omfattningen av hem
sjukvården. Socialtjänststatistiken redovisar bara de 
personer som samtidigt med social hemhjälp får hem-
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sjukvård. Denna andel var 18 procent av dem som fick 
hemhjälp i november 1992. Därtill kommer de som 
enbart har hemsjukvård. 

Antalet distriktssköterskor tredubblades mellan 
1974 och 1989 från cirka 1500 till 5 000 helårstjänster 
(15). Uppgifter saknas dock om hur stor del av deras 
arbete som ägnas åt hemsjukvården för de äldre. 

De flesta får hjälp få timmar 
per månad 
SCB:s novemberundersökning om social hemhjälp 
1992 visade att 41 procent av de hjälpta som var 65 år 
och äldre fick hjälp 1-9 timmar per månad. Hjälp i 
120 timmar eller mer fick endast drygt 3 procent. Det 
betyder ändå att en ganska liten grupp får en stor del 
av hemhjälpsresurserna. Uppskattningsvis 60 pro
cent av hjälptimmarna gick till en femtedel av de äldre 
som fick hemhjälp. 

Skillnaden i hjälptid per månad mellan personer 
som är under respektive över 80 år var relativt liten. 

Tabell 4. Antal personer 65 år och äldre med hem
hjälp november 1992. 
Fördelning på hjälpnivåer. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Av samtliga äldre som fick hemhjälp november 1992 
fick 24 procent hjälp kvällar och nätter. De flesta av 
dessa fick hjälp varje kväll och/eller natt. Service i 
hemmet kvällar och nätter finns numera i nästan samt
liga kommuner. Mer än en tredjedel av alla som fick 
social hemhjälp i november 1992 fick också hjälp 
under helger. 

Skillnaderna mellan kommunerna 
är stora 
Den andel i befolkningen som får hemhjälp skiftar 
avsevärt mellan kommunerna beroende bl a på skill
nader i ålders- och kommunstruktur, hälsotillstånd, 
kommunens prioriteringar och ambitioner samt skill
nader i själva behovsbedömningen (se tabell 5, sid 
60). I hälften av kommunerna var dock andelen med 
hemhjälp mellan 8 och 12 procent i åldersgruppen 
65-79 år och mellan 35 och 45 procent i åldrarna 80 
år och äldre. 

Bruksorter är den kommuntyp som har den största 
andelen med hemhjälp i åldersgruppen 80 år och 
äldre. Glesbygdskommuner har den största andelen i 
åldersgruppen 65-79 år. 

Övrig hemtjänst* 
För att skapa trygghet och möjlighet för äldre och 
handikappade att bo kvar i sina bostäder har under 
senare år allt fler olika typer av service införts. 

Vid slutet av 1992 fanns 54 400 lägenheter anslut
na till trygghetslarm (exkl lägenheter i servicehus). 
Antalet personer, som fick matdistribution var 1992 
8 200 (avser endast personer som inte har någon övrig 
hemhjälp). En annan typ av service är organiserad 

* Uppgifterna gäller även personer under 65 år. 
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Tabell 5. Kommuner med lägst respektive högst andel samt medeltal i befolkningen 65 år 
och äldre med hemhjälp. 1991. 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten, 1991 

Tabell 6. Högst och lägst andel personer 65 år och äldre med hemhjälp i respektive åldersgrupp. 
Fördelning på kommuntyper 1991. 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten 1991 
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telefonservice, vilket innebär att de som är anmälda 
till sådan service kontinuerligt blir uppringda av per
sonal på socialförvaltningen. Vid slutet av 1992 var 
5 100 personer anmälda till denna service. 

Subventionerad fotvård gavs i 174 kommuner. År 
1992 fanns 1 920 dagcentraler/områdeslokaler, där 
äldre och handikappade kan träffas och delta i olika 
verksamheter. 268 kommuner bedrev sådan verk
samhet. Uppgifter saknas om antal personer som får 
subventionerad fotvård, hur många som deltar i dag
verksamhet och vilka de olika verksamheterna riktar 
sig till. 

Nästan alla kommuner har arbetslag 
och vårdplanering 
Fler och fler kommuner inför arbetslag och individu
ell vårdplanering för äldre och handikappade. 1992 
hade 277 kommuner infört arbetslag för vårdbiträden. 
I 255 kommuner fanns grupper för individuell vård

planering gemensam för kommun och landsting. Stu
dier saknas om hur dessa grupper/planeringar funge
rar. 

Privatisering 
Samlad kunskap saknas om omfattningen av entre
prenadverksamhet i öppen hemtjänst. Att delar av 
hemtjänsten, t ex städning, matdistribution och fot
vård, läggs på entreprenad eller på annat sätt drivs i 
privat regi har blivit allt vanligare under senare år. 
Införande av hemtjänstpeng eller hemtjänstcheck med 
vilka äldre kan köpa sig service på marknaden plane
ras i flera kommuner. 

Antalet personer med social 
hemhjälp har kraftigt minskat 
Allt färre får social hemhjälp. Fram till 1978 ökade 
antalet över 65 år med hemhjälp kraftigt och var som 

Diagram 2. Antal personer med hemhjälp, 65 år och äldre per tusen i befolkningen, 1961-1991 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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mest 308 800. Därefter har antalet minskat avsevärt. 
Bara mellan 1990 och 1992 minskade antalet äldre 
med hemhjälp med 11 procent eller med 26 100 per
soner. 

Eftersom antalet äldre kontinuerligt ökat de senas
te decennierna är det mer intressant att studera den 
andel av ålderspensionärerna som fått hemhjälp. Den
na andel ökade fram till mitten av 70-talet och har 
sedan minskat och var 1992 ungefär densamma som 
i slutet av 60-talet. 1981 var det t ex 22 procent av 
ålderspensionärerna som fick hemhjälp. Andelen hade 
som tidigare nämnts 1992 minskat till 16 procent. 

Fram till 1990 gällde minskningen enbart ålders
gruppen 65-79 år, som blev mer än en tredjedel färre 
mellan 1982 och 1990. Antalet personer som var 80 år 
och äldre ökade däremot med nästan en fjärdedel 
under samma tid. Därefter har även antalet personer 
över 80 år med hemhjälp minskat. 

Diagram 3. Personer med social hemhjälp, 
1982-1992. 65-79 år resp 80 år och äldre. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Kvinnor och lågutbildade 
fick minskad hjälp 

Uppgifter om andelen män respektive kvinnor i be
folkningen som får hemhjälp finns bara fr o m 1987. 
Andelen män var då 14 procent och andelen kvinnor 
21. Motsvarande andelar för 1992 var 12 respektive 
18 procent. Mellan åren 1987 och 1992 var minsk
ningen således större bland kvinnor än bland män. 

En jämförelse mellan åren 1980/81 och 1988/89 av 
SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden visa
de också att det var två grupper som mer än andra 
drabbades av hjälpminskningen - kvinnor och lågut
bildade (17). Med lågutbildade avses här personer 
som har enbart folkskola. Jämförelsen gällde perso
ner i åldern 65-84 år med rörelsehinder, som i under
sökningen uppgivit att de har behov av praktisk hjälp 
- städning, matlagning, inköp, av- och påklädning, 
hjälp med hygien och liknande. 

För ensamboende kvinnor minskade den andel som 
fick hemhjälp från 65 till 53 procent och för samman
boende kvinnor från 37 till 19 procent. Bland såväl 
ensamboende som sammanboende män värden andel 
som fick hemhjälp oförändrad (61 respektive 15 pro
cent). 

Andelen kvinnor med hemhjälp som ansåg sig få 
otillräcklig hjälp hade ökat från 17 till 27 procent. 
Bland männen gällde det oförändrat 13-14 procent. 
Det var framförallt de svårt rörelsehindrade kvinnor
na som i ökad utsträckning ansåg att hjälpen var 
otillräcklig. 

Kvinnorna drabbades således både genom att färre 
fick hemhjälp och genom att fler av dem som fick 
hjälp upplevde den som otillräcklig. 

Även lågutbildade fick mindre hemhjälp, en minsk
ning från 42 till 33 procent medan högutbildade hade 
i stort sett oförändrad hemhjälp*. Vid slutet av 80-
talet hade det således blivit något vanligare med hem-

* En ej signifikant ökning från 34 till 37 procent 
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hjälp bland högutbildade än bland lågutbildade. Med 
tanke på att lågutbildade har betydligt sämre hälsa 
borde den mer restriktiva hemhjälpsbedömning un
der 80-talet istället resulterat i att högutbildade fått 
relativt sett mindre hjälp än lågutbildade. 

Kan det vara samma orsaker som ligger bakom 
minskningen av hemhjälpen för kvinnor som för låg
utbildade? Är det i båda fall ett resultat av starkare 
gruppers förmåga att hävda sin rätt och ta för sig av 
minskande resurser? 

Orsaker till hjälpminskningen 
Kunskaper saknas om orsaker till den kraftiga minsk
ningen av antalet personer som får hemhjälp men det 
finns en rad tänkbara sådana. Nya serviceformer som 
trygghetslarm och matdistribution har med säkerhet 
bidragit till minskade personalinsatser. Äldre har 
möjligen blivit något friskare och rörligare men detta 
kan knappast förklara någon större del av hjälpminsk
ningen. 

En tänkbar orsak kan vara att vissa äldre tidigare 
fick mer hjälp än de egentligen behövde. Mot detta 
talar dock SCB:s undersökningar om levnadsförhål
landen, som visade att fler ansåg att de fick otillräck
lig hjälp i slutet än i början av 80-talet. 

I syfte att försöka sänka kostnaderna har behovsbe
dömningarna i många kommuner blivit striktare. 
Många kommuner svarar inte heller längre för viss 
service, som getts tidigare inom hemtjänsten, t ex 
fönsterputsning och snöröjning. Under senare år har 
flera kommuner börjat hänvisa personer över en viss 
inkomstnivå till att köpa sig tjänster på marknaden 
istället för att få hjälp från hemtjänsten. Andra tänk
bara orsaker till minskningen av hemtjänsten kan vara 
höjda avgifter, som leder till att äldre avstår från att 
söka hjälp. 

Den viktigaste orsaken kanske ändå ligger i minsk
ningen av antalet platser för äldre i särskilda boende
former och på institution. Allt fler med stort omvård
nadsbehov bor kvar hemma och tar därmed en stor del 

av hemtjänstresurserna i anspråk. Personer med mind
re behov av hjälp hänvisas till att klara sig på egen 
hand. 

Konsekvenser av hjälpminskningen 
Samlad kunskap saknas också om konsekvenser av 
hjälpminskningen. Vad betyder den för de äldre? 
Behöver de inte hjälp? Får de hjälp någon annan
stans? Har kraven på de anhöriga ökat? 

Jämförelsen av SCB: s undersökningar om levnads
förhållanden åren 1980/81 och 1988/89 visade att 
anhöriga utanför hushållet fick ta ett allt större ansvar. 
Den andel som fick hjälp av anhöriga ökade från 15 
till 20 procent (17). De ökade anhöriginsatserna gäll
de i huvudsak endast svårt rörelsehindrade kvinnor, 
särskilt de som bodde ensamma. Främst innebar an
höriginsatserna en komplettering av hjälp till dem 
som även hade hemhjälp snarare än ersättning för 
utebliven hemhjälp. 

En motsvarande ökning av anhörigas insatser torde 
ha ägt rum även inom hushållet. 

Vad betyder detta ökade ansvar för de anhöriga? 
Vad innebär det t ex för relationen mellan dem och de 
äldre? 

Trots den stora enigheten bland politiker om att 
omsorgen om de äldre är ett högprioriterat område 
tycks en förskjutning ha ägt rum från samhällelig 
hjälp till anhörighjälp. Sedan slutet av 80-talet har 
antalet personer med hemhjälp minskat ytterligare. 

Allt större andel 
får omfattande insatser 
Medan såväl antalet som andelen personer med social 
hemhjälp minskade under 80-talet fördubblades anta
let arbetade timmar för vårdbiträden. Från 1990 till 
1992 minskade dock antalet arbetstimmar med 3 pro
cent. 

Arbetstiden per hjälptagare var relativt konstant 
från 1965 och fram till 1981 för att fördubblas under 
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80-talet. En av förklaringarna till detta är att de som 
får hemhjälp är alltmer vårdbehövande, bl a beroende 
på färre institutionsplatser. Men det finns även andra 
förklaringar. Om man vill göra jämförelser över tid 
måste man skilja mellan arbetstid och hjälptid. Den 
tid som redovisas i SCB:s årsstatistik är den totala 
arbetstiden, dvs både den tid som går åt för att ge hjälp 
åt äldre och handikappade och annan arbetad tid som 
gångtid, tid för planering, fortbildning etc. Alltefter
som vårdbiträdena fått lönearbetarrättigheter-rätt att 
räkna in gångtid, planering och utbildning i arbetsti
den - har allt mer tid gått åt för detta och hjälptiden hos 
pensionärerna har minskat (18). 

Flera data visar att vårdtyngden bland dem som får 
hemhjälp ökat. SCB:s novemberundersökning visar 
att det sedan 1988 har skett en förskjutning på så sätt 
att allt fler får mer omfattande hjälp. T ex har andelen 
av samtligahemhjälpsmottagare som får hjälp kvällar 
och nätter ökat från 16 procent 1988 till 24 procent 
1992. Andelen personer med både hemhjälp och hem
sjukvård ökade under samma period från 11 till 18 
procent. 

Den ökade vårdtyngden får givetvis konsekvenser 
för personalen på så sätt att arbetet blir tyngre och mer 
slitsamt. Vårdbiträden i äldreomsorgen har nästan 50 
procent högre risk att drabbas av arbetssjukdomar än 
samtliga förvärvsarbetande (19). Det gäller främst 
belastningsskador och psykosociala men. 

Trygghetslarm 
och dagverksamhet ökar 
Antalet lägenheter anslutna till trygghetslarm ökade 
med 14 procent mellan 1990 och 1992. År 1985 fanns 
endast 22 500 lägenheter med larm mot 54 400 år 
1992. vilket betyder att antalet sedan 1985 ökat med 
hela 142 procent. 

Antalet dagcentraler/områdeslokaler ökade med 
396 jämfört med i 991. En del av dessa övertogs från 
landstinget i samband med Ädelreformen. Det var 
också femton fler kommuner som kunde erbjuda så-

Tabell 7. Antal personer med hjälp kvällar och 
nätter november 1988-november 1992*. 
Procent av samtliga med hemhjälp. 

Källa: Statistiska centralbyrån 
* Uppgifterna avser samtliga som fick hemhjälp. 

dan verksamhet. Uppgifter om det antal äldre som 
deltar i verksamheterna saknas. 

Andra former av service minskar 
Andra former av service, som återfinns i socialtjänst
statistiken och som syftar till att äldre och handikap
pade ska kunna bo kvar hemma, har minskat i omfatt
ning. 

1992 minskade antalet anmälda personer med tele
fonservice med knappt 18 procent jämfört med 1990. 
Antalet personer som erhöll matdistribution minska
de under samma period med 21 procent. 

Antalet kommuner som erbjuder subventionerad 
fotvård minskade med 58 jämfört med 1990. 

Hemtjänstens innehåll 
Ett genomgående drag i ett flertal undersökningar om 
hemtjänsten är resonemang kring två frågor: 
• Vilka behov bör hemtjänsten tillgodose? 
• Vilka behov kan hemtjänsten tillgodose? 
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Socialtjänstlagen är tydlig när det gäller frågan om 
vilka behov som socialtjänsten bör tillgodose. Be
hovsbedömningen ska utgå från en helhetssyn och 
utöver praktisk hjälp i hemmet även tillgodose behov 
av en "aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra". 

Vilka behov är det då hemtjänsten tillgodoser? I 
vilken utsträckning görs de helhetsbedömningar av 
de äldres situation som lagen talar om? Behovsbe
dömningen ska ta utgångspunkt i äldres rätt till själv
bestämmande, dvs utgå från deras egna önskemål. I 
vilken utsträckning tar man fasta på de äldres egna 
preferenser och hur mycket styrs behovsbedömning
en av den åtgärdsarsenal, som utvecklats främst under 
80-talet inom hemtjänsten? 

Westlund (1992) talar om två olika bedömnings
strategier. Nettobedömningar går ut på att enbart ta 
fasta på de äldres nedsatta funktioner för att på så sätt 
minimera insatser och kostnader (20). Informationen 
är ofta bristfällig och tillgängligheten dålig. Nettobe
dömningar är i huvudsak kortsiktiga. Bruttobedöm
ningar däremot tar utöver funktionsnedsättningar 
hänsyn till behov av kontakt, aktivitet och rehabilite
ring och är mer långsiktiga till sin karaktär. Det är, 
menar Westlund, kärnan i en strategi att hålla nere 
kostnaderna genom att praktisera principen om "hjälp 
till självhjälp". Informationen om rättigheter är god, 
tillgängligheten är hög och aktiv uppsökande verk
samhet genomförs. Bruttostrategin har karaktären av 
erbjudande och rättighet och är öppen för självbe
stämmande på ett helt annat sätt än nettostrategin, 
som närmast kan uppfattas som en gåva, menar West
lund. 

Risken med nettobedömningen är att de äldre på 
sikt blir mer beroende av hemtjänsten och att vårdbi
trädena utsätts för krav att tillgodose behoven utanför 
tilldelad tid - ibland på sin fritid. 

Vilka behov tillgodoses? 
Har nettobedömningar blivit vanligare? Vad betyder 

serviceformer som trygghetslarm och matdistribu
tion för innehållet i hemtjänsten och omfattningen av 
den personliga kontakten mellan personal och om-
sorgstagare? Den enda service som för närvarande 
ökar i omfattning är som nämnts trygghetslarm. 

En rad undersökningar konstaterar att de praktiska 
inslagen - städning, matlagning, tvätt, inköp etc -
nästan helt dominerar hemtjänstens insatser (21,22). 
Genomgång av biståndsmål i förvaltningsdomstolar
na visar också att hänsyn i bedömningarna ytterst 
sällan tas till andra behov än just praktiska - hushålls
bestyr och personlig omvårdnad i bemärkelsen hjälp 
att klä på sig, duscha etc. 

En annan utvecklingstendens är en förskjutning 
från praktisk hjälp i hemmet till praktisk personlig 
omvårdnad. I en strävan att hålla nere kostnaderna 
utrangeras olika och alltfler sorters service ur insats
arsenalen som snöröjning, fönsterputsning, storstäd
ning, trädgårdsskötsel m m. Det senaste som håller på 
att lämna den offentliga servicen är städning. Männi
skor hänvisas till att själva köpa sig dessa tjänster på 
marknaden. Det kan dock ifrågasättas om alla äldre 
har förmåga att göra detta. 

Thoraeus Olsson (1990) har genomfört ett stort 
antal intervjuer med hemmaboende äldre över 80 år 
(23). På grundval av de behov som de äldre själva gav 
uttryck för fann hon tre olika kategorier behov: prak
tiska, emotionella och existentiella. Hon menar att det 
bara är de praktiska behoven som tillgodoses i hem
tjänsten. Praktiska behov kan, menar hon, utan större 
svårigheter "upptäckas". De äldre kan beskriva det 
som de inte längre klarar av. Det ligger också närmare 
till hands att söka stöd i omgivningen för praktiska än 
för emotionella behov. Andra behov är svårare att 
prata om och ge uttryck för. Med emotionella behov 
menar hon behov förorsakade av sorg, oro, otrygghet 
eller känslan av att vara betydelselös och inte längre 
behövd. De existentiella behoven är, menar Thoraeus 
Olsson, knutna till medvetenheten om att den tid som 
återstår att leva är kort, önskan att blicka tillbaka och 
finna en mening med livet i sin helhet och att förbe-
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reda sin bortgång. Den formella omsorgen saknar 
nästan helt betydelse för de emotionella och existen
tiella behoven, menar Thoraeus Olsson. 

Thoraeus Olsson menar att det inte är möjligt för 
omsorgsapparaten att tillgodose andra behov än de 
praktiska. Den emotionella och existentiella omsor
gen förutsätter ett långsiktigt känslomässigt engage
mang, som bottnar i en känsla av personligt ansvar. 
Den ska helst ges av personer i samma ålder och av 
personer som åtnjuter de äldres sympati och förtroen
de. 

Somliga forskare (t ex Sundström & Cronholm, 
1991) menar att det är nog om hemtjänsten begränsar 
insatserna till det som rör "föda, renhållning och 
rörlighet" (22). De frågar sig om inte "statsapparaten" 
bör hålla sig utanför intimsfären och om det inte kan 
vara direkt förödmjukande att ta emot hjälp för exis
tentiella behov. Socialtjänstlagen stadgar ju emeller
tid att hjälpen ska ges utifrån en helhetssyn och de 
sociala inslagen i hemtjänsten betonas särskilt. Även 
erfarenheten säger att behoven inte enbart kan knytas 
till praktisk hjälp och att det inte bara är sådan som 
efterfrågas. 

Tornstam (1992) har funnit en rad forskare som lyft 
fram förhållanden som har betydelse för att vänskaps
band ska kunna utvecklas (24). Hit hör ålder, likhet i 
samhällelig position eller yrkestillhörighet. Han refe
rerar också undersökningar som påvisat samband 
mellan upplevt välbefinnande och en nära förtrogen 
att tala öppet med om personliga problem. Ju längre 
denna vänskapsrelation varat, desto starkare var detta 
samband. 

Mellan många vårdbiträden och äldre uppstår ound
vikligen personliga band, ibland t o m av djupare slag. 
Konsekvensen av att äldre får tilldelad tid för praktisk 
hjälp men inte den känslomässiga kontakt som många 
kanske önskar sig och behöver för att må bra är att det 
blir frontpersonalen - vårdbiträdena - som får ta 
ansvaret för att andra behov tillgodoses. Flera under
sökningar (bl a Westlund, 1992) visar att vårdbiträde
na i det tysta gör en mängd uppgifter, utöver det som 

ingår i deras uppdrag från socialnämnden (20). 
Fram till slutet av 80-talet fattades beslut om bi

stånd mestadels i form av antal hemtjänsttimmar. 
Dessa beslut har nu ersatts av beslut om ändamål, dvs 
städning, hjälp med inköp etc. Detta kan möjligen ha 
påverkat innehållet i hemtjänsten på så sätt att mindre 
tid avsätts för mer informella kontakter, som t ex att 
promenera tillsammans. 

Vem ska tillgodose behoven? 
Att socialtjänstlagen ställer krav på helhetssyn i be
dömningarna innebär inte att behoven nödvändigtvis 
måste tillgodoses genom vårdbiträdena. Det finns 
många olika sätt att bredda insatserna för att bli mer 
aktiverande och kontaktskapande och för att tillgodo
se även emotionella och existentiella behov. 

Möjligheterna att tillgodose de äldres behov inom 
offentlig omsorg kommer framdeles att vara betydligt 
mindre än de varit under 70- och 80-talen. Alla behov 
är, som vi funnit, inte heller lämpade att tillgodoses 
genom den offentliga omsorgen. Nya former måste 
utvecklas. Här finns många i de flesta kommuner 
oprövade vägar. Ett exempel är gruppverksamhet -
matlag, studiecirklar etc. Ett annat är bättre och nya 
former för samverkan med det informella nätverket -
lokalsamhället, föreningslivet och enskilda- inte minst 
anhöriga. 

Det finns idag en stor grupp yngre, vitala pensionä
rer. Hur tas deras krafter tillvara för att komma äldre 
och skröpligare tillgodo? I det s k Gentjänstprojektet 
på Lidingö hjälper vitala pensionärer i ett bostadsom
råde äldre hjälpbehövande mot att tid sätts in i en 
"bank". Det innebär att "hjälparna" utlovas att själva 
när de så behöver få hjälp. 

I våra nordiska grannländer utvecklas alternativa 
former för service och omsorg - inte som en ersätt
ning för utan som ett komplement till den offentliga 
omsorgen. I Norge t ex genom frivillighetscentraler 
över hela landet och i Danmark genom självhjälps-
grupper. 
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Sammanfattning 
Allt färre får hemhjälp och insatserna har alltmer 
koncentrerats till de allra äldsta. Skillnaderna mellan 
kommunerna i andelen äldre som får hemhjälp är 
emellertid stora, vilket bl a kan bero på skillnader i 
ålderssammansättning, ambitionsnivå och priorite
ringar. Även annan hemtjänst för äldre med undantag 
för trygghetslarm och antal lokaler för dagverksam
het minskar i omfattning, t ex matdistribution och 
telefonservice. 

Minskningen av hemtjänsten tycks ha skett utan att 
alternativ till den samhälleliga hjälpen har byggts 
upp. Människor hänvisas i allt högre grad till att köpa 
sig tjänster på marknaden eller att klara sig utan den 
samhälleliga hjälpen. Konsekvensen kan bli att anhö
riga får ta ett allt större ansvar. Studier visar att så 
redan skedde under 80-talet. I övrigt saknas kunskap 
om konsekvenser av hjälpminskningen. 

Det finns flera tänkbara orsaker till hjälpminsk
ningen, t ex restriktivare behovsbedömningar, något 
bättre hälsa bland de äldre och minskningen av antalet 
platser i särskilda boendeformer och på institution, 
som ökat trycket på hemtjänsten. Andra orsaker kan 
vara indragning av service, som tidigare ingått i hem
tjänsten och minskad efterfrågan på hemhjälp på grund 
av höjda avgifter. 

Kvinnor hade både i absoluta och relativa tal hem
hjälp i högre grad än män, något som delvis kan 
förklaras med att kvinnorna är betydligt fler och ofta
re bor ensamma. Andelen ensamboende män som får 
hemhjälp är dock större än motsvarande andel kvin
nor. Uppskattningsvis 80 procent av dem som får 
hemhjälp är ensamboende. 

Den kraftiga hjälpminskningen under 80-talet tycks 
mest ha drabbat kvinnor och lågutbildade. Vårdtyng
den har ökat bland dem som får hjälp och det tycks ha 
skett en förskjutning från praktisk hjälp till praktisk 
omvårdnad. Det innebär att vårdbiträdenas arbete blir 
alltmer slitsamt och att risken för arbetsskador ökar. 

Undersökningar visar att hemtjänsten i huvudsak 

enbart tillgodoser praktiska behov - behovsbedöm
ningarna grundar sig inte på en helhetssyn. Det tycks 
även ske en förskjutning på så sätt att allt mindre tid 
avsätts för personliga kontakter. Det innebär att de 
äldres behov i detta avseende inte tillgodoses och att 
arbetsinnehållet för vårdbiträdena utarmas. 

Särskilda boendeformer 
1992 övertog kommunerna i och med Ädelreformen 
ansvaret från landstingen för lokala sjukhem och viss 
annan långtidsvård. I samband därmed infördes ett 
nytt samlingsnamn för samtliga boendeformer och 
institutioner inom den kommunala äldreomsorgen: 
särskilda boendeformer. Hit hör t ex servicebostad, 
ålderdomshem, gruppbostad och sjukhem. Under ti
digare år har en relativt klar åtskillnad kunnat göras 
mellan de olika boendeformerna. Framdeles kommer 
det inte att vara möjligt att göra någon klar kategori-
sering. Nya boendeformer växer fram. Det blir också 
allt vanligare att ge de äldre eget kontrakt även på 
ålderdomshem - på samma sätt som i servicebostad. 

SÄRSKILDA BOENDEFORMER 
FÖR SERVICE OCH OMVÅRDNAD 
- boendeformer som kommunerna enligt 20 § 
SoL skall inrätta för äldre personer med behov 
av särskilt stöd i boendet och som ger service 
och vård dygnet runt. Till dessa boendeformer 
hör t ex ålderdomshem, servicebostad (lägen
het i servicehus eller insprängd servicelägen
het i vanlig bostadsbebyggelse), gruppboende 
och sjukhem. 
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Plats eller lägenhet i särskild boendeform beviljas 
som bistånd enligt socialtjänstlagen. 

1 det följande beskrivs gruppen äldre i särskilda 
boendeformer samt utvecklingen av antalet platser 
för såväl yngre funktionshindrade som äldre i särskil
da boendeformer och på institution de senaste decen
nierna. 

Särskild boendeform för 7 procent 
112 900 personer som var 65 år och äldre bodde 1992 
inom någon särskild boendeform. 15 procent av dem 
delade rum eller bostad med annan än make eller 
maka. Nästan hälften hade dusch på rummet eller i sin 
lägenhet och 70 procent hade egen toalett. 

Kommunerna betalade dessutom under 1992 er
sättning till landstingen motsvarande 3 196 helårs
platser* i långtidssjukvård. 

Tabell 8. Antal personer 65 år och äldre i särskilda 
boendeformer 1992. Fördelning på ålder 
och kön, procent. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Mest kvinnor över 80 år 
Boende i särskilda boendeformer blir aktuellt först 
långt upp i åldrarna. Av alla personer i åldrarna 65-79 
år var andelen bara 3 procent medan drygt var femte 
bland personer i befolkningen som var 80 år och äldre 
bodde i särskild boendeform. Bland dem som var över 
90 år var det över hälften. 

Nästan tre fjärdedelar av de boende var över 80 år. 
Majoriteten - 69 procent - var kvinnor. Andelen 
kvinnor i hela befolkningen 65 år och äldre var 58 
procent, vilket tyder på att kvinnor är överrepresente
rade i särskilda boendeformer. Kvinnornas andel av 
de boende blir högre ju längre upp man kommer i 
åldrarna, ett utslag bl a av att kvinnor lever längre. 

Stora skillnader mellan kommunerna 
Andelen ålderspensionärer som bor i särskilda boen
deformer skiljer sig avsevärt mellan kommunerna 
och varierade 1991 mellan 2.2 och 17.6 procent** 
(16). Medelvärdet för samtliga kommuner var 9,3 

procent. Andelen var lägst i medelstora städer och 
högst i glesbygdskommuner och bruksorter. 

Det är också stora variationer mellan kommunerna 
om man jämför den andel av dem som är 80 år och 
äldre, som bor i särskilda boendeformer. Denna andel 
varierade kommunvis 1992 mellan 4,0 (Malmö) och 
47.2 procent (Norsjö). Medelvärdet för landet var 
21.3 procent. 121 kommuner var andelen högre än 30 
procent och i sju lägre än 10 (SCB, 1993). 

Det var även stora skillnader mellan kommunerna 
i utbudet av boendeformer. Ett 20-tal kommuner sak
nade t ex ålderdomshem och ett 15-tal hade inga 
servicebostäder (1991). 

* Avser såväl yngre funktionshindrade som äldre. 
** Inkl sjukhem och vårddygn på enskilda vårdhem. 
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Färre medicinskt färdigbehandlade 
i sjukvården 
För medicinskt färdigbehandlade (se sid 50) betalade 
kommunen ersättning motsvarande 580 platser i ge-
riatrisk vård och 496 i somatisk akutsjukvård* (25). 
Antalet färdigbehandlade patienter som ligger kvar 
på sjukhus har kraftigt minskat. Det har medfört att 
tillgängligheten till akutsjukvård och geriatrisk vård 
förbättrats. Den totala minskningen inom den soma
tiska akutsjukvården var drygt 50 procent mellan 
mars 1990 och mars 1993, vilket motsvarar 2 000 
patienter. Inom den geriatriska vården var minsk
ningen 60 procent mellan november 1991 och mars 
1993, vilket motsvarar 1 600 patienter. 

* Uppgifterna avser såväl yngre funktionshindrade 
som äldre. 

Antal boende i 
olika boendeformer 1991 
Fördelning på olika boendeformer saknas i 1992 års 
statistik men fanns för år 1991. I tabell 9 återfinns 
såväl boende i kommunernas boendeformer som de 
som fick vård på landstingens sjukhem eller inom 
övrig somatisk långtidssjukvård 1991. Större delen 
av dessa platser överfördes i samband med Ädelrefor-
men till kommunerna. 

Drygt 124 500 personer 65 år och äldre bodde eller 
fick vård inom kommunens eller landstingets äldrein
stitutioner, 87 700 av dessa i kommunens boendefor
mer. 

Av samtliga ålderspensionärer i kommunernas sär
skilda boendeformer 1991 var 71 procent över 80 år. 
Genomsnittsåldern för boende på ålderdomshem var 
betydligt högre än för dem som bodde i servicelägen
het. 81 procent av de boende på ålderdomshem var 

Tabell 9. Antal personer 65 år och äldre på ålderdomshem, i servicebostad och gruppboende, på sjukhem 
samt inom övrig somatisk långtidssjukvård, 1991. Fördelning på ålder och boendeform. 

Källa: Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen 
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över 80 år. Motsvarande andel i servicehus med lä
genheter var 64 procent. Servicehusens roll har blivit 
en helt annan än som var tänkt. Behovet av särskilt 
boende är så stort att det mest är gamla och sjuka som 
flyttar in. Medelåldern har blivit allt högre och alltfler 
behöver omfattande omsorg och vård. I gruppbostad 
var andelen över 80 år 66 procent. Den relativt låga 
andelen beror förmodligen på att de boende huvud
sakligen är personer med åldersdemens. 

Andelen kvinnor var högst i gruppbostad, 77 pro
cent. 68 procent av samtliga boende på ålderdoms
hem och 69 procent av de boende i servicehus med 
lägenheter var kvinnor. 

Allt fler behöver 
mer omfattande insatser 
Vårdtyngden i de särskilda boendeformerna har ökat 
i och med att de boende blir allt äldre. I gruppboende 
för dementa t ex har de äldre utöver demensen ofta 
andra funktionsnedsättningar. Många är rörelsehind
rade, beroende av rullstol, besväras av inkontinens 
etc. Socialstyrelsens bostadssociala inventeringar vi
sade att även vårdtyngden inom somatisk långtids
sjukvård ökat (26, 27). Detta får givetvis konsekven
ser för personalen med förhöjd risk för arbetsskador 
(se sid 64). 

Uppgifter saknas om i vilken utsträckning utbygg
naden av gruppboende medfört att andelen dementa 
minskat i andra särskilda boendeformer. Av dem som 
1989 bodde i gruppbostad kom 40 procent från egen 
bostad (3). 

104 000 vårdplatser 
och bostäder 1992 
Antalet vårdplatser och bostäder* i särskilda boende
former för såväl yngre med funktionshinder som äld

re 1992 var 104 000 fördelade på 3 422 enheter. An
talet platser/bostäder är färre än antalet boende, då 
ibland två eller flera personer delar rum. Antalet fler-
bäddsrum var 7 700. 

Nästan 80 procent av vårdplatserna/bostäderna 
hade egen toalett och drygt hälften hade dusch. 

I SCB:s statistik redovisas att 262 enheter med 
närmare 3 200 vårdplatser/bostäder drevs i privat regi, 
vilket innebär 8 procent av det totala antalet enheter. 
Uppgiften är något osäker. I en enkät till Socialstyrel
sen våren 1992 redovisade kommunerna 160 enheter 
med 5 300 platser. 

60 procent av bostäderna saknar kök 
60 procent av bostäderna i särskilda boendeformer 
bestod av ett rum utan kök. 120 procent av dessa fanns 
dock kokmöjligheter. Nästan en fjärdedel bestod av 
bostäder som var större än två rum och kök. 

Privata alternativ har funnits länge 
Äldreomsorgen har länge haft inslag av privata insti
tutioner. Det finns cirka 270 enskilda vårdhem, som 
drivs av stiftelser, privatpersoner m fl. Dessa vård
hem är tillståndspliktiga enligt stadgan om enskilda 
vårdhem, dvs får inte drivas utan tillstånd av länssty
relsen. Länsstyrelsen har också tillsyn över hemmen. 

Av de enskilda vårdhemmen är ett 50-tal avsedda 
för somatisk långtidssjukvård och ett 30-tal vårdhem 
motsvarar ålderdomshem. Det sammanlagda platsan
talet på dessa är ca 3 500. Merparten av dessa platser 
utnyttjas av äldre. Därtill kommer vårdhem för psy
kiskt långtidssjuka med ca 3 000 platser, varav upp
skattningsvis en tredjedel utnyttjas av äldre. Det sam
manlagda antalet institutionsplatser för äldre på en
skilda vårdhem kan således uppskattas till ca 4 000. 

Kommunerna ger i vissa fall bistånd enligt social
tjänstlagen i form av betalning för plats på enskilt 
vårdhem. Det saknas dock uppgift om i vilken ut
sträckning detta sker. * Definition se sid 73. 
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Institutionsplatserna för äldre 
har minskat sedan mitten av 70-talet 
Antalet platser för yngre funktionshindrade och äldre 
i särskilda boendeformer och på institution har mins
kat sedan 70-talet. Om man vill bedöma i vilken 
utsträckning de äldres behov av omsorg och vård 
tillgodoses bör man studera den s k täckningsgraden, 
dvs ställa antalet platser i relation till antalet äldre. 

Antalet platser på ålderdomshem per 1 000 i be
folkningen 65 år och äldre ökade fram till mitten av 
70-talet. Därefter skedde en kraftig minskning. Lång
vårdsplatserna ökade fram till mitten av 80-talet och 
har därefter minskat. Inkluderar man servicelägenhe
ter i institutionsboende sker en ökning fram till 1985 

och därefter en minskning. Antalet platser totalt öka
de alltså fram till 1975 eller till 1985 (om även ser
vicehuslägenheterna medräknas) och minskar däref
ter. Man bör även beakta den kraftiga reduceringen av 
antalet vårdplatser under slutet av 80-talet inom alla 
grenar av den slutna sjukvården och den stora minsk
ningen av vårdplatser inom psykiatrin, som ägt rum 
sedan 60-talet. 

Minskningen av antalet platser innebär bl a att 
kraven på insatser för att underlätta för äldre att bo 
kvar hemma ökat. 

Satsningar på olika boendeformer har varierat kraf
tigt över tid. Fram till 70-talet byggdes uteslutande 
ålderdomshem, som då ersattes av servicebostäder. 
Sedan slutet på 80-talet satsas stort på gruppboende. 

Diagram 4. Antal platser/bostäder på ålderdomshem, i servicelägenhet, långtidsvård och grupp
bostad 1960-1991 

Källa: Statistiska centralbyrån. Landstingsförbundet, Socialstyrelsen 
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Det antal platser som redovisas i diagram 4 är sådana 
som står till förfogande för såväl yngre funktionshin-
drade som äldre. 

Antalet platser på ålderdomshem var 1991 36 100, 
en minskning med 36 procent sedan 1982 då det 
fanns 56 400 platser. Serviceboende ökade med 12 
procent (9 500) under samma period. 1991 fanns cirka 
48 000 servicelägenheter. 

Stimulansbidragen har vänt trenden 
Det tycks nu som om de tillfälliga stimulansbidragen 
har bidragit till att vända trenden och att minsknings
takten när det gäller särskilda boendeformer avtagit. 

Under 1991 och 1992 tillkom genom de statliga 
stimulansbidragen 7 900 platser i särskild boende
form för äldre. Av dessa var cirka 5 700 i gruppbostä
der och 2 000 i nybyggda övriga särskilda boendefor
mer. Dessutom tillkom under 1992 uppskattningsvis 
1 600 bostäder utan hjälp av stimulansbidragen (25). 
Detta innebär dock inte att det totala antalet platser 
ökat med lika mycket. 

450 boendeenheter med ett okänt antal platser la
des ner under 1992. Gruppboende för äldre tillkom
mer ofta genom ombyggnad av ålderdomshem och 
servicehus. Ofta samlokaliseras fyra-sex gruppboen-
den. Skäl som anges för detta är samutnyttjande av 
personalen kvällar och nätter. 68 procent av alla ny
tillkomna gruppboendeenheter för dementa är samlo
kaliserade och drygt 80 procent av gruppboendeenhe
ter för äldre långtidssjuka. Man bör också ha i åtanke 
att ombyggnad av sjukhem i syfte att utöka antalet 
enbäddsrum innebär en minskning av antalet platser. 

Det är av olika skäl svårt att få en klar bild över 
utvecklingen före och efter Ädelreformen*. Möjligen 
har antalet vårdplatser/bostäder i särskilda boende
former ökat något sedan 1991. Relaterat till befolk
ningsökningen främst i åldrarna över 80 år innebär 

detta ändå ingen förbättring av behovstäckningen. 
I varje fall kan konstateras att stimulansbidragen 

lett till en avsevärd förbättring av standarden. 

Antalet gruppboendeenheter ökar 
Gruppbostad blir allt vanligare. Den är avsedd för en 
liten grupp människor som har egna bostäder med 
gemensamma utrymmen. Boendeformen förenar en
skilt och kollektivt boende, omvårdnad och småska-
lighet. 

Hösten 1987 fanns ett 60-tal gruppboendeenheter 
för äldre, främst åldersdementa, med sammanlagt ca 
500 boende (3). Två år senare hade antalet ökat till 
347 boendeenheter med ca 2 500 boende. Av landets 
284 kommuner hade vid slutet av år 1991 totalt 197 
kommuner gruppbostäder för 4 760 äldre boende över 
65 år (SCB). Som nämnts ovan tillkom ett stort antal 
under 1992 med stöd av stimulansbidrag. 

Planer på utbyggnad 
Kommer kommunerna att klara av att svara upp mot 
behoven av platser/bostäder i särskilda boendeformer 
för det ökande antalet personer i de högsta åldrarna? 

En beräkning av det framtida behovet av antalet 
platser i särskilda boendeformer har gjorts av Lager
gren & Meissner (28). Beräkningen har gjorts enbart 
utifrån befolkningsprognoser och dagens vårdutnytt
jande utan hänsynstagande till olika tänkbara föränd
ringar t ex i hälsotillstånd. Om de äldre i olika köns-
och åldersgrupper skulle få samma möjlighet till vård 
år 2000 som idag skulle resurserna behöva öka med 
10 till 20 procent - servicebostäder med drygt 10 
procent och sjukhem/ålderdomshem med ca 22 pro
cent. Det betyder ett sammanlagt tillskott på ca 20 000 
platser. 

Socialstyrelsen tillfrågade kommunerna 1992 om 
planerad utbyggnad av särskilda boendeformer (29). 
För perioden 1992-1995 planerades cirka 1 000 an
läggningar att färdigställas med ett beräknat nettotill-

* Bl a på grund av olika statistikkällor och omläggning av 
statistiken 1992. 
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skott av platser på 15 000, varav 13 000 i anläggningar 
för äldre. Ungefär hälften av anläggningarna var grupp
boendeenheter. Denna utbyggnad står i överensstäm
melse med de beräknade behoven enligt Lagergren & 
Meissners framskrivning av situationen 1991. 

Ett 50-tal kommuner hade inga planer på nybygg
nad. 

Av de planerade boendeenheterna för åren 1992-
1995 planerades 70 eller knappt 8 procent att läggas 
ut på entreprenad. 

Boendestandarden förbättras 
kontinuerligt 
Boendestandarden i särskilda boendeformer har ökat 
avsevärt de senaste åren och mycket talar för att den 
utvecklingen fortsätter. Bl a kan det nya avgiftssyste
met (se sid 85) förväntas påskynda standardförbätt
ringen på sjukhemmen. 

Boverket och Socialstyrelsen undersökte bostads
standarden 1992 (30). Även om stora förändringar ägt 
rum kan ändå en stor del av rummen/bostäderna inte 
betraktas som fullvärdiga bostäder utan snarare som 
vårdplatser. 

Om man med bostad avser en lägenhet som är väl 
integrerad i vanlig bebyggelse, upplåts med hyresrätt, 
består av minst ett rum med kokmöjlighet, har eget 
hygienutrymme och en yta på minst 35 kvm komplet
terad med gemensamma utrymmen kan bara knappt 
hälften av de 124 000 platserna/bostäderna i särskilda 
boendeformer (1991) betraktas som fullvärdiga bo
städer (59 000). Av dessa fanns 4 000 i ålderdoms
hem, 49 000 var servicebostäder och 6 000 gruppbo
städer. 

Helinackorderingsprincipen tillämpas i stor ut
sträckning. Knappt hälften av rummen/bostäderna 
hade upplåtelseavtal med hyresrätt. Antalet ökar dock 
starkt. Det var främst sjukhem och ålderdomshem, 
men även gruppbostäder som saknade upplåtelseav
tal. 

Huvuddelen av rummen/bostäderna är integrerade 

i vanlig bebyggelse men uppskattningsvis 5-10 000 
finns dock i anläggningar utanför vanlig bebyggelse 
eller är lokaliserade till sjukhus. Detta gäller främst 
sjukhem men även i viss utsträckning ålderdomshem. 

Standarden på sjukhemmen är låg men förbättras 
långsamt. 10 procent av sjukhemmen hade fler än 100 
platser. Det genomsnittliga antalet var 55. Utveck
lingen mot mindre enheter är bl a ett resultat av nya 
former, t ex lägenhetssjukhem i vanliga bostadsområ
den. Andelen platser i enkelrum ökade från 33 pro
cent 1985 till 40 procent 1991. 16 procent av enbädds-
rummen hade egen toalett och 10 procent egen dusch. 
Andelen platser i trebäddsrum eller fler var 25 pro
cent. 

Gruppboendeenheterna är i allmänhet väl integre
rade i vanlig bebyggelse. Hälften var samlokaliserade 
med andra särskilda boendeformer. Ca 60 procent 
saknade upplåtelseavtal. Lika stor andel hade en lä
genhetsyta som understeg 35 kvm och saknade oftast 
eget hygienutrymme och kokmöjligheter. Bara 40 
procent kan betraktas som fullvärdiga bostäder. 

De gruppboendeenheter som tillkommit genom de 
statliga stimulansbidragen innehåller vanligen sju
åtta lägenheter. Storleken på lägenheterna är vanligt
vis i intervallet 40-44 kvm. 20 procent av lägenheter
na för personer med åldersdemens är dock mindre än 
35 kvm. Den vanligaste lägenhetstypen för personer 
med åldersdemens är ett rum och kokvrå och för 
övriga äldre långtidssjuka ett rum och kök eller ett 
rum och kokvrå *. 

De gemensamma utrymmena i gruppboende som 
tillkommit 1991 och 1992 är relativt stora, ofta mer än 
100 kvm. 30procentav samtliga gruppboendeenheter 
för dementa hade dock gemensamma utrymmen som 
understeg 80 kvm (1991). 

Det finns en tendens till krympande ytor både i de 
privata lägenheterna och i gemensamhetsutrymme-
na. Det förekommer också enheter där lägenheterna 

* Enligt bidragsreglerna behöver lägenheter i gruppboende 
för åldersdementa inte innehålla kokmöjligheter. 
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har en låg standard, t ex saknar eget hygienutrymme. 
Ålderdomshemmen är i regel små med färre än 50 

platser. Det genomsnittliga platsantalet 1991 var 45. 
Många ålderdomshem byggs om för att förbättra bo-
endestandarden, t ex genom att slå samman två rum 
till ett. Så gott som samtliga platser 1991 hade enkel
rum. 86 procent hade egen toalett, 16 procent egen 
dusch och 7 procent kokmöjligheter. Någon under
sökning om rumsstorlek på ålderdomshem har inte 
gjorts. Antalet fullvärdiga bostäder på ålderdomshem 
kan uppskattas till 4 000. Övriga 32 000 får betraktas 
som vårdplatser på grund av låg standard. 

I likhet med sjukhem och ålderdomshem går ut
vecklingen av servicebostäder mot små enheter, väl 
integrerade i vanlig bebyggelse. Boende standarden 
är hög och har kontinuerligt ökat. Samtliga servicelä
genheter kan betraktas som fullvärdiga bostäder. Allt
fler servicehus byggs om för att inrymma gruppboen
deenheter. 

Brister i avtal med entreprenörer 
Socialstyrelsen har granskat ett 50-tal avtal som slu
tits med entreprenör som åtagit sig att driva särskilda 
boendeformer. Avtalen kommer främst från storstads
regioner eller större städer. 

Granskningen visar att avtalen i många avseenden 
är bristfälliga främst ur rättssäkerhetsaspekt. Mest 
uppseendeväckande är bristen på krav på insyn, kon
troll och kvalitet i entreprenadverksamheten samt 
planer på uppföljning av verksamhetens överensstäm
melse med gällande lagstiftning och mål för äldre -
och handikappomsorgen. Inte heller berörs länssty
relsens tillsyn annat än undantagsvis. 

Uppgifter saknas oftast om vem som ansvarar för 
omprövning av biståndsbeslut, när ett behov föränd
ras, vem som ansvarar för dokumentation och hur 
handlingar ska förvaras. Sekretess och tystnadsplikt 
regleras långtifrån alltid. Få avtal innehåller krav på 
vilken utbildning och kompetens som erfordras för att 
utföra arbetsuppgifterna. 

Avtalen förnyas som regel automatiskt utan egentlig 
utvärdering av verksamheten. I några fall var avtals
tiden anmärkningsvärt lång - upp till 10 år. 

Begränsad valfrihet 
Det har alltså på många håll blivit betydligt svårare 
för äldre att få en plats i särskild boendeform eller på 
institution. Valfriheten är begränsad i den bemärkel
sen att äldre ofta inte när de så önskar kan välja att 
flytta till servicebostad, ålderdomshem, gruppbostad 
eller sjukhem. Kunskap om efterfrågan saknas, då 
några köer till sådant boende inte existerar. Plats 
tilldelas efter behov i enlighet med socialtjänstlagen 
och inte efter kötid. Olika studier visar att det finns en 
grupp äldre med mycket stort omvårdnadsbehov som 
trots omfattande hjälpinsatser inte mår bra i det egna 
hemmet (29, 31). Det gäller ca 5 procent av de hem-
maboende med hemtjänst. 

En genomgång av samtliga kammarrättsdomar 
1982-1992 som gäller bostad för äldre visar att det för 
den enskilde inte lönar sig att överklaga ett negativt 
beslut. Bara ett fåtal fick rätt i domstol. Domstolen 
avslår besvären med hänvisning till kommunens bris
tande resurser eller till att behoven kan tillgodoses 
genom hemtjänst. 

Utbyggnaden av särskilda boendeformer förefaller 
mera ha styrts av ideologi än av faktisk kunskap om 
äldres behov och önskemål. Det finns mycket lite 
kunskap om vilka preferenser de äldre har och om de 
boende- och omvårdnadsformer finns som de äldre 
önskar sig. Försök pågår att finna bra metoder för att 
ta fram sådan kunskap. 

Seniorboende - ett komplement 
Med seniorboende avses alla slags boenden i vanliga 
bostäder för enbart äldre (över 55 år) och som inte 
förmedlas efter behovsprövning av socialnämnd eller 
motsvarande. 

Det första seniorboendet i Sverige tillkom 1929. 
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Därefter byggdes ett fåtal under de närmaste decen
nierna. I början av 80-talet startade en diskussion om 
privata och kooperativa boendealternativ för äldre. 
Fem år senare togs de första "moderna" seniorbostä
derna i bruk. En undersökning om boendeönskemål 
inför ålderdomen visade att intresset för privat eller 
kooperativt äldreboende var lika stort som för de 
offentliga boendeformerna (32). 

En kartläggning 1990-91 visade att 42 kommuner 
(13 procent) hade någon form av seniorboende (32, 
33). Det rörde sig om totalt 60 hus med 4 300 lägen
heter och 5 400 boende. Ytterligare nästan 5 000 
lägenheter var under byggnation eller planerade. 
Främst var det Mälardalen och södra Sverige som 
visat intresse för alternativt boende. 

Hälften var byggda av HSB. Två tredjedelar var 
bostadsrätt, resten hyresrätt. De flesta enheterna var 
ganska små. Merparten har ett eller flera gemensam-
hetsutrymmen, t ex hobbyrum, motionsrum eller bas
tu. Bara en tredjedel hade matservering. Den service 
som erbjuds är enklare vardagssysslor, t ex städning, 
inköp eller fotvård. En tredjedel hade utrymmen för 
vård och omsorg. Sällan fanns sjuksköterska. Kon
taktnät tycks ha byggts upp bland de boende, som 
därmed kan hjälpa och stödja varandra. På något håll 
hade bostadsföretaget tagit över hemtjänsten på en
treprenad. 

Många frågor omkring seniorboende är obesvara
de. Bidrar seniorboende till ökad segregering? I vil
ken utsträckning kan seniorboendet minska behovet 
av offentlig service? Vad händer när de boende blir 
äldre och skröpliga? 

Sammanfattning 
Antalet platser för äldre i särskilda boendeform och 
på institution minskade kraftigt fram till 1991 samti
digt som antalet äldre ökade, särskilt personer i åld
rarna över 80 år. Valfrihet för äldre har därmed varit 
begränsad i den bemärkelsen att många, när de anser 

sig behöva, inte kan flytta till t ex ålderdomshem eller 
gruppbostad. 

Skillnaderna mellan kommunerna i antalet platser 
per ålderspensionär är avsevärda. 

Drygt 7 procent av ålderspensionärerna bodde 1992 
i särskild boendeform. De flesta av dessa (71 procent) 
var över 80 år. Kvinnomas antal i de särskilda boen
deformerna dominerar och andelen kvinnor ökar ju 
högre upp man kommer i åldrarna. 

De som flyttar till särskild boendeform blir allt 
äldre och mer vårdbehövande, vilket får konsekven
ser för personalen. Arbetet blir tyngre och risken för 
arbetsskador ökar. 

Standarden i särskilda boendeformer har succes
sivt höjts och denna utveckling tycks fortskrida. Ändå 
kan knappt hälften av utbudet betraktas som fullvär
diga bostäder. Särskilt låg standard har sjukhemmen. 

De statliga stimulansbidragen har höjt standarden 
i de särskilda boendeformerna, bl a genom det ökande 
antalet gruppbostäder. Däremot är det osäkert om 
stimulansbidragen bidragit till någon relativ ökning 
av det totala antalet platser. En stor andel av platserna 
tillkommer genom ombyggnad av servicehus och ål
derdomshem. Genom ombyggnad av sjukhem i syfte 
att få fler enbäddsrum minskar också antalet platser. 

Kommunemas planer på utbyggnad tyder på sam
ma täckningsgrad för äldre 1995 som 1991. 

Betalningsansvaret för medicinskt färdigbehand-
lade har inneburit att antalet färdigbehandlade patien
ter som ligger kvar på sjukhus kraftigt har minskat. 

Invandrare i äldreomsorgen -
en bortglömd grupp 
En kartläggning 1991 visade att kommunerna ägnat 
mycket lite uppmärksamhet åt de äldre invandrama 
och att beredskapen för det ökande antalet äldre med 
invandrarbakgrund varmycket låg (4). Bara 3 procent 
av kommunerna behandlade t ex äldre invandrares 
situation i sina planer för äldreomsorgen. 
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En stor del av vårdbiträdena har invandrarbakgrund. 
Kartläggningen visade dock att få kommuner använ
der sig av deras speciella kunskaper. T ex var det få 
kommuner som kartlagt personalens språkkunska
per. Det är ett dåligt resursutnyttjande och innebär att 
många äldre inte får hjälp av en person som de kan 
samtala med och som förstår deras behov - trots att 
det många gånger finns att tillgå. Ganska många kom
muner hade anställt anhöriga som vårdare inom hem
tjänsten men dessa fick sällan utbildning eller stöd 
och lämnas därmed ensamma med sitt vårdansvar. 

En undersökning i Stockholm visade att äldre in
vandrare får hemhjälp i mindre omfattning än den 
övriga befolkningen (34). Detta kan ha sin grund i att 
de inte känner till sina rättigheter eller att de inte 
söker, då de tror sig veta att de inte får hjälp av någon 
som de kan tala med och som förstår deras behov. 
Andra orsaker kan vara uppfattningen att ansvaret för 
de äldre vilar hos familjen eller bristande tilltro till 
myndigheter. 

Kartläggningen 1991 visade att bara sju kommuner 
hade ordnat särskild dagverksamhet för viss invand
rargrupp av äldre, tre för finländare, två för latiname
rikaner, en för assy rier/sy rianer och turkar samt en för 
iranier. 

Särskilt boende för äldre på etnisk, religiös eller 
språklig grund fanns endast i fyra kommuner, bl a i 
Stockholm och Göteborg. Samtliga gällde servicebo
ende för judar, katoliker, finländare och latinamerika
ner. Inget gruppboende fanns för viss invandrargrupp 
men ett par kommuner uppgav planer på sådant. 

Få kommuner tillhandahöll information om äldre
omsorgen på olika språk och samarbetet med invand
rarnas organisationer och samfund om de äldres för
hållanden var outvecklat. 

Färdtjänst 
Färdtjänsten är ett komplement till de allmänna kom
munikationerna med syftet att ge personer med funk

tionshinder möjligheter att resa. Färdtjänsten kan 
användas både till arbetsresor och resor för t ex inköp, 
fotvård, besök hos släkt och vänner eller bio- och 
teaterbesök. Resor till grundskola (skolskjuts) och 
behandlingsresor (dvs resor till läkare, tandläkare och 
sjukgymnast) ingår inte i färdtjänsten. Färdtjänstre
sor görs oftast med vanlig taxi men även med speci
alfordon, särskilt anpassade för personer med rullstol. 
Färdtjänst beviljas enligt kommunala regler eller som 
bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Färdtjänsten byggdes ut framförallt under 70-talet. 
1980 fanns färdtjänst i alla landets kommuner och det 
är den service inom socialtjänsten som omfattar flest 
personer. 

En fjärdedel av de äldre 
har färdtjänsttillstånd 
Nästan en fjärdedel av alla över 65 år eller 362 700 
personer hade färdtjänsttillständ 1992. Trots det stora 
antalet färdtjänstberättigade visar SCB:s levnadsni
våundersökningar att var tionde pensionär som anser 
sig behöva färdtjänst inte har denna service, främst 
beroende på att de aldrig ansökt om den (1988/89). 

Mer än hälften av alla över 80 år 
har färdtjänst 
1992 var 49 procent av samtliga färdtjänstberättigade 
(=436000) 80 år eller äldre, 34 procent 65-79 och 
17 procent under 65 år. 

Bland alla 80-åringar och äldre hade mer än hälften 
färdtjänst (56 procent). I åldersgruppen 65-79 år där
emot var andelen med färdtjänst bara 13 procent. 

Fler kvinnor än män 
Äldre kvinnor hade färdtjänst i betydligt högre om
fattning än äldre män. 72 procent av de färdtjänstbe
rättigade över 65 år var kvinnor. En sannolik orsak till 
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detta är att kvinnor oftare saknar såväl bil som kör
kort. Av samtliga kvinnor över 65 år hade 30 procent 
färdtjänst. Motsvarande andel för män var 16 procent. 

Stora skillnader mellan kommunerna 
Färdtjänstens regelsystem varierar från kommun till 
kommun både vad gäller vilka som definieras som 
färdtjänstberättigade, begränsningar av antalet resor 
per tidsperiod, resans längd och kostnad samt krav på 
samåkning. De flesta kommuner bekostar färdtjänst
resor upp till tre månader i en annan kommun. 

97 kommuner krävde förhandsbeställning av färd
tjänst med taxi, en ökning med 53 kommuner sedan 
1989. 

Vid slutet av år 1992 hade 279 kommuner tillgång 
till färdtjänstfordon/specialfordon. 243 avdessakom-
muner hade sådana fordon tillgängliga dygnet runt. 
218 kommuner krävde förhandsbeställning för resor 
med färdtjänstfordon/specialfordon, i de flesta av des
sa kommuner en dag före avresan. 

Skillnaderna i andel färdtjänstberättigade av hela 
befolkningen är stora mellan olika typer av kommu
ner (16). Lägst andel har glesbygdskommuner och 
förorter och högst storstäder. Mellan enskilda kom
muner varierade andelen av hela befolkningen som 
fick färdtjänst mellan 2,1 och 8,1 procent. Medelvär
det för hela landet var 6,5 procent (1991). 

För kvinnor var den lägsta andelen 2,8 och den 
högsta 12,3 procent och för män 1,6 respektive 5,6 
procent. Medelvärdet var 3,2 respektive 6,8 (SCB, 
1992). 

Även andelen färdtjänstberättigade i olika ålders
grupper varierade starkt mellan kommunerna - i ål
dersgruppen 65-79 år mellan 5,5 och 20,9 procent 
och i åldrarna över 80 år mellan 5,2 och 73,4 procent. 
Medelvärdet för 65-79 år var 13,3 och för 80 år och 
äldre 55,1 procent (16). 

Orsaker till skillnaderna mellan kommunerna kan 
vara avstånd, regelsystem och tillgången på kollek
tivtrafik och servicelinjer. 

Antalet resor per färdtjänstberättigad och år varierade 
kommunvis mellan 5 och 122 (1992). 

Antalet äldre med 
färdtjänsttillstånd minskar 
Antalet äldre med färdtjänsttillstånd ökade kontinu
erligt fram till 1989. Mellan 1982 och 1989 ökade 
antalet från 250 100 till 374 500 personer, en ökning 
med 50 procent. Därefter har antalet minskat med 

Diagram 5. Antal personer över 65 år med 
färdtjänsttillstånd 1982-1992 

Kalla: Statistiska centralbyrån 
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Diagram 6. Personer med färdtjänsttillstånd. 
Procent av befolkningen i åldersgrupperna 
65-79 och 80 år och äldre 

Källa: Statistiska centralbyrån 

drygt 3 procent eller 11 800 personer. Minskningen 
har varit störst bland männen. 

Andelen färdtjänstberättigade i åldersgruppen 65-
79 år var relativt konstant under hela 80-talet medan 
andelen bland personer 80 år och äldre ökade kraftigt 
från mitten av 80-talet för att minska från 1989. 

I tre kommuner minskade antalet färdtjänstberätti
gade mellan 1991 och 1992 med över 20 procent. I 
fyra kommuner ökade antalet med mer än 20 procent. 

Även antalet färdtjänstresor minskar 
Antalet färdtjänstresor ökade med nära 50 procent 
mellan 1982 och 1989 främst genom att antalet perso
ner med färdtjänsttillstånd ökade. Därefter har antalet 
resor minskat med närmare 23 procent. Varje färd-

tjänstberättigad person gjorde i genomsnitt 35 enkel
resor under 1992 jämfört med 42 under 1989. En viss 
del av minskningen kan möjligen förklaras av brister 
i redovisningen på så sätt att, vilket är felaktigt, bara 
en resa redovisas vid samåkning. Andra förklaringar 
kan vara restriktivare regler och utbyggnaden av ser
vicelinjer (se nedan). Även höjda avgifter kan tänkas 
ha minskat resandet. 

Tabell 10. Antal resor med färdtjänst totalt 
och i genomsnitt per person 1982-1992 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Färdtjänstresor sker i regel med taxi. Var tionde resa 
gjordes 1992 med speciella färdtjänstfordon, vilket är 
något fler än föregående år. 

Flera servicelinjer 
För kommuninvånarna utgör servicelinjer en viktig 
tillgång. Ofta nyttjas de av äldre som inte får färd
tjänst och som på detta sätt smidigt kan ta sig till olika 
serviceinrättningar. 
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SERVICELINJE 
- linjetrafik som är speciellt anpassad för han
dikappade personer. Fordonen har platsför rull
stol. Linjerna är anpassade så att de är lätt 
åtkomliga dels i bostadsområden med många 
äldre och handikappade, dels där det finns of
fentliga och enskilda serviceinrättningar 

Antalet linjer har utvecklats snabbt. År 1992 fanns 
125 servicelinjer i 47 av landets kommuner (35). Av 
dessa var 30 nytillkomna under 1991. Tre fjärdedelar 
av linjerna fanns i Götaland. I Norrland förekom ser
vicelinjer endast sporadiskt (12 linjer). Planer fanns 
på ytterligare 27 linjer, de flesta under 1992. 

Trafiken genomförs genomgående av trafikbolag. 
Ofta används länstrafikbolagen för uppgiften. I vissa 
fall anlitas taxi, som bedriver trafiken med taxibilar 
och specialfordon för rörelsehindrade. 

På många linjer tillämpas samma taxor för perso
ner med färdtjänsttillstånd som för andra resenärer. 
Ett flertal linjer tillämpar gratisåkning för färdtjänst-
berättigade. 

32 procent av resorna gjordes av personer med 
färdtjänsttillstånd. Spridningen var dock mycket stor. 
Några linjer trafikerades endast av personer med färd
tjänsttillstånd. Den lägsta andelen med färdtjänsttill
stånd på servicelinje var 6 procent. 

Sammanfattning 
Andelen färdtjänstberättigade över 80 år ökade kraf
tigt fram till 1989 för att därefter minska. I åldersgrup
pen 65-79 år har andelen varit relativt konstant under 
det senaste decenniet. Mer äng hälften av alla över 80 

år hade färdtjänst. Betydligt fler kvinnor än män hade 
färdtjänst. Antalet färdtjänstresor har minskat sedan 
1989. 

Andelen färdtjänstberättigade varierar kraftigt 
mellan kommunerna i de olika åldersgrupperna. Det
ta kan bero på skillnader i avstånd, regelsystem och 
tillgång på kollektivtrafik och servicelinjer. Antalet 
servicelinjer ökar och utgör ett viktigt komplement 
till färdtjänsten. 

FRIVILLIG- OCH INTRESSEORGANISATIONER 
Många frivilligorganisationer spelar en viktig 
roll inom flera områden av äldreomsorgen. Röda 
Korset, Svenska kyrkan och andra religiösa 
samfund ordnar väntjänst, driver dagverksam
het, uppsökande verksamhet etc. De utgör på 
detta sätt ett viktigt komplement till samhäl
lets verksamhet. 

Pensionärernas intresseorganisationer - Pen
sionärernas riksorganisation (PRO), Sverige 
pensionärsförbund (SPF) m fl äldreorganisatio
ner - medverkan t ex i utredningar, deltar i 
överläggningar, lokala pensionärsråd etc. Or
ganisationerna bedriver också social verksam
het, t ex fritidsverksamhet för äldre. 

Demensförbundet, som är en handikapporga
nisation, vill skapa opinion kring de dementas 
situation. Förbundet har ett 50-tal lokalavdel
ningar. 
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Personal 
De flesta vårdbiträden arbetar deltid men timanställ
ning har alltmer ersatts av fast anställning och ökad 
tjänstgöringsgrad. Andelen heltidsanställda 1989 var 
19 procent. Det var dock stora skillnader mellan kom
munerna (36). I vissa landsbygdskommuner i syd-
och mellansverige var andelen inte högre än 7 pro
cent. 

Närmare hälften av personalen 1989 hade någon 
form av gymnasieutbildning medan endast en av fyra 
anställda hade gymnasial utbildning med inriktning 
på arbete inom äldre- och handikappomsorg. 

1990 gjordes SCB:s statistik över personal inom 
äldre- och handikappomsorgen om. Jämförelser bak
åt i tiden är därmed inte möjliga. 

1991 fanns 18 600 vårdbiträden (inkl undersköter
skor, sjukvårdsbiträden och skötare) inom äldre- och 
handikappomsorgen. En tredjedel arbetade heltid, dvs 
betydligt fler än 1989. 1992 var antalet 23 700 vård
biträden. Något fler - 35 procent - arbetade heltid. 

Antalet arbetsledare inom social service och om
vårdnad - hemtjänstassistenter och inspektörer, ål
derdomshemsföreståndare och biträdande ålderdoms-
hemsföreständare samt förste hemvårdare - var 1991 
3 500. 1992 hade antalet ökat till drygt 6 000. 

Antalet arbetsledare inom medicinsk service och 
omvårdnad - sjuksköterskor, sjukgymnaster, distrikts
sköterskor, psykologer och arbetsterapeuter-var 1991 
660 och hade 1992 ökat till 9 400. 

Övriga anställda - 1 ex fotvårdsspecialister, bader
skor och arbetsterapibiträden-uppgick 1991 till 2 550 
och 1992 till 2 900. 

Det totala antalet anställda ökade mellan 1991 och 
1992 från 27 300 till 42 100. Den största ökningen 
avsåg arbetsledare inom medicinsk service och om
vårdnad. 

Den stora ökningen mellan 1991 och 1992 hänger 
samman med att personal överfördes från landstingen 
i samband med Ädelreformen. 

Vad kostar äldre- och 
handikappomsorgen? 
I detta avsnitt beskrivs kostnaderna för och finansie
ringen av den kommunala äldre- och handikappomsor
gen t o m 1991*. Kostnaderna för de äldre respektive 
yngre funktionshindrade kan inte särskiljas i statisti
ken. Uppgifter om kostnader för 1992 har inte varit 
tillgängliga. 

En kraftig kostnadsökning 
För att ge en bild av kostnadsutvecklingen i kommu
nerna under utbyggnadsåren på 80-talet redovisas 
både bruttokostnaderna, dvs både statens och kom
munernas totala kostnader för verksamheten och kost
nader som gäller enbart kommunerna. Ersättning från 
hjälptagarna är frånräknad. Kostnadsutvecklingen 
redovisas både i fasta (1980 års priser) och löpande 
priser. Uppgifterna är hämtade ur Socialutgifterna 
och utgifternas finansiering, SCB. 

Från 1980 fram till 1991 har de totala kostnaderna 
för verksamheterna, räknat i löpande priser, mer än 
tredubblats. Även räknat i fasta priser har det varit en 
stor kostnadsökning. Äldre- och handikappomsorgen 
ökade i fasta priser med 40 procent mellan 1980 och 
1991. 

Om enbart kommunernas utgifter studeras fram
står en liknande bild. Även här har det varit en kraftig 
kostnadsökning. 

Intressant att notera är att kommunemas andel av 
finansieringen av de totala kostnaderna varierat under 
åren. 

* Samtliga kostnader i avsnittet avser fasta priser med 
utgångsår 1980 om inte annat anges. 
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Tabell 11. Kostnadsutveckling i löpande priser 
för äldre- och handikappomsorgerna 
1980-1991, mkr. 

Kostnadsutveckling i fasta priser (1980 års priser) för 
äldre- och handikappomsorgerna 1980-1991, mkr. 

Tabell 12. Kommunernas andel av de totala kostna
der för äldre- och handikappomsorgen. 

75 procent att de totala kostnaderna 1991 utgjordesav 
personalkostnader. 

Kostnad ökar för hemtjänst 
och minskar för ålderdomshem 
En omfördelning av kostnaderna mellan de olika pos
terna har ägt rum sedan början av 80-talet på så sätt att 
en betydligt större andel idag avser hemtjänst och en 
mindre ålderdomshem, medan kostnadsandelen för 
färdtjänst är i stort sett oförändrad. 

Kostnaderna för den sociala hemtjänsten fördubb
lades i stort sett under 80-talet medan kostnaderna för 
ålderdomshem minskade med 20 procent, främst på 
grund av nedläggning av många ålderdomshem. Kost
naden per plats på ålderdomshem ökade däremot -
från ca 175 000 kronor 1982 till 202 000 kronor 1991. 

Det saknas mer utförliga jämförande studier av 
kostnader för vård i hemmet och vård på institution. 
Det finns dock sannolikt en ekonomisk brytpunkt vid 
ett stort omvårdnadsbehov, då vård i hemmet blir 
dyrare än vård på institution. Det är möjligt att denna 
brytpunkt inte stämmer överens med vad som är önsk
värt ur den enskildes synpunkt. Förvaltningsdomsto
larna anser t ex att den enskildes rätt att bo kvar i det 
egna hemmet är så betydelsefull att denna rättighet 
ifrågasätts först vid mycket stora kostnadsskillnader. 
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Diagram 7. Äldre- och handikappomsorg -
kostnader 1991. Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Stora kostnadsskillnader för olika 
boendeformer och institutioner 
Socialstyrelsen har skattat kostnaderna för olika bo
endeformer inom kommunal äldreomsorg (29). Ef
tersom kostnadsuppgifter för 1992, dvs efter Ädelre-
formens genomförande, inte finns tillgängliga redo
visas som jämförelse även landstingens kostnader för 
sjukhem och övrig långtidssjukvård. 

Skillnaderna är stora mellan de olika boende- och 
vårdformerna. Dyrast per vårdplats är långtidssjuk
vård och sjukhem. Utan hänsyn till kvalitet, de boen
des omvårdnadsbehov och alternativa kostnader är 
t ex en plats i gruppbostad 90 procent dyrare än en 
plats på ålderdomshem. 

Tabell 13. Kostnad för boendeformer/institutioner, 
1991. Totalt och per boende/plats. 

Källa: Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, 
Landstingsförbundet. 

Kostnad för färdtjänst minskar 
Kostnaderna för färdtjänsten ökade under 80-talet 
framtill 1989 med nästan 50 procent, främst på grund 
av ökningen av antalet färdtjänstberättigade. Sedan 
1989 har kostnaderna minskat något. Den främsta 
orsaken till detta är minskningen av antalet resor. 
Kostnaden per enkelresa var relativt stabil i början av 
80-talet och varierade mellan 174 och 202 kronor. 
Sedan 1987 har dessa kostnader emellertid ökai. 
Kostnaderna per resa påverkas främst av längden på 
resorna, vilken typ av fordon som används, kommu
nens avtal med taxiföretaget och i vilken utsträckning 
samåkning förekommer. Kostnadsskillnaderna mel
lan olika kommuntyper är stora. Högst kostnad per 
resa har glesbygdskommuner, givetvis på grund av 
resornas längd. 

Kostnaderna för färdtjänst och särskilt anpassad 
kollektivtrafik (servicelinjer) var 1991 1,9 miljarder, 
vilket var oförändrat i jämförelse med 1990. 

Kostnad för äldre- och handikapp
omsorgen per invånare över 65 år 
Kommunernas kostnader för äldre- och handikapp-
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omsorgen per invånare över 65 år påverkas främst av 
andelen ålderspensionärer - särskilt andelen över 80 
år- andelen förtidspensionärer och kommunens am
bitionsnivå och prioriteringar, t ex utbudet av platser 
inom särskilda boendeformer. Diagram 8 visar ande
len förtidspensionärer och ålderspensionärer i de oli
ka kommuntyperna. 

Bruttokostnaden för äldreomsorgen per invånare 
över 65 år varierade kommunvis mellan 13 600 kr och 
37 900 kr per år. Nettokostnaden, dvs kommunernas 
egna utgifter när avdrag gjorts för statsbidrag och 
avgifter, varierade mellan 6 300 och 19 300 kr.* Den 
genomsnittliga bruttokostnaden för hela landet 1991 

var 20 580 kr. Motsvarande nettokostnad var 13 271 
kronor. 

Den lägsta kostnaden per invånare över 65 år fanns 
i storstadsgruppen trots att andelen pensionärer i be
folkningen är mycket stor. Det beror bl a på en liten 
andel i särskilda boendeformer. Förortskommunerna 
har låga kostnader beroende på låg andel förtidspen
sionärer och personer i åldrarna över 80 år. 
Förutom i gruppen storstäder finns en relativt god 
överensstämmelse mellan antalet pensionärer i ål-

* Vaxholm och Lidingö kommuner ligger lägre men i dessa 
kommuner ingår inte kostnad för färdtjänsten. 

Diagram 8. Andel förtidspensionärer och ålderspensionärer 65-79 år respektive 80 år och äldre 
i olika kommuntyper * 

Källa: Jämförelse for socialtjänsten 1991 (16) 
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dersgruppen under 65 och över 80 år och kostnader 
för äldre- och handikappomsorgen. Små kommuner 
har t ex högre kostnader än riksgenomsnittet främst 
beroende på en hög andel äldre. 

Olikheter i organisation och redovisningssätt kan 
vara förklaring till skillnader mellan kommuner, var
för man får iaktta viss försiktighet när man tolkar 
uppgifterna. 

Finansiering 
Äldre- och handikappomsorgen finansieras främst 
genom kommunalskatt, statsbidrag, ersättningar från 
landstingen samt avgifter från enskilda. Den största 
andelen utgörs av kommunalskatt, som 1991 utgjorde 
64 procent. Finansieringen genom statsbidrag upp-

Diagram 9. Finansieringen av äldre- och 
handikappomsorgen 1991. Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån 

gick till 14 procent och avgifterna till 10 procent. 
Kommunernas inkomster för stöd och hjälp i boen

det var 1991 totalt 5,9 miljarder, en ökning med 4,7 
procent jämfört med föregående år. Statsbidraget ut
gjorde 57 procent av intäkterna och uppgick till 3,4 
miljarder, en ökning med 1 procent sedan 1990. Egen-
avgifterna ökade med 26,5 procent mellan 1990 och 
1991 (från 702 miljoner till 887 miljoner) men utgjor
de trots denna ökning bara 4 procent av de totala 
bruttokostnaderna. 

Intäkterna för färdtjänst uppgick till 1,3 miljarder, 
varav statsbidrag med 697 miljoner kr (53 procent). 

Servicelinjerna medför inga extra kostnader (35). 
Snarare är de billigare än traditionell färdtjänst. Brut
tokostnaderna för servicelinjerna var 57,5 milj kr 
1991/92. Statligt bidrag utgick med 10 milj kr. Av
giftsintäkterna var 20 milj kr och täckte därmed drygt 
35 procent av kostnaderna. Kommunernas bidrag 
uppgick till 22,8 milj kr (40 procent av kostnaderna). 

Skillnader mellan kommuner 
i finansiering 
Skillnaderna mellan kommunerna i finansieringen av 
äldre- och handikappomsorgen är stora. Däremot kan 
inte några större skillnader konstateras mellan olika 
kommuntyper. 

Högst kommunalskattefinansiering och lägst stats
bidrags- och avgiftsfinansiering fanns i storstadsgrup
pen. Statsbidrags- och kommunalskattefinansiering
en var i övrigt i kommungrupperna ungefär lika stora 
medan det fanns vissa avvikelser i avgiftsfinansie
ringen. Avgiftsfinansieringens storlek varierade kom
munvis mellan 2 och 22 procent. I flertalet kommuner 
låg finansieringen på mellan 5 och 14 procent men 
tretton kommuner låg under 5 procent och trettiofyra 
kommuner på 15 procent eller däröver. 

1992 slopades de specialdestinerade statsbidragen 
till stöd och hjälp i boendet och 1993 statsbidraget till 
färdtjänst. Istället utgår ett generellt, behovsrelaterat 
bidrag. 
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Tabell 14. Finansieringen av äldre- och handikapp
omsorgen, 1991. Procent av brutto
kostnaden 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten 1991 

Avgifter 
Kommunerna bestämmer själva avgifternas storlek. 
Detta gäller från och med 1 mars 1993 även ålder
domshem med helinackordering, som dessförinnan 
omfattades av särskilda regler. Avgifterna får dock 
inte överstiga kommunens självkostnad och den en
skilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina per
sonliga behov. 

Taxekonstruktion och avgifternas storlek varierar 
avsevärt mellan kommunerna. 

Avgifter inom hemtjänst bestäms dels av den en
skildes inkomst, dels av omfattningen av hjälpen. Det 
finns också kommuner som tillämpar enhetstaxa. En 
undersökning våren 1993 i en tredjedel av landets 
kommuner visade på variationer för ensamstående i 
lägsta inkomstklassen och på högsta hjälpnivå mellan 
ingen avgift alls och 450 kr per månad (37). För 

högsta inkomstklassen och högsta hjälpnivå variera
de avgiften mellan 330 och 3 160 kr per månad. 

Socialstyrelsens undersökning visade också att 60 
procent av de tillfrågade kommunerna tillämpade 
någon form av helinackorderingsprincip på sjukhem 
och ålderdomshem. Resterande 40 procent hade fast
ställt en hyra, som i de flesta fall är differentierad med 
hänsyn till boendestandard. Därtill tas oftast avgift ut 
för mat samt tillämpas hemtjänsttaxa för omvårdnad 
och service. Skillnaderna mellan kommunerna i hy
resnivå är mycket stora. På sjukhem varierade boen
dekostnaden mellan 500 och 3 100 kr per månad och 
på ålderdomshem mellan 830 och 2 500 kr per månad. 

Kommunernas avgiftssättning i samband med över
tagande av sjukhemmen från landstingen har innebu
rit stora avgiftshöjningar för de boende. Störst höj
ning (110-220 %) gäller vid helinackorderingsprin-
cipen medan höjningen vid hyressättning ligger på 
80-100 procent. Boende på ålderdomshem har däre
mot fått oförändrad eller minskad avgift. 

Avgifter 'mom färdtjänsten är vanligen differentie
rade efter reslängd, oftast i form av en procentandel av 
taxameterbeloppet. 
Kommunernas förbehållsbelopp, dvs det belopp som 
den enskilde har kvar när avgifterna är betalda, ligger 
vanligen långt under Socialstyrelsens vägledande 
norm för socialbidrag. 

Sammanfattning 
Ungefär var sjätte ålderspensionärer hade social hem
hjälp 1992. Mer än hälften av dem som fick hemhjälp 
var över 80 år. 

1992 bodde eller vårdades ca 7,9 procent i särskild 
boendeform, på enskilt vårdhem eller inom långtids
sjukvård. 1991 hade ca 8,3 procent plats eller bostad 
inom motsvarande boendeformer/institutioner. Om 
man undantar servicebostad, där de boende har eget 
kontrakt och i de flesta fall får social hemhjälp, var 
andelen 5 procent. 

85 



Äldreomsorg 

Flyttning till särskild boendeform blir aktuell först i 
hög ålder. Nästan tre fjärdedelar var över 80 år. 

Om man ser utvecklingen av äldreomsorgen i rela
tion till antalet äldre i befolkningen har såväl utbudet 
av särskilda boendeformer och vårdplatser som det 
antal personer som får hemhjälp kraftigt minskat un
der 80-talet. Andelen färdtjänstberättigade har mins
kat från 1989. Likaså minskade all annan service för 
äldre utom trygghetslarm och dagverksamhet - mat
distribution, telefonservice och subventionerad fot
vård. Färre äldre får hemhjälp och färre äldre har 
möjlighet att få en plats eller lägenhet i särskild boen
deform. Nedskärningarna har skett trots en uttalad 
politisk vilja att prioritera omsorgen om de äldre. 

Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. 
Såväl andelen äldre som får hemhjälp som andelen i 
särskilda boendeformer skiljer sig avsevärt mellan 
kommunerna. Det är också stora skillnader i andelen 
färdtjänstberättigade. 

Orsakerna till minskningarna inom äldreomsorgen 
kan sannolikt inte enbart vara att äldre blivit friskare 
och i mindre behov av hjälp eller att många äldre 
tidigare fått hjälp fast de inte behövde. Behovsbe
dömningarna har blivit striktare. En annan möjlig 
förklaring är att höjda avgifter lett till minskad efter
frågan. 

Nedskärningen av den offentliga servicen har skett 
utan att alternativ service byggts upp. Många äldre, 
främst personer som har ett litet hjälpbehov och per
soner över en viss inkomstnivå, hänvisas i vissa kom
muner till att köpa sig tjänster på marknaden. Det 
finns också studier som visar att anhöriga får ta ett allt 
större ansvar. Mer ingående kunskap saknas om kon
sekvenser av hjälpminskningen, t ex vilka konse
kvenser den fått för relationen mellan de äldre och 
deras anhöriga. Antalet anställda anhörig vårdare har 
minskat trots de politiska målen att ge ökat stöd till 
anhöriga. 

Tabell 15. Andel personer i åldersgrupperna 65-79 år och 80 år och äldre i särskild boendeform (1991) och med 
social hemhjälp respektive färdtjänst (1992). 

Källa: Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen. 
* Exklusive servicebostad. 
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Som en konsekvens av det minskade antalet platser i 
särskilda boendeformer och på institution vårdas allt 
mer vårdbehövande i hemmet. Likaså är de som vistas 
i särskild boendeform och på institution allt äldre och 
mer vårdbehövande. Detta får konsekvenser för per
sonalen. Bl a blir arbetet betydligt tyngre och risken 
för arbetssjukdomar ökar. 

Utvecklingen av särskilda boendeformer under 
1992 tyder på en ökning av antalet rum och bostäder. 
Standarden i särskilda boendeformer har successivt 
höjts och denna utveckling tycks fortskrida. Lägst 
standard fanns på sjukhemmen, där mer än en fjärde
del var platser i trebäddsrum. Nya anläggningar har 
en hög standard. 

Betalningsansvaret för medicinskt färdigbehand-
lade har inneburit att antalet färdigbehandlade patien
ter som ligger kvar på sjukhus minskat kraftigt. 

Kommunerna uppfyller inte lagens krav på infor
mation till de äldre. Undersökningar visar också på 
brister i handläggningen av ansökningar om äldreom
sorg. Detta innebär att äldre dåligt känner till sina 
rättigheter, inte kan överklaga ett beslut och därmed 
gör rättsförluster. Det finns också risk att det leder till 
en ojämn fördelning av resurserna på så sätt att de 
välutbildade och välinformerade bättre kan tillvarata 
sin rätt. 

Äldre invandrares behov har inte uppmärksam
mats av kommunerna och beredskapen för det ökande 
antalet äldre med invandrarbakgrund är låg. 

Bland personer i hög ålder och bland ensamboende 
är behovet av hemtjänst eller plats i särskild boende
form störst. Antalet äldre i åldrarna över 80 årökardet 
närmaste decenniet. Likaså ökar antalet ensamboen
de äldre. Kommunerna planerar en nettoökning av 
antalet platser/bostäder med 15 000 under åren 1992-
1995. Det skulle innebära samma grad av behovs
täckning som 1991. 

Kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen 
har ökat kraftigt såväl i löpande som i fasta priser. 
Ökningen gäller främst hemtjänsten. Kostnadsskill
naderna mellan kommunerna är stora, så även skillna

derna i finansiering. 
Kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen 

har kraftigt ökat såväl i fasta som i löpande priser. 
Kostnadsökningen har i huvudsak gällt den sociala 
hemtjänsten medan kostnader för ålderdomshem mins
kat, främst på grund av nedläggningar. Bruttokostna
den per invånare över 65 år 1991 var 20 580 kronor. 
Kostnadskillnaderna mellan kommunerna är mycket 
stora och varierar på grund av antalet äldre, antal 
förtidspensionärer, ambitionsnivå och prioriteringar. 
Även skillnaderna i finansiering är stora. Högst kom-
munalskattefinansiering finns i storstadsgruppen. Av
giftsfinansieringens storlek varierar avsevärt. 

Såväl avgiftskonstruktion som avgifternas storlek 
varierar i hög grad mellan kommunerna. Stora för
ändringar genomförs framförallt för avgifter i särskil
da boendeformer. Kommunerna har kraftigt höjt av
gifterna för boende på sjukhem. 
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Kommunen har ansvaret för att personer 
med funktionshinder får det stöd och 
den hjälp de behöver. Detta gäller även 
personer med utvecklingsstörning, som 
omfattas av omsorgslagen. Rätt till om

sorger enligt denna lag träder in när det finns behov av 
insatser som kräver särskilt kunnande eller särskilda 
resurser. 

I detta kapitel beskrivs situationen för personer 
med funktionshinder i åldern 16-64 år. I kapitlet om 
omsorger om utvecklingsstörda beskrivs dessutom 
de särskilda omsorger som personer med utveck
lingstörning har rätt till. I kapitlet om äldreomsorg 
beskrivs kostnader, avgifter och personal för såväl 
äldre- som handikappomsorgen. 

Den 1 januari 1994 träder lagen om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. LSS 
ersätter nuvarande omsorgslag. Utöver den person
krets som omfattas av omsorgslagen får därmed även 
andra grupper med stora och varaktiga funktionshin
der rätt till stöd och service, bl a personlig assistans, 
avlösning, ledsagning samt bostad med särskild ser
vice. 

Full delaktighet 
och jämlikhet viktiga 
begrepp i handikappolitiken 
Utgångspunkten för handikappolitiken är uppfattning
en om alla människors lika värde och lika rätt. Inne
börden av detta är att funktionshindrade skall beredas 
möjligheter att som andra vara med i samhällslivet 
och delta i olika aktiviteter. Målen är att uppnå full 
delaktighet och jämlikhet. Viktiga begrepp är valfri
het och integritet. 

Den svenska handikappolitiken betonar en miljö-
relaterad syn på handikapp. Handikapp är inte någon 
egenskap hos människan utan ett förhållande mellan 
skadan eller sjukdomen och hennes omgivning. Män
niskor med funktionshinder skall tillförsäkras jämli

ka levnadsförhållanden och tillgänglighet genom för
ändringar i samhällsmiljön. 

Den miljörelaterade synen på handikapp har under 
de två senaste decennierna legat till grund för refor
mer i samhället för människor med funktionshinder. 

Kommunernas ansvar 
Målen för socialtjänsten stämmer väl överens med de 
handikappolitiska målen. 121 § socialtjänstlagen (SoL) 
framgår att kommunerna ska verka för att personer 
med funktionshinder får möjlighet att delta i samhäl
lets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden 
ska också medverka till att den enskilde får en me
ningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 
stöd. Kommunerna ska enligt 21 § inrätta bostäder 
med särskild service för personer med funktionshin
der. 

I 10 § SoL nämns färdtjänst och hemtjänst som 
insatser som socialnämnden bör erbjuda för att perso
ner med funktionshinder ska ha möjlighet att bo hem
ma och ha kontakter med andra. 

Enligt förarbetena till socialtjänstlagen ska hem
tjänsten ses som en personlig service som gör det 
möjligt att leva ett så självständigt liv som möjligt (1). 
Kommunernas information ska anpassas till personer 
med olika slag av funktionshinder, t ex synskadade, 
döva, dövblinda och personer med utvecklingsstör
ning. Kommunernas samlade ansvar för service och 
vård genom den s k Ädelreformen omfattar funk
tionshindrade likväl som äldre (sid 50). 

Målet för svensk arbetsmarknadspolitik är att alla 
människor ska ha rätt till arbete. Den s k arbetslinjen 
ska hävdas också för människor med funktionshin
der. För dem som inte kan erbjudas arbete eller arbets-
förberedande åtgärder inom arbetsmarknadspolitikens 
ram ska meningsfull och utvecklande sysselsättning 
anordnas. I socialtjänstlagen tar sig detta uttryck dels 
i 7 § som bl a tar upp socialnämndens uppgift att 
främja den enskildes rätt till arbete, dels i 21 §. 
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Svårt ange exakt antal 
personer med funktionshinder 
Uppgifter saknas om antalet personer i befolkningen 
som har funktionshinder. Detta beror på flera orsaker. 
Ett skäl är den miljörelaterade synen på handikapp 

Tabell 1. Uppskattat antal personer och andel av 
befolkningen i åldrarna 16-64 år i olika 
handikappgrupper, 1988/89. 

Källa: ULF, Statistiska centralbyrån 

* Observera att en person kan ha uppgivit fler funk
tionshinder. 

** Rörelsehindrade: Kan dels inte springa en kortare 
sträcka, ca 100 meter, om man har bråttom, dels inte 
stiga på en buss obehindrat och/eller inte ta en kor
tare promenad på ca 5 minuter i någorlunda rask takt. 

* * * Svårt rörelsehindrade: År rörelsehindrade (se ovan) 
och använder hjälpmedel, t ex käppar, bockar, rull
stol eller dylikt eller behöver hjälp av någon annan 
person för att förflytta sig inom eller utanför bosta
den. 

som innebär att man kan vara handikappad i en situ
ation men inte i en annan. 

I dagens läge är Statistiska centralbyråns under
sökningar om levnadsförhållanden (ULF)1 den främ
sta källan till kunskap när det gäller att uppskatta 
antalet personer med olika funktionshinder. 

Enligt ULF-studierna kan t ex antalet personer i 
åldrarna 16-64 år med rörelsehinder uppskattas till ca 
145 000 eller 2,7 procent av befolkningen och antalet 
med nedsatt syn till 30 000 personer eller 0,6 procent 
av befolkningen (1). Undersökningen visar också den 
del av befolkningen som har en långvarig sjukdom / 
medicinskt handikapp. 

Fler kvinnor än män uppger att de har ett funktions
hinder. Andelen personer med funktionshinder i be
folkningen ökar med stigande ålder. 

Utöver ovan redovisade grupper med funktions
hinder finns följande grupper där behov kan finnas av 
socialtjänstens insatser: 

• Anlalet psykiskt störda med behov av boendeinsat-
ser och sysselsättning uppskattas till drygt 20 000 
vuxna personer (3). Ytterligare 20 000 personer 
bedöms ha liknande behov men med betoning på 
sysselsättning och socialt kontaktskapande verk
samheter. 

• Det finns ca 35000 personer med utvecklingsstör
ning i landet. Somliga av dessa har behov av soci
altjänstens insatser. 

1 ULF är en riksomfattande intervjuundersökning med frå
gor kring en rad områden som hälsa, sysselsättning, arbets
miljö, boende, sociala relationer, utbildning, fritid m m. 
ULF-studiema bygger på intervjupersonemas egna bedöm
ningar om handikapp och behov av vård, service och om
sorg. 
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En annan utgångspunkt för att få en uppfattning om 
antalet personer med funktionshinder är att studera 
antalet personer med förtidspension/sjukbidrag och 
handikappersättning. 
• 1992 fanns drygt 387 000 personer medförtids

pension/sjukbidrag i landet (4). Av dessa var ca 63 
procent under 60 år. Det har under 1992 skett en 
kraftig ökning av antalet nybeviljade förtidspen
sioner. Det fanns 20 000 fler förtidspensionärer 
1992 än året innan. 

• Handikappersättning utgick under 1992 till 51 400 
personer till följd av funktionshinder som medför 
behov av hjälp i den dagliga livsföringen. 

Behov av service, omsorg 
och vård 
Sambandet mellan funktionshinder och behov av 
hjälp i det dagliga livet är givet men varken enkelt 
eller statiskt. Funktionshinder, hjälpbehov, erhållen 
hjälp, rehabilitering och miljö påverkar varandra. 

Om det är svårt att beräkna antalet personer med 
funktionshinder är det ännu svårare att uppskatta hur 
stor den andel är som behöver service, omsorg och 
vård från socialtjänsten. I vissa fall tillgodoses beho
ven genom andra insatser som t ex av anhöriga, tek
niska hjälpmedel, en väl anpassad bostad, anpassning 
av miljö och verksamhet på arbetsplatsen samt via 
ekonomiskt stöd som handikappersättning och bil
stöd. 

1989 års handikapputredning (5) uppskattade att 
det finns ca 100 000 barn. ungdomar och vuxna i 
landet med stora och varaktiga funktionshinder som 
leder till svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed behov av omfattande stöd och service. Upp
skattningen avser det antal personer som har de mest 
uttalade behoven. Utöver dessa finns de personer med 
funktionshinder som endast behöver hjälp tillfälligt
vis eller i mindre omfattning. 

Behov av stöd och hjälp 
i den dagliga livsföringen 

Den bästa kunskapskällan för att få en uppfattning om 
behoven av service, omsorg och vård bland funk-
tionshindrade är ULF-studierna. 

1988/1989 ställdes frågor om behovet av hjälp för 
att klara den dagliga livsföringen. 2,5 procent av 
befolkningen angav ett sådant behov (1). Främst gäl
ler detta personer med rörelsehinder och nedsatt syn. 
I åldersgrupperna 16-64 år uppgav t ex ca 62 procent 
av dem som betecknas som svårt rörelsehindrade att 
de behövde hjälp, vilket motsvarar ca 37 800 perso
ner. 

Personer 16-64 år i de olika handikappgrupperna 
behöver enligt ULF-studierna framförallt hjälp med 
praktiska sysslor som städning, matinköp, matlag
ning och tvätt. Det var rörelsehindrade och då främst 
de med svåra rörelsehinder som uppgav sig ha behov 
av praktisk hjälp. 

Drygt 1 procent av befolkningen 16-64 år uppgav 
att de använder något hjälpmedel vid förflyttning 
inom- eller utomhus och knappt 0,5 procent uppgav 
att de behöver hjälp av annan person vid förflyttning 
utomhus. 

Män uppgav i betydligt större utsträckning än kvin
nor att de behövde hjälp med praktiska sysslor. Sär
skilt stor är skillnaden mellan könen i åldersgruppen 
16-44 år när det gäller matlagning och tvätt. Det var 
tre gånger fler män än kvinnor som uppgav behov av 
hjälp med matlagning och nästan dubbelt så många 
män som uppgav behov av hjälp med tvätt. 

De intervjupersoner som uppgav att de hade behov 
av praktisk hjälp tillfrågades även om behovet av 
personlig omvårdnad. I åldersgruppen 16-64 år var 
det 13 procent som uppgav behov av hjälp med att 
stiga upp och att lägga sig i sängen och 10 procent av 
hjälp med att klä av eller på sig. 7 procent uppgav att 
de behövde hjälp med att gå på toaletten och 18 
procent med att bada eller duscha. 

Bland unga förtidspensionärer (20-44 år) är hjälp 
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Tabell 2. Andel personer i åldersgruppen 16-64 år bland vissa handikappade *) med hjälpbehov. 
Fördelning på kön och ålder 1988/89. 

Källa: ULF, Statistiska centralbyrån 

* Uppgifterna i denna tabell har i ULF samlats in från 1) rörelsehindrade, 2) personer med nedsatt syn, 3) personer som 
har besvär i armar m m (svårigheter att bära 5 kg en kortare sträcka på ca 10 meter eller har svårighet att gripa, t ex 
vrida på eller av kranar) samt 4) de som uppger att de pga sjukdom behöver hjälp med något för att klara av sitt dagliga 
liv (matlagning, hygien, göra ärenden på posten etc). Det är alltså enbart personer med hjärtsjukdom, lungsjukdom, 
astmatiker etc som dessutom har något eller några av ovanstående problem som fått dessa frågor. 

behovet ännu större (6). Ca 69 procent uppgav att de 
hade ett funktionshinder vilket motsvarar ca 39 000 
personer i befolkningen. Av dessa ansåg sig 56 pro
cent behöva hjälp med praktiska sysslor och 14 pro
cent hjälp med personlig omvårdnad. Också den här 
studien visar att män oftare än kvinnor anser sig 
behöva hjälp med praktiska sysslor (84% av männen 
och 79% av kvinnorna). 

En femtedel får inte den hjälp 
de anser sig behöva 
Fler kvinnor än män uppgav i ULF-studierna att de 
inte behövde någon hjälp (1). Särskilt tydlig var skill
naden mellan könen i åldersgruppen 16-44 år, där 80 
procent av kvinnorna och 60 procent av männen upp
gav detta. 

Totalt visar ULF-resultaten att ca 21 procent i 

åldern 16-64 år inte får någon hjälp trots att de 
uppger sig ha ett hjälpbehov. Av dem som får hjälp 
anser de flesta att hjälpen är tillräcklig. Män i ålders
gruppen 16-44 år var den grupp som var mest miss
nöjd. Drygt 9 procent av dessa uppgav att de inte hade 
hjälp fast de ansåg sig ha behov. 

Invandrare med funktionshinder 
Invandrare med funktionshinder behöver en samtidig 
anpassning av miljöer och verksamheter, dels efter 
sina funktionshinder, dels efter olika behov av stöd 
som uppkommer vid möten med ett nytt språk, en ny 
kultur, andra normer, stödsystem, m m. 

Antalet personer med invandrarbakgrund och om
fattande funktionshinder är inte känt (7). Vissa under
sökningar tyder emellertid på att funktionshinder kan 
vara vanligare hos barn och vuxna i vissa invandrar-
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Tabell 3. Andel personer med hjälpbehov i åldersgruppen 16-64 år bland vissa handikappade 1988/1989 * 
Fördelning på kön och ålder. Ej institutionsboende, 1988/1989. 

Källa: ULF, Statistiska Centralbyrån 

grupper. Det gäller t ex hörselnedsättningar och döv
het, barndomspsykos (autism) och vissa s k medicin
ska handikapp. Handikapputredningen har uppskat
tat antalet personer med invandrarbakgrund som kom
mer att omfattas av LSS till 2-3 000 personer. Inom 
den s k flyktingkvoten bereds årligen 100 personer 
med funktionshinder möjlighet att komma till Sverige 
(tidigare 50 personer per år). 

Anhöriga ger två-tre gånger mer 
hjälp än samhället 
ULF-studierna visar att make/maka och andra närstå
ende svarar för merparten (två tredjedelar) av hjälpen 
till funktionshindrade - både praktisk hjälp och per
sonlig omvårdnad (1). Bland närstående är det fram
förallt make/maka/samboende som ger hjälpen. Det 
är enbart vid bad, dusch och hjälp vid toalettbesök 
som hemtjänstens insatser är mer än en tredjedel. 

Bland yngre förtidspensionärer (20-44 år) är anhö
rigas hjälpinsatser ännu mer omfattande - två-tre 
gånger större än de offentliga insatserna (6). När det 

gäller praktiska sysslor blir 70 procent hjälpta av 
familjemedlemmar eller andra närstående. 

Bland dem som bor i egna bostäder var i vissa fall 
anhörigas insatser sju till åtta gånger större än den 
offentligt organiserade hjälpen. Däremot får de som 
bor i bostäder med särskild service till 95 procent 
hjälp av den personal som är knuten till boendefor
men. 

Socialtjänstens insatser 
För att personer med funktionshinder ska kunna upp
nå full delaktighet och jämlikhet krävs dels en gene
rell anpassning av miljö och verksamhet, dels indivi
duella insatser med inriktning på den enskildes funk
tionshinder och behov. I det följande beskrivs social
tjänstens insatser för personer med funktionshinder: 
social hemtjänst, särskilda boendeformer, arbete/sys
selsättning och färdtjänst. Men först några ord om 
information, uppsökande verksamhet och brukarin-
flytande. 

96 



Handikappomsorg 

Tabell 4. Vem eller vilka hjälper personer med funktionshinder över 16 år. Ej institutionsboende, 1988/89. 
Procent av intervjuade personer * 

Källa: ULF, Statistiska Centralbyrån 

* Observera att en hjälptagare kan ha uppgivit fler personer som ger hjälp. 

Brist på anpassad information 

Socialstyrelsens undersökning hösten 1990 om kom
munernas skriftliga information till äldre och handi
kappade (se sid 54) visade att informationen nästan 
aldrig anpassas till olika slag av funktionshinder. 
Bara nio kommuner tillhandahöll information intalad 
på kassett och en kommun i punktskrift. Anpassning 
till övriga handikappgruppers behov saknades helt. 

Uppsökande verksamhet och planer 
Kommunerna är inte skyldiga att planera socialtjäns
tens insatser för personer med funktionshinder. Många 
kommuner har ändå särskilda planer. Kommunernas 
planer för handikappomsorgen är ofta integrerade i 
äldreomsorgsplanerna. 

En kartläggning som handikapputredningen gjort 
av situationen för personer med funktionshinder visa
de att endast 30 procent av de 72 undersökta kommu
nerna gjort någon inventering för att få kunskap om 
levnadsvillkoren för personer med funktionshinder 
(8). En tredjedel av kommunerna hade handikappoli-

tiska program. En tredjedel hade också kartlagt till
gänglighet i den offentliga miljön (tillgången på his
sar, handikapptoaletter, hörselslingor etc). 

Brukarinflytande 
I sin kartläggning av socialtjänstens insatser ställde 
handikapputredningen frågor både till kommuner och 
brukare om den enskildes möjligheter att kunna på
verka omfattningen och utformningen av insatserna. 

Av de 72 kommunerna i undersökningen ansåg 83 
procent att den enskilde hade mycket eller ganska 
stort inflytande över färdtjänsten (8). När det gällde 
möjligheten att bestämma omfattning och tidpunkt 
för färdtjänsten var 77 respektive 85 procent av bru
karna nöjda eller i stort sett nöjda med färdtjänsten 
under "kontorstid". (654 personer; 64 procents svars
frekvens). Mellan brukare och kommuner var det 
således en god överensstämmelse i uppfattning om 
brukarinflytandet. Tillfredsställelsen med färdtjäns
ten ökade med åldern - mest nöjd var gruppen över 55 
år. 
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98 procent av kommunerna uppfattade den enskil
des inflytande över hemtjänsten som stort. Bland 
brukarna var det bara 8 procent som ansåg att de hade 
möjlighet att själva bestämma över vilken person som 
ska ge hjälpen. Personer i storstad och glesbygd sade 
sig ha det minsta inflytandet. 57 procent av brukarna 
ansåg emellertid att de i stort sett kunde bestämma 
omfattningen av hemtjänsten och 46 procent var i 
stort sett nöjda med möjligheten att välja tidpunkt för 
hjälpen. 

77 procent av kommunerna hade en positiv upp
fattning om brukarnas möjligheter till inflytande över 
ledsagarservicen. Bland brukarna var det drygt 20 
procent som upplevde att de hade möjlighet att be
stämma omfattning och tidpunkt för ledsagning kväl
lar och helger. 

Till kommunerna ställdes också frågan om den 
service som ges till människor med omfattande funk

tionshinder till fullo tillgodoser behoven. 77 procent 
av kommunerna svarade att de inte ansåg att de ger en 
tillfredsställande service. 

Social hemtjänst 
Hemhjälp för yngre har minskat 
Antalet personer med social hemhjälp har stadigt 
minskat i omfattning sedan 1970-talet. 1992 fick 
31 600 personer under 65 år social hemhjälp. Antalet 
personer i denna åldersgrupp som beviljats hemhjälp 
har från 1975 och fram till 1992 minskat med nästan 
12 000, dvs med 28 procent. 1975 var antalet personer 
i de yngre åldersgrupperna med hemhjälp 43400. 
Mellan 1990 och 1991 minskade antalet personer 
med hemhjälp i åldersgrupperna under 65 år med 8 
procent, vilket motsvarar 3000 personer. Under 1992 
har antalet personer minskat med ytterligare 2000, 
eller med 6 procent. 

0,5 procent av befolkningen under 65 år hade hem
hjälp under 1992. Motsvarande andel 1975 var 0,7 
procent. Det är alltså inte enbart antalet personer 
under 65 år som minskat i omfattning utan också 
andelen i befolkningen. 

Det är inte möj ligt att peka på någon direkt orsak till 
denna minskning. Orsakerna kan vara flera, t ex att 
den tekniska utvecklingen medfört bättre hjälpmedel 
och att bostadsstandarden förbättrats. Ett annat skäl 
kan vara att kommunerna under tidsperioden utveck
lat andra former av service, t ex matdistribution och 
trygghetslarm. Ett ytterligare skäl kan vara att kom
munernas försämrade ekonomi medfört ökad restrik
tion i behovsbedömningarna. 

1992 utgjorde personer under 65 år 11,6 procent av 
samtliga med hemhjälp. Denna andel har under tids
perioden 1975-1992 varit förhållandevis konstant -
mellan drygt 13 och knappt 12 procent. 
Åldersgruppen 44 år och yngre utgjorde endast 3 
procent av alla som fick social hemhjälp 1992. 

SOCIAL HEMTJÄNST 
är ett samlat begrepp för verksamheter som 
avser att underlätta det dagliga livet för äldre 
och för personer med funktionshinder. Dessa 
omfattar dels social hemhjälp - service, stöd 
och omvårdnad i hemmet - dels s k öppna 
verksamheter, t ex dagverksamhet, ledsagar-
service, avlösarservice, trygghetslarm och 
matdistribution. 

SOCIAL HEMHJÄLP 
är stöd, service och omvårdnad i bostaden som 
kommunen tillhandahåller enligt 6§ eller 10 § 
i SoL. 
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Diagram 1. Antal personer med social hemhjälp per tusen af befolkningen, 64 år och yngre 1973-1992 * 

Källa: Statistiska centralbyrån. *1973 och 1974 avses personer 66 år eller yngre. 

Tabell 5. Personer med social hemhjälp 1992. 
Fördelning på ålder. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Skillnader mellan kommunerna 
Andelen i befolkningen under 65 år som fick hem
hjälp varierade mellan kommunerna från 0,1 till 1,4 
procent (9). Medelvärdet för samtliga kommuner var 
0,5 procent. Skillnaderna kan exempelvis bero på 
åldersstruktur och hälsotillstånd bland kommuninvå
narna. Skillnaderna är inte lika stora i de yngre ålders
grupperna som bland äldre. 

Glesbygdskommunerna hade den högsta andelen 
(0,8%) i befolkningen under 65 år med hemhjälp och 
förortskommunerna den lägsta(0,3%). Däremothade 
förortskommunerna den högsta andelen arbetade vård
biträdestimmar i åldersgruppen under 65 år (15 % av 
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Tabell 6. Andel av befolkningen med hemhjälp i åldersgruppen 64 år och yngre 1991. 
Fördelning på kommuntyper. 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten, 1991 

samtliga timmar). Den lägsta andelen hade storstäder 
(9 %). Medelvärdet för samtliga kommungrupper var 
12 procent. 

Relativt jämn könsfördelning 
i de yngre åldersgrupperna 
I åldersgrupperna under 65 år var könsfördelningen 
relativt jämn bland dem som fick hemhjälp till skill
nad från äldre, där kvinnor var i kraftig majoritet. 
1992 var det 51 procent kvinnor och 49 procent män. 
Mot bakgrund av att män i ULF-studierna betydligt 
oftare uppger behov av hjälp än kvinnor är det få män 
som får hemhjälp. En förklaring kan vara att maka/ 
samboende eller annan närstående oftare svarar för 
hjälpinsatserna till män än i parförhållande där kvin
norna är de hjälpbehövande. En annan förklaring kan 
vara att andelen ensamboende kvinnor är högre än 
andelen ensamboende män med ett hjälpbehov. Bland 
de personer som fick social hemhjälp i november 
1992 var nästan 80 procent ensamboende. 

Yngre har omfattande hjälpinsatser 
Andelen hjälptagare med de största hjälpinsatserna är 
betydligt större bland yngre än bland äldre. Ålders
gruppen under 45 år utgör enbart 3 procent av alla som 

beviljats social hemhjälp. Av dessa hade ändå 14 
procent en hjälptid på 120 timmar eller mer per månad 
i jämförelse med 4 procent bland alla som fick hem
hjälp. Ca en fjärdedel av alla som hade hjälpinsatser 
120 tim eller mer var under 65 år trots att denna grupp 
enbart utgjorde 11 procent av alla som fick hemhjälp 
i november 1992. 

Den lilla andelen hjälptagare i de yngre åldersgrup
perna tar sålunda i anspråk en stor del av den sociala 
hemhjälpens totala resurser. Denna grupp har också 
ett hjälpbehov som ställer särskilda krav på den soci
ala hemhjälpen, t ex tillgången till service och hjälp 
dygnet runt. Det är ändå relativt få personer under 65 
år (1 946 fick mer än 120 timmar och 3 229 mellan 
50-119 timmar per månad) som får de mest omfattan
de hjälpinsatserna i jämförelse med att ca 7 000 per
soner initialt beräknas omfattas av rätten till personlig 
assistans enligt LSS (10) *. Personer med ett hjälpbe
hov motsvarande 2,9 timmar per dag är den genom
snittliga gränsen för rätt till assistansersättning från 
försäkringskassan. 

* Beräkningen bygger bl a på dem som har social hemhjälp 
och/eller arbetsbiträde samt elevassistent. Vidare ingår 
3 000 personer som vårdas av anhöriga och som kan tänkas 
begära personlig assistans. 
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Tabell 7. Personer med social hemhjälp november 1992. Fördelning på ålder och hjälpnivåer. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

Tabell 8. Antal personer 64 år och yngre med social hemhjälp 120 timmar eller fler under 
november 1988-1991. Fördelning på ålder. Andel av samtliga hjälptagare i åldersgrupperna. 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

I kapitlet om äldreomsorg beskrivs kvälls- och natt
patrullsverksamheten samt personalens arbetade tid 
hos hjälptagaren. 

Allt fler får omfattande insatser 
En förskjutning har skett mot att allt fler i de yngre 
åldersgrupperna får mer omfattande hjälpinsatser. 

Bland de allra yngsta (under 25 år) fick 1988 drygt 13 
procent den största hjälpinsatsen (mer än 120 timmar 
per månad). Denna andel hade ökat till knappt 17 
procent 1992. Andelen med de mest omfattande hjälp
insatserna minskar med stigande ålder. En möjlig 
förklaring kan vara att yngre generationer av personer 
med funktionshinder ställer större krav på samhällets 
insatser. 
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Personlig assistans allt vanligare 
Personlig assistans används inte som begrepp i soci
altjänstlagen. Däremot har det blivit allt vanligare att 
kommuner beviljar bistånd i form av personlig assis
tans till personer med omfattande funktionshinder. 

En tredjedel av de 72 kommunerna i handikapput
redningens undersökning erbjöd personlig assistans. 
Framförallt gällde det kommuner i storstadsregioner
na. I socialtjänststatistiken saknas uppgift om hur 
många personer som får sitt stöd i form av personlig 
assistans. 

Även brukarkooperativ för personlig assistans har 
utvecklats. Exempel på sådana är kooperativ för Inde-
pendant living i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

LEDSAGARSERVICE 
är service som hjälper funktionshindrade att 
komma utanför hemmet, t ex för att besöka 
vänner, delta i kulturlivet eller att promenera. 

AVLÖSARSERVICE 
är tillfällig plats i särskilda boendeformer för 
personer som vanligen vårdas av anhöriga. 
Syftet är att de anhöriga ska få vila och åter
hämtning och att de sjuka och/eller personerna 
med funktionshinder ska få möjlighet till reha
bilitering, t ex sjukgymnastik. 

PERSONLIG ASSISTANS 
är ett personligt utformat stöd som ges av ett 
begränsat antal personer och som är knutet till 
personen och inte till någon särskild verksam
het. Personlig assistans har tillkommit för att 
motverka bristerna inom hemtjänsten och öka 
möjligheterna till reellt inflytande över den egna 
situationen. 

Ledsagarservice och avlösarservice 
I förarbetena till socialtjänstlagen framhålls att ledsa
gar-och avlösarservice är betydelsefulla uppgifter för 
den sociala hemtjänsten. 

Ledsagarservice bidrar till att förhindra isolering 
och underlättar för personer med omfattande hjälpbe
hov att leva ett aktivt och självständigt liv. I ULF-
studierna hade t ex 15 procent av dem som uppgett ett 

rörelsehinder (motsvarar 21900 personer) angivit att 
de behöver hjälp av annan person vid förflyttning 
utomhus (1). 

I statistiken saknas uppgifter om ledsagar- och 
avlösarservice. I Handikapputredningens enkät fram
gick att ledsagarservice erbjöds i 79 procent av de 
tillfrågade kommunerna. Det fanns emellertid en del 
begränsningar i hur ofta ledsagarservice får anlitas, 
möjligheten att välja ledsagare och tider för ledsag-
ning. Förbeställning krävdes vanligtvis. Avlösarser
vice erbjöds i nästan alla kommuner. En tredjedel gav 
endast avlösning i hemmet medan två tredjedelar gav 
avlösning såväl i hemmet som genom att tillfälligt 
bereda plats på sjukhem, servicehus eller liknande, 
s k avlastningsplatser. 

Särskilda boendeformer 
I bostäder med särskild service* ska omfattande ser
vice och vård kunna ges dygnet runt. Exempel på 
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SÄRSKILDA BOENDEFORMER 
är samlingsbegrepp för särskilda boendefor
mer för service och omvårdnad samt bostäder 
med särskild service. 

Få personer under 65 år i särskilda 
boendeformer 
1992 bodde 4 300 personer under 65 år i särskilda 
boendeformer. Merparten (80 procent) var mellan 45 
och 65 år. Könsfördelningen var jämn, 51 procent 
män och 49 procent kvinnor. En jämförelse med 1991 
visar att antalet ökat med 583 personer (13%). 

bostäder med särskild service är gruppboenden, ser
vicelägenheter, särskilt anpassade lägenheter och 
bostäder med tillgång till boendeservice. Bostäderna 
ska ha god standard och vara väl integrerade i bebyg
gelsen. En väl fungerande service och omsorg i bosta
den är en viktig förutsättning för att personer med 
funktionshinder ska kunna leva ett självständigt liv på 
lika villkor som andra. Plats i bostad med särskild 
service beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. 

I kapitlet om äldreomsorg beskrivs utvecklingen 
av tillgången på platser i de särskilda boendeformer
na, vårdkostnader och skillnader mellan kommuner-

De flesta bor i vanliga bostäder 
De flesta personer med funktionshinder bor i vanliga 
bostäder, enligt ULF-studiema oftare i flerbostads-
hus än befolkningen i övrigt (1). Bland unga förtids
pensionärer (20-44 år) bor majoriteten (80 procent) i 
vanliga bostäder, i sina egna eller i föräldrahemmet 
(6). En tredjedel av dem som har rörelsehinder uppger 
att de har svårt att klara sig inomhus i den egna 
bostaden på grund av fysiska hinder. 

* Gruppbostäder för utvecklingsstörda m fl enligt omsorgs
lagen ingår inte i detta begrepp. 

Diagram 2. Antal boende 65 år och yngre på 
ålderdomshem, i servicehus med lägenheter i 
servicelägenheter och i gruppboende 1982-1991 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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Tabell 9. Antal boende 64 år och yngre i särskilda boendeformer 1991. 
Fördelning på ålder och typ av boendeform. 

Källa: Statistiska centralbyrån 

I 1992 års statistik finns inte redovisat antal boende i 
de olika boendeformenia. Dessa uppgifter fanns där
emot redovisade för 1991. 

1991 bodde 3 700 personer under 65 år i särskilda 
boendeformer, främst servicehus och servicelägen
heter. Endast 9 procent av dessa bodde i gruppbostad. 
Det bör uppmärksammas att 276 personer eller 7 
procent bodde på ålderdomshem, varav 35 personer 
var under 55 år. Frågan är huruvida dessa personer 
själva valt denna boendeform eller om det var det 
enda alternativ som erbjöds i kommunen. 

Få nya gruppbostäder under 
perioden 1987-1992 
1987 fanns 15 gruppboendeenheter avsedda för per
soner med fysiska funktionsnedsättningar och 30 
enheter för personer med psykiska störningar (11). 
Utvecklingen mellan 1987 och 1992 visar att det 
under perioden tillkommit ytterst få gruppboendeen
heter för dessa grupper. 1992 fanns 23 boendeenheter 
för personer med fysiska funktionshinder och 62 för 
personer med psykiska störningar. 1992 fanns totalt 
522 lägenheter avsedda för dessa grupper. 

Många vistas på institution 
och saknar bostad 
Fortfarande bor en hel del personer yngre än 65 år på 
institutioner bl a inom den somatiska och psykiatriska 
långtidssjukvården. 

Mycket litet finns dokumenterat om psykiskt stör
das boende (3). Behoven av anpassade boendeformer 
i kombination med möjligheter till sysselsättning är 
dåligt tillgodosedda. 

Under de senaste tio åren har en kraftig utflyttning 
ägt rum från de stora mentalsjukhusen och den pågår 
fortfarande. 1976 var 35 000 personer inskrivna på 
institutioner för sluten psykiatrisk vård. 1991 var 
motsvarande siffra 14 000 (3). Drygt 7 000 personer, 
varav 3 100 under 65 år, bedömdes sakna en egen 
bostad. Därtill kommer de som trots vuxen ålder bor 
kvar hemma hos föräldrarna. Psykiatriutredningen 
har uppskattat detta antal till minst 2 000 personer. 

Bristen på egen bostad är särskilt vanlig bland dem 
som vistas i vårdformer där vården ofta sträcker sig 
över lång tid, t ex familjevård, sjukhem och enskilda 
vårdhem. Det finns ett stort behov av alternativa bo
endeformer, bl a gruppboende för psykiskt störda. 
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År 1991 fanns 1807 personer under 65 år inom den 
somatiska långtidsvården (11). Av dessa var 455 un
der 50 år och 76 under 30 år. 1985 fanns 2 559 perso
ner under 65 år på olika långvårdsenheter. Det har 
således skett en minskning sedan 1985 med 752 per
soner. Det är inte känt hur många personer med andra 
omfattande funktionshinder än psykisk störning som 
bor hos sina föräldrar. 

En annan stor grupp som i stor utsträckning bor på 
institutioner är personer med utvecklingsstörning (se 
sid 118). 

Uppskattningsvis bedöms drygt 8 000 personer 
under 65 år kunna flytta ut från institutionerna om de 
fick en egen bostad och service, vård och omsorg 
knuten till bostaden (11). 

Effekter av de tillfälliga statsbidragen 
för särskilda boendeformer 
Statligt bidrag utgår under åren 1991-1995 för ny
byggnation av särskilda boendeformer (se sid 51). 
Antalet ansökningar om sådant bidrag för personer 
under 65 år har varit få. 1991 och 1992 tillkom 31 
gruppboendeenheter för fysiskt handikappade med 
sammanlagt 225 bostäder. 

Bostadsstandarden har i allmänhet varit god. Grupp
bostäderna för fysiskt handikappade är som regel väl 
integrerade i den vanliga bebyggelsen och är inte 
samlokaliserade med andra enheter. 

Ansökningar om bidrag för gruppboenden för psy
kiskt sjuka har också varit få. 1991 och 1992 tillkom 
genom stimulansbidragen 48 enheter med samman
lagt 250 bostäder. 

Bostadsstandarden i gruppboendeenheter för psy
kiskt störda har ofta inte uppfyllt standardkraven. Ca 
en tredjedel av ansökningarna har avslagits med mo
tiveringen att de har för låg standard. 

Enheter för fysiskt handikappade har som regel 
tillkommit i nyproduktion till skillnad från enheter för 
psykiskt långtidssjuka som vanligtvis tillkommit ge
nom ombyggnation eller annan förändring. 

Få bostäder med särskild 
service planeras 

Under tidsperioden 1992-1995 planeras i kommu
nerna 99 nya anläggningar avseende bostäder med 
särskild service (11). Av dessa är 14 anläggningar för 
personer med fysiska funktionshinder och 26 för psy
kiskt störda. Därutöver planeras 59 anläggningar för 
personer med utvecklingsstörning. Totalt beräknas 
430 lägenheter för yngre personer med funktionsned-
sättningar tillkomma. Utöver dessa planeras ytterli
gare 81 anläggningar för såväl yngre som äldre. Detta 
bör jämföras med det beräknade behovet av 8 000 
bostäder. 

Behovet av bostäder med särskild 
service redovisas inte 
Kommunala planer som t ex bostadsförsörjningspro
gram och äldre - och handikapplaner beskriver i yt
terst begränsad omfattning yngre personers behov av 
bostäder med särskild service. 

Socialstyrelsen har studerat kommunernas planer 
på särskilda boendeformer (11). Endast en tredjedel 
av de 93 planer som studerats beskriver behovet av 
bostäder för yngre funktionshindrade. Oftast konsta
teras bara att behov av bostäder finns utan att omfatt
ning anges. Endast ett fåtal kommuner redovisar att 
behovsbedömningarna grundar sig på uppsökande 
verksamhet. Liknande iakttagelser gjordes av handi
kapputredningen. 

Det förefaller som om två tredjedelar av kommu
nerna inte bedriver någon långsiktig uppsökande verk
samhet och planering i syfte att skapa goda levnads
villkor för yngre personer med funktionsnedsättning-
ar. 

Arbete och sysselsättning 
I socialtjänstens ansvar för personer med funktions
hinder ingår bl a att till arbetsmarknadsmyndigheter-
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na och andra berörda organ föra fram enskilda perso
ners behov av arbete. Socialtjänsten ska också med
verka till meningsfull sysselsättning för dem som inte 
kan beredas arbete eller arbetsförberedande åtgärder. 

Enligt ULF-studierna var 44 procent av rörelse
hindrade i åldersgruppen 16-64 ute i förvärvslivet. 
Bland svårt rörelsehindrade var det ännu färre, 36 
procent. Motsvarande andel för personer med nedsatt 
syn var 42 procent. I dessa grupper är en majoritet 
förtidspensionerade, t ex 60 procent bland svårt rörel
sehindrade och 51 procent bland personer med ned
satt syn. 

Handikapputredningens kartläggning visar att en
bart en fjärdedel av kommunerna ordnat "menings
full sysselsättning" för ungdomar med funktionshin
der (18-25 år), som är förtidspensionerade (8). Mot
svarande uppgift beträffande vuxna var 36 procent. I 
Handikapputredningens brukarenkät uppgav 62 pro
cent att de saknade arbete utanför hemmet och 72 
procent att de saknade daglig sysselsättning. De flesta 
hade inte heller under det senaste året diskuterat såda
na frågor med t ex företrädare för socialtjänst och 
arbetsförmedling. 

1992 fanns dagcentraler och områdeslokaler i 268 
kommuner. Det framgår inte i statistiken för vilken/ 
vilka målgrupper verksamheten är avsedd. 

Bland unga förtidspensionärer 20-44 år uppger 
drygt en tredjedel att de skulle vilja förvärvsarbeta om 
de erbjöds lämpligt arbete (6). Det är speciellt de 
yngre i åldersgruppen, närmare 60 procent av perso
nerna 20-24 år, som skulle vilja ha ett förvärvsarbete 
jämfört med 27 procent bland dem i åldern 35-44 år. 

Erfarenheter från AMS försöksverksamhet "Arbe
te åt unga handikappade" är bl a att kommunernas 
insatser för ungdomar med funktionshinder på många 
håll inte är särskilt väl utvecklade (12). En annan 
erfarenhet är betydelsen av att ungdomar har person
lig assistans för att få förankring på arbetsmarknaden. 
Det har i vissa fall visat sig att ungdomars möjligheter 
att ta ett erbjudet arbete varit beroende av kommuner
nas "välvilja" att bistå med stöd i form av personlig 
assistans. 

Färdtjänst 
Tillgång till en väl utbyggd färdtjänst är en viktig 
förutsättning för att personer med funktionshinder 
ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor som 
andra. Särskilt viktig är tillgången till specialfordon. 

1992 fick 68 400 personer 64 år och yngre färd
tjänst. Andelen kvinnor var 59 procent. 

Tabell 10. Antalet personer med färdtjänsttillstånd. Fördelning efter ålder och kön 1992. 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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Antalet personer 
med färdtjänst minskar 

Antalet personer 64 år och yngre med färdtjänsttill
stånd ökade liksom övriga åldersgrupper kontinuer
ligt från 1974 och fram till 1989. Från 1982 ökade 
antalet från 53 000 till 70 500 år 1989, dvs med 25 
procent. Från 1990 har antalet minskat. 

Minskningen mellan 1990 och 1991 var 3 procent 
(1 825 personer). Denna minskning var något större 
än den genomsnittliga för alla som hade färdtjänst (1 
procent). Mellan 1991 och 1992 minskade antalet 
som hade färdtjänst i åldersgruppen under 65 år med 
136 personer. Kvinnornas andel ökade med 3 procent 
i jämförelse med 1991. 

Diagram 3. Antalet personer 64 år och yngre 
med färdtjänsttillstånd 1982-1992 

Källa: Statistiska centralbyrån 

FÄRDTJÄNST 
är ett komplement till den allmänna trafikför
sörjningen med syfte att skapa resemöjligheter 
för personer med funktionshinder, som har vä
sentliga svårigheter att använda de allmänna 
trafikmedlen. 

SPECIALFORDON 
är fordon med plats med rullstol som är särskilt 
anpassade för personer med funktionshinder. 

Orsaken till att antalet personer med färdtjänst mins
kar kan t ex bero på att alltfler servicelinjer inrättas i 
komunerna samt höjda egenavgifter. 

Även antalet resor har minskat 
under 1990-talet 
Antalet färdtjänstresor minskade mellan åren 1990 
och 1991 med 8 procent. Resor med specialfordon 
minskade med 12 procent. Under 1992 hade minsk
ningen avstannat (0,3 procent). Resor med specialfor
don ökade däremot under 1992 med 8 procent vilket 
innebär att tre fjärdedelar av den kraftiga minskning
en under 1991 försvunnit. 

Merparten av kommunerna (282) hade 1992 till
gång till specialfordon. 243 kommuner hade sådana 
fordon tillgängliga dygnet runt. 34 kommuner sakna
de denna service nattetid och en kommun på helger. 
218 kommuner krävde ingen förhandsbeställning av 
specialfordon. Vidare fanns i 205 kommuner inga 
begränsningar i färdtjänstresandet, varken antal re
sor, mil eller resekostnader. Det är fem fler kommu
ner i jämförelse med 1991. 103 kommuner har från 
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1990 tagit bort regler som begränsade den enskildes 
möjligheter att resa. 

Statistiken fördelar inte antalet resor efter ålders
grupper. I kapitlet Äldreomsorg redovisas servicelin
jer och skillnader mellan kommunerna. 

Färdtjänstresenärer ganska nöjda 
Handikapputredningens kartläggning visade att 90 
procent av brukarna var nöjda eller i stort sett nöjda 
med omfattningen av den färdtjänst som erbjöds (8). 
Även på frågorna om färdtjänst erhölls vid de tillfäl
len då det fanns behov och om färdtjänsten var ända
målsenlig och bra svarade 85 procent positivt. Ande
len som inte var nöjda eller uttryckte tveksamhet var 
4 respektive 11 procent av de resande. 

Personer som har färdtjänst i medelstora kommu
ner med ca 35 000 invånare och boende i landsbygds
kommuner var mest nöjda medan personer i storstä
der var mest negativa. Det fanns en tendens till att 
tillfredsställelsen med färdtjänsten ökade med stigan
de ålder. 

Även i ULF-studierna och i studien om unga för
tidspensionärer (20-44 år) framkom att av dem som 
hade färdtjänst ansåg flertalet att servicen gavs i till
räcklig omfattning (1,6). 17 procent av unga förtids
pensionärer uppgav att de inte hade färdtjänst trots att 
de ansåg sig ha behov av det. 

Invandrare 
med funktionshinder 
Brister i samhällsstödet som handikapputredningens 
kartläggning redovisat kan bli större för personer med 
invandrarbakgrund främst genom att insatserna inte 
utformas med hänsyn till språksvårigheter och olik
heter i synsätt, att stödinsatser generellt inte finns att 
tillgå efter behov och att vissa regler (exempelvis 
inom socialförsäkringen) ger annorlunda villkor för 
den som inte är svensk medborgare. 

Studier saknas som belyser hur stödet fungerar för 
invandrare med funktionshinder. Det saknas också 
uppgifter om antalet personer med invandrarbakgrund 
och funktionshinder samt deras behov av vård, ser
vice och omsorg. 

HANDIKAPPRÖRELSEN 

Handikapprörelsen omfattar ca 40 riksförbund 
med mer än 450 000 medlemmar. 1942 bilda
des en samarbetsorganisation för de olika riks
förbunden på handikappområdet, Handikapp-
förbundenssamarbetsorgan{tid\gare HCK). Den 
består av ett 30-tal handikappförbund. 

Några handikapporganisationer står utanför 
HCK bl a De handikappades riksförbund(DHR), 
Synskadades riksförbund (SRF) och Sveriges 
Dövas riksförbund (SDR). 

Handikapporganisationerna får statligt bidrag 
till sin verksamhet. De bedriver centralt, regio
nalt och lokalt samhällspåverkande och intres-
sepolitisk verksamhet, anlitas som remissin
stanser och ärföreträdda i olika utredningar. En 
växande aktivitet är utöver medlemsstöd även 
information om handikapp till olika utbildnings
verksamheter, samhällsorgan och enskilda. 
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Sammanfattning 
Funktionshindrade ska beredas möjlighet att vara med 
i samhällslivet och delta i olika aktiviteter. Målen är 
full delaktighet och jämlikhet. Det är den miljörelate-
rade synen på handikapp som är dominerande. 

2,5 procent av befolkningen uppger i SCB :s under
sökningar om levnadsförhållanden att de har behov 
av hjälp med något för att klara det dagliga livet, 
främst personer med rörelsehinder och personer med 
nedsatt syn. Det är de praktiska sysslorna som är 
svårast att klara av. Fler kvinnor än män uppger sig ha 
ett funktionshinder, men fler män än kvinnor uppger 
att de behöver hjälp, främst med praktiska sysslor. De 
flesta som får hjälp uppger också att hjälpen är till
räcklig. Trots detta anser 21 procent av dem i åldern 
16-64 år som har ett hjälpbehov att de inte får den 
hjälp de anser sig behöva. 

Anhöriga svarar för två till tre gånger mer hjälp än 
samhället. För yngre förtidspensionärer (20-44 år) 
kan anhörigas insatser vara sju till åtta gånger större 
än den offentligt organiserade hjälpen. 

Handikapputredningens kartläggning visade att 
brukarna i stort sett var nöjda med färdtjänstens sätt 
att fungera. Det var en god överensstämmelse med 
kommunernas uppfattning om brukarinflytandet över 
färdtjänsten. Däremot är det inte lika god överens
stämmelse mellan kommunernas och brukarnas upp
fattning vad gäller inflytandet över hemtjänsten. En
dast 8 procent av brukarna ansåg t ex att de kunde 
påverka vilken person som ska ge hjälpen. 

Enbart en tredjedel av kommunerna har gjort in
venteringar för att få en uppfattning om livsvillkoren 
för personer med omfattande funktionshinder och 
deras behov av stöd och hjälp i olika former. Informa
tion om socialtjänsten anpassas inte till handikapp
grupperna. 

Ända sedan 70-talet har antalet personer under 65 
år med social hemhjälp minskat i omfattning. Särskilt 
tydlig var minskningen 1991 och 1992, då antalet 
personer under 65 år minskade med 8 respektive 6 

procent. Det kan finnas flera skäl till denna minsk
ning. Bl a kan tillgången på hjälpmedel och bostads
standarden ha förbättrats sedan 70-talet. Ytterligare 
skäl kan vara höjda avgifter och restriktivare behovs
bedömningar. 

Personer under 65 år utgör en relativt liten andel 
(11 procent) av alla som får social hemhjälp. Det är 
dock större andel bland dessa som får de största hjälp
insatserna (mer än 120 tim per månad) än bland per
soner över 65 år. 

Det har blivit allt vanligare att kommunerna bevil
jar bistånd i form av personlig assistans för att kunna 
ge ett samlat stöd till personer med omfattande funk
tionshinder. Den enskilde får härigenom också ökade 
möjligheter att påverka sin livssituation. En tredjedel 
av kommunerna erbjöd enligt handikapputredning
ens kartläggning personlig assistans främst i stor
stadsregionerna. 

Handikapputredningens kartläggning visade ock
så att 80 procent av kommunerna erbjöd ledsagarser-
vice till personer med omfattande funktionshinder 
och flertalet kommuner erbjöd även avlösa/service. 

Flertalet personer med funktionshinder under 65 år 
bor i vanliga bostäder. Relativt få bor i särskilda 
boendeformer. Andelen ökar med stigande ålder. Det 
förekommer även att personer under 65 år bor i boen
deformer som främst är avsedda för äldre. T ex bodde 
1991 35 personer under 65 år på ålderdomshem. 

Ca 8 000 av de personer under 65 år som bor på 
olika institutioner, bl a inom den psykiatriska lång
tidssjukvården, på sjukhem och på vårdhem inom 
omsorgerna, bedöms kunna flytta till egen bostad. 

Relativt få bostäder med särskild service planeras 
under perioden 1992-1995 för yngre personer med 
funktionshinder. De kommunala planerna tar i be
gränsad omfattning upp behovet av bostäder med 
särskild service för personer med funktionshinder. 
Det förefaller som om två tredjedelar av kommunerna 
inte bedriver någon långsiktig planering och uppsö
kande verksamhet för att kunna tillgodose behoven av 
boende, service, vård och omsorg. 
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Enligt Handikapputredningen har bara ca en fjärdedel 
av kommunerna ordnat "meningsfull sysselsättning" 
för ungdomar med funktionshinder, som har förtids
pension. Motsvarande uppgift för vuxna var 36 pro
cent. Bland unga förtidspensionärer (20-44 år) är det 
en tredjedel som uppger att de skulle vilja förvärvsar
beta om de erbjöds ett lämpligt arbete. Enligt ULF-
studierna var 44 procent av rörelsehindrade i ålders
gruppen 16-64 år ute i förvärvslivet och 42 procent av 
personer med nedsatt syn. I dessa grupper är i stället 
majoriteten förtidspensionerade, t ex 51 procent av 
personer med nedsatt syn och 60 procent bland svårt 
rörelsehindrade. 

Antalet personer med färdtjänsttillstånd ökade kon
tinuerligt fram till 1989. Därefter har antalet minskat. 
Under 1991 minskade antalet personer under 65 år 
som hade färdtjänst med 3 procent. Under 1992 var 
minskningen marginell. Fler kvinnor än män fick 
färdtjänst 1992. 

Antalet färdtjänstresor minskade mellan 1990 och 
1991 med 8 procent. Resor med specialfordon mins
kade med 12 procent. Under 1992 har minskningen 
avstannat. Resor med specialfordon ökade under 1992 
med 8 procent vilket innebär att tre fjärdedelar av den 
kraftiga minskningen året innan försvunnit. 

I merparten av kommunerna finns specialfordon 
och flertalet kommuner har inte krav på förhandsbe
ställning av dessa. Merparten av dem som får färd
tjänst är nöjda. Det finns en tendens att tillfredsställel
sen ökar med stigande ålder. 
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Omsorger om personer med utvecklingsstörning 

De särskilda rättigheterna för personer 
med utvecklingsstörning regleras i Lag 
om särskilda omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda m fl, omsorgslagen 
(SFS 1985:568). Idettakapitel beskrivs 

lagens innehåll, vilka som har rätt till särskilda om
sorger, insatsernas omfattning samt kostnader. Upp
gifterna grundar sig i huvudsak på den statistik som 
omsorgshuvudmännen årligen lämnar till Socialsty
relsen. 

Den 1 januari 1994 ersätts omsorgslagen av Lag 
om stöd och service för vissa funktionshindrade -
LSS (SFS 1993:387). Personer med andra svåra 
funktionshinder får då också rätt till särskilt stöd. 
Kommunen blir huvudman och tar omedelbart eller 
successivt över ansvaret från landstingen för omsor
ger om utvecklingsstörda. Överföringen ska vara ge
nomförd senast den 31 december 1995. 

Omsorgslagen 
Omsorgslagen trädde i kraft den 1 juli 1986. Den aren 
rättighetslag. Rätt till särskilda omsorger har personer 
med utvecklingsstörning, personer som på grund av 
hjärnskada i vuxen ålder har fått ett betydande och 
bestående begåvningshandikapp samt personer med 
barndomspsykos (autism). Tillhör en person denna 
s k personkrets föreligger rätt till särskild omsorg om 
behov finns och detta inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätten till särskilda omsorger innebär ingen in
skränkning i de rättigheter som en person med utveck
lingsstörning kan ha enligt någon annan lagstiftning, 
t ex socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
Omsorgslagen är ett komplement till dessa lagar. 

Landstinget är huvudman 
Landstinget är huvudman för verksamheten enligt 
omsorgslagen. Ansvaret kan efter medgivande från 
regeringen överföras till primärkommun. Så har skett 

i några län och enskilda kommuner.* Omsorgsverk
samhet kan också efter tillstånd från Socialstyrelsen 
bedrivas av enskilda i t ex stiftelse eller aktiebolag. 
För närvarande finns det ett trettiotal verksamheter 
som bedrivs av enskilda. En tendens till ökat intresse 
för att starta enskild verksamhet kan konstateras. 

De särskilda omsorgerna 
Med särskilda omsorger avses vissa i lagen angivna 
insatser. Dessa omsorger är enligt lagens 4 § 

• rådgivning, annat personligt stöd samt stöd av sär
skild kontaktperson (4:1) 

• daglig verksamhet i dagcenter eller annan syssel
sättning för personer som inte förvärvsarbetar eller 
utbildar sig (4:2) 

• korttidsvistelse utanför det egna hemmet i syfte att 
avlösa anhöriga samt korttidstillsyn av skolung
dom över 12 år (4:3) 

• familjehem eller elevhem för barn och ungdomar 
(4:4) 

• gruppbostad för vuxna (4:5). 

I de särskilda omsorgerna enligt 4:2 - 4:5 ingår även 
omvårdnad. I boende i elevhem och boende i grupp
bostad ingår även fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. 

Den enskilde söker själv eller genom ombud en 
eller flera särskilda omsorger. Beslut om särskilda 
omsorger kan överklagas genom förvaltningsbesvär 
(20§). 

De särskilda omsorgerna syftar till att ge personer 
med utvecklingsstörning möjlighet att leva som andra 
och i gemenskap med andra. Omsorgerna ska vara 

* From 1991 i samtliga kommuner i Hallands och Jämtlands 
län samt i kommunerna Vara och Tidaholm i Skaraborgs 
län, from 1992 i samtliga kommuner i Bohuslän och fr o m 
1993 i samtliga kommuner i Kopparbergs län samt i Lid
köpings kommun i Skaraborgs län. 
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inriktade på att utveckla den enskildes resurser. Verk
samheten ska vara grundad på respekt för den enskil
des självbestämmande och integritet (3 §). Omsorger
na ska anpassas till individuella behov och utformas 
så att de är tillgängliga för dem som behöver dem och 
stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv 
(5§). 

Landstingens övriga skyldigheter 
Landstingen har också enligt omsorgslagen en rad 
andra skyldigheter, t ex att informera om och planera 
för de särskilda omsorgerna och att samarbeta med 
kommuner, organisationer och anhöriga. Landsting
en ska också medverka till att personer med utveck
lingsstörning får meningsfull sysselsättning genom 
förvärvsarbete. 

Avveckling av vårdhem 
och specialsjukhus 
Vårdhem och specialsjukhus* ska avvecklas och lands
tingen ska planera för denna avveckling (Införande
lagen, SFS 1985:569). Fr o m 1994, då LSS träder i 
kraft, ska landstingen och kommunerna gemensamt 
planera avvecklingen. Planer ska upprättas senast före 
utgången av 1994 (Införandelagen SFS 1993:388). 

Utvecklingsstörda som begått brott har tidigare 
inskrivits på vårdhem eller specialsjukhus. På dessa 
institutioner har även med stöd av 1967 års omsorgs
lag meddelats vård utan samtycke för vissa personer 
med utvecklingsstörning, t ex psykiskt sjuka. Denna 
bestämmelse gäller fortfarande. Genom en ändring i 
brottsbalken döms fr o m 1992 utvecklingsstörda 
lagöverträdare till fängelse eller böter i likhet med 

andra människor. Den nya lagen om psykiatrisk vård 
(SFS 1991:1129) kan tillämpas för utvecklingsstörda 
om de också bedöms ha en allvarlig psykisk störning. 

Nyintagning av vuxna i specialsjukhus eller i vård
hem får bara ske om det finns synnerliga skäl. Nyin
tagning i vårdhem av barn och unga får inte ske. 

Antal personer 
med utvecklingsstörning 
Uppgifter om antalet personer med utvecklingstör
ning i landet saknas. Statistiken omfattar bara dem 
som får omsorger enligt den särskilda lagstiftningen 
för personer med utvecklingsstörning, numera 1985 
års omsorgslag. Från mitten av 70-talet till mitten av 
80-talet varierade detta antal mellan 36000 och 38000 
personer per år. I och med den nya lagen minskade 
antalet avsevärt trots att fler diagnosgrupper fick rätt 
till särskilda omsorger. Antalet har även därefter fort
satt att minska. Antalet barn och ungdomar minskade 
med 5 500 mellan 1986 och 1992 och antalet vuxna 
med3 200. 1992 fick totalt 29200 personer särskilda 
omsorger. 

Förklaringen till minskningen ligger bl a i att per
soner med utvecklingsstörning enligt den gamla la
gen (1967 års omsorgslag) förtecknades inom om
sorgsverksamheten och kvarstod som omsorgstagare 
även om insatsen upphört. Den gamla lagen omfatta
de dessutom särskolan. Fr o m 1987 förs ingen för
teckning. Nuvarande statistik redovisar bara dem som 
under redovisningsåret får särskilda omsorger. En 
annan förklaring till minskningen är att somliga som 
tidigare fick stöd genom omsorgsverksamheten nu 
istället får detta genom socialtjänsten. 

Minskningen för barn och ungdomar har även en 
annan förklaring. Barn och ungdomar får i vissa lands
ting råd och stöd (OL 4:1) inom den samordnade 
barnhabiliteringen. Ofta fattas i sådana fall inga be
slut om särskild omsorg varför dessa barn och ungdo
mar saknas i statistiken. 

* Specialsjukhus skulle enligt 1967 års omsorgslag ge vård 
för bl a patienter, som behövde kvalificerade medicinska 
omsorger. 
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Uppgifter i det följande avser således enbart perso
ner med utvecklingsstörning som erhåller någon form 
av särskild omsorg enligt omsorgslagen. 

Det är stora skillnader mellan länen i andelen per
soner av befolkningen, som får särskilda omsorger. 
Andelen är lägst i Stockholms län med 0,28 procent 
och högst i Västerbottens län med 0,47 procent. Ge

nomsnittet för landet är 0,34 procent. Det finns flera 
orsaker till de regionala skillnaderna. 

Medellivslängden ökar 
Bland personer med utvecklingsstörning ökar medel
livslängden liksom i befolkningen i övrigt. Antalet 

Tabell 1. Antal barn och ungdomar 20 år och yngre respektive vuxna 21 år och äldre med utvecklingsstörning 
som erhållit särskild omsorg 1986, 1988, 1990 och 1992. Procent av hela befolkningen. 

Källa: Socialstyrelsen 

Tabell 2. Antal personer med utvecklingsstörning 65 år och äldre 1973, 1982 och 1990. Fördelning på ålder. 
Andel av samtliga utvecklingsstörda. 

Källa: Socialstyrelsen 
* From 1986 omfattar statistiken endast personer som erhållit särskilda omsorger under året (se sid 113). 
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ålderspensionärer med utvecklingsstörning ökade med 
39 procent mellan 1973 och 1990 (tabell 2). De som 
är över 80 år har blivit nästan tre gånger så många 
sedan början av 70-talet. Ålderspensionärerna utgör 
också en allt större andel av samtliga personer med 
utvecklingsstörning, dock betydligt lägre än i befolk
ningen i övrigt. Bland utvecklingsstörda var denna 
andel 1990 knappt 8 procent mot nästan 18 procent i 
hela befolkningen. 

Fler män än kvinnor 
Könsfördelningen bland personer med utvecklings
störning är annorlunda än i befolkningen i övrigt. 
Bland personer med utvecklingsstörning är männen 
överrepresenterade - 55 procent mot 49 procent i hela 
befolkningen (1992). Anledningen till denna skillnad 
är inte känd. Bland utvecklingsstörda dominerarmän-
nen t o m åldersgruppen 70-74 år och i hela befolk
ningen t o m åldersgruppen 50-54 år (1). Högre med
ellivslängd bland kvinnorna förklarar förmodligen att 
dessa är fler än männen i de högre åldrarna. 

Av hela befolkningen 65 år och äldre var andelen 
män 43 procent 1992 mot 51 procent bland personer 
med utvecklingsstörning (1). 

Kunskap saknas om invandrare 
Kunskap saknas om antalet personer med utveck
lingsstörning som har invandrarbakgrund och deras 
situation. I samband med ansökan om särskild om
sorg registreras inte invandrarbakgrund och någon 
särskild inventering eller undersökning har inte gjorts. 

Behov av särskilda omsorger 
De särskilda behov som personer med utvecklings
störning har beskrivs i formell mening av lagstiftaren. 
De särskilda omsorgerna har bestämts utifrån det 
behov av stöd, som personer med utvecklingsstörning 

anses ha. Kunskap saknas om i vilken utsträckning 
behoven tillgodoses. Antalet avslagsbeslut i samband 
med ansökan om särskild omsorg och antalet över-
klagningar till domstol kan dock ge en viss uppfatt
ning både om efterfrågan på särskilda omsorger och 
i vilken utsträckning behoven tillgodoses. 

Antal avslag och överklagningar 
Under perioden juli 1986 till och med september 1991 
avslogs 4 445 ansökningar om särskild omsorg, vilket 
är 9 procent av samtliga ansökningar under perioden. 
En fjärdedel av avslagsbesluten överklagades till läns
rätten. Över 70 procent fick rätt i domstol (2). 

Skillnaderna mellan landstingen i andelen avslag 
och överklagningar var mycket stora. Andelen avslag 
varierade under perioden mellan 1 procent (Malmö
hus och Älvsborgs län) och 25 procent (Kalmar län). 
I några landsting var andelen avslag över 35 procent 
vissa år. Andelen avslagsbeslut som överklagats va
rierade mellan landstingen från 4 procent (Västman
lands län) till 89 procent (Älvsborgs län). 

Diagram 1. Personer med utvecklingsstörning 65 
år och äldre 1992. Fördelning på ålder och kön. 

Källa: Socialstyrelsen 
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Till viss del är variationer i handläggningen orsak till 
dessa skillnader. Somliga landsting avslår t ex en 
ansökan om särskild omsorg om rätt till omsorg före
ligger men beslutet inte kommer att verkställas inom 
rimlig tid - detta för att göra överklagning möjlig. 
Andra landsting bifaller en sådan ansökan vilket gör 
att beslutet inte kan överklagas. Även med hänsyn 
tagen till dessa variationer säger antalet avslag och 
överklagningar samt domstolarnas ställningstagande 
ändå något om icke tillgodosedda behov, särskilt i 
vissa landsting. 

Socialstyrelsens undersökning visade också på 
långa väntetider - ibland flera år - mellan beslut och 
verkställighet, något som också tyder på icke tillgo
dosedda behov (se sid 125). 

FAMILJEHEM 
är boende i annat enskilt hem än det egna för 
barn och ungdomar. 

ELEVHEM 
är en kollektiv boendeform med hemlik miljö 
för en liten grupp barn/ungdomar. Termen elev
hem är inte adekvat då boendeformen inte är 
begränsad till barn i skolåldern eller knuten till 
skolverksamhet. 

GRUPPBOSTAD 
är ett mindre antal anpassade bostäder där 
varje bostad har kokmöjligheter och hygienut
rymme. Det ska också finnas gemensamma 
utrymmen och fast personal. 

Individuella behov 

Individens behov varierar givetvis beroende på hur 
omfattande funktionsnedsättningen är. Många har 
fysiska eller psykiska funktionshinder utöver begåv
ningshandikapp eller autism. Tillkommande funk
tionshinder orsakar ofta stora svårigheter. De flesta 
behöver därför en kombination av insatser. Stödbeho
vet varierar naturligtvis också över tid. 

Så bor personer 
med utvecklingsstörning 
Målet med samhällets stöd till personer med utveck
lingsstörning är att barnen som alla andra barn ska 
kunna växa upp i den egna familjen och att de som 
vuxna får möjlighet att som andra flytta hemifrån - till 
egen bostad eller gruppbostad. 

De flesta barn växer upp hemma 
Föräldrar till barn med utvecklingsstörning har i ökad 
utsträckning fått möjlighet att ha sina barn hemma. 73 
procent av barnen som var 20 år och yngre bodde 
hemma 1992 jämfört med 68 procent 1979. Vård-
hemsboende för dessa barn och ungdomar har i stort 
sett upphört. Inget barn under tre år och endast 30 
barn eller ungdomar i åldrarna 4-20 år bodde på vård
hem 1992. Men allt vårdhemsboende har inte ersatts 
av boende i föräldrahemmet. Många barn bor istället 
i elevhem och i familjehem. 

Kompletterande boendeformer 
för barn och ungdom 
I slutet av 1992 bodde 1156 barn och ungdomar i 
elevhem. Antalet minskade från 1979 till 1992 med 
drygt 30 procent (519 personer). Däremot var den 
andel barn av samtliga barn med utvecklingsstörning 
som bodde i elevhem större 1992 än 1979 - 16,6 

116 



Omsorger om personer med utvecklingsstörning 

Tabell 3. Barn och ungdomar med utvecklingsstör
ning 20 år och yngre 1979 och 1992. 
Fördelning på boendeform. 

* Bl a egen bostad och annat boende 
** Efter 1986 omfattar statistiken endast personer som 

erhållit särskild omsorg under året (se sid 113) 
*** Ang skillnader i antal se sid 113 

Källa: Socialstyrelsen 

respektive 13,2 procent. Andelen barn i familjehem 
av samtliga barn 1992 var 9,1 procent mot 5,5 pro
cent 1979. Som tidigare nämnts är en förklaring till 
den ökade andelen barn i elevhem och familjehem 
vårdhemmens avveckling. 

Att fler barn bor i elevhem kan vara orsakat av att 
det inte finns någon lämplig särskoleklass på hemor
ten. Detta var elevhemmens ursprungliga syfte. En 
annan och idag vanligare orsak är att barnen och 
ungdomarna har ett omfattande omvårdnadsbehov. 
Många av de utvecklingsstörda barn och ungdomar 
som idag bor i elevhem behöver mer stöd och behand
ling än vad som i allmänhet var fallet före den nya 
omsorgslagens tillkomst. Barn och ungdomar med 
omfattande omvårdnadsbehov bodde då på vårdhem. 

Små barn med mycket stora omvårdnadsbehov ska 
ha möjlighet att bo i elevhem om det efter noggranna 
överväganden visar sig vara den lämpligaste boende

formen för just dessa barn och om det är föräldrarnas 
önskan, g 
Socialstyrelsen gjorde 1989 en inventering i hela lan
det av barn och ungdomar med svåra funktionsned-
sättningar och komplicerade omvårdnadsbehov (3). 
Inventeringen visade att det fanns ett 20-tal barn som 
vistades långa tider på barnklinik eller annan vårdav
delning och för vilka en annan vård- eller boendeform 
borde ordnas. Många av barnen var i förskoleåldern 
och tillhörde eller kunde antas tillhöra omsorgslagens 
personkrets. 

Alltfler vuxna bor i gruppbostad 
Drygt 44 procent av de vuxna utvecklingsstörda 
bodde i gruppbostad 1992.18 procent bodde i föräld
rahemmet eller hos nära anhörig. 16 procent bodde i 
egen bostad och lika stor andel på vårdhem. 

Andelen boende i egen bostad har inte ökat nämn
värt sedan 1979. Det får dock antas att det är många 
vuxna utvecklingsstörda, som tidigare fanns förteck
nade inom omsorgsverksamheten, som idag får det 
stöd de behöver på annat sätt, t ex genom socialtjäns
ten. 

Den stora förändringen i boendet gäller andelen 
personer som bor i gruppbostad. En kraftig ökning har 
skett från 2 711 (1979) till 9 852 (1992). Förändring
en är orsakad dels av att vårdhem lagts ned, dels av 
utbyggnaden av gruppbostäder. 

FAMILJEHEM och ELEVHEM 
är komplement till föräldrahemmet för barn 
och ungdomar som inte kan bo hemma. Ingen 
åldersgräns är angiven i lagen för när den ena 
eller andra boendeformen bör användas. 
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Tabell 4. Personer med utvecklingsstörning 21 år 
och äldre, 1979 och 1992. Fördelning på 
boendeform. 

Källa: Socialstyrelsen 

Utflyttningen från vårdhemmen startade under 70-
talet. På vårdhemmet var det få som hade eget rum, 
något som i gruppboendet blev en självklarhet. Sam
tidigt efterfrågades normer för hur gruppbostäder 
fysiskt skulle utformas. Utformning av det egna rum
met och av de gemensamma utrymmena beskrevs. 
Utflyttningen tog ytterligare fart i och med rätten till 
gruppbostad enligt 1985 års omsorgslag. Kraven i 
gruppbostaden är numera normal bostadsstandard 
med en bostads alla funktioner, dvs såväl kokmöjlig
heter som eget hygienutrymme. Varje enhet ska inne
hålla ett mindre antal bostäder och inte vara samloka
liserad med andra vård- eller boendeformer t ex för 
äldre. 

Många vuxna bor kvar 
i föräldrahemmet 
Nästan hälften av personerna i åldern 21-24 år bodde 
1992 i föräldrahemmet och en tredjedel av alla i 

åldern 25-34 år. Detta är en betydligt större andel än 
i befolkningen i övrigt. I hela befolkningen bodde 
(1990) 38 procent av männen och 22 procent av kvin
norna i åldern 20-24 år kvar hos föräldrarna. I åldern 
25-29 år bodde mindre än 5 procent av kvinnorna och 
mindre än 10 procent av männen i föräldrahemmet * 
(FoB, 1990). 

Bland personer med utvecklingsstörning bor an
märkningsvärt många kvar i föräldrahemmet långt 
upp i medelåldern. Så många som 157 hemmaboende 
personer 1992 var 55 år eller äldre. 

* Observera den annorlunda åldersindelningen i jämförelsen 

Diagram 2. Antal personer med utvecklings
störning 21 år och äldre, beroende på vårdhem/ 
specialsjukhus resp i inackorderingshem/grupp
bostad 1981-1992 

Källa: Socialstyrelsen 

När omsorgslagen infördes döptes inackorderingshemmen 
om till gruppbostäder, trots att dessa bostäder inte uppfyl
ler kraven på fullvärdig bostad. 
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Tabell 5. Personer med utvecklingsstörning 21 år 
och äldre som bodde i föräldrahem eller 
hos nära anhörig 1992. Fördelning på 
ålder. Procent av totala antalet i ålders
gruppen. 

Källa: Socialstyrelsen 

40 procent av ålderspensionärerna 
bor på vårdhem 
1992 bodde 40 procent av ålderspensionärerna med 
utvecklingsstörning på vårdhem och nästan lika 
många. 37 procent, i gruppbostad. Det är okänt hur 
många av dessa som bor i gruppbostad för äldre, för 
enbart äldre med utvecklingsstörning eller i icke ål-
dersindelad gruppbostad. Bara 16 procent av äldre 
med utvecklingsstörning hade egen bostad. Hos nära 
anhörig, i familjehem eller annan boendeform bodde 
7 procent. 

Av alla ålderspensionärer i landet bodde bara 8 
procent i annan boendeform (inklusive servicebo
stad) än det egna hemmet. 
När vårdhemmen avvecklas erbjuds i regel de unga 
och medelålders att flytta först. Det har ibland moti
verats med att det skulle vara inhumant att "tvinga" 
äldre personer att flytta med hänsyn till den stora 
omställningen. Erfarenheter från avvecklingen av 
vårdhem, bl a Carlslunds vårdhem i Stockholms län, 

har dock visat att flyttningen även för de äldre ofta 
inneburit en positiv utveckling (4). 

Den vanligaste boendeformen för ålderspensionä
rer med utvecklingsstörning är alltså fortfarande vård
hem. För dem som står närmast i tur att bli ålderspen
sionärer, personer i åldern 55-64 år, är situationen 
mycket ljusare. 1992bodde21 procent av dessa i egen 
bostad, 49 procent i gruppbostad och bara 21 procent 
på vårdhem. 

Diagram 3. Personer med utvecklingsstörning 
55-64 år och 65 år och äldre 1992. 
Fördelning på boendeform 

Källa: Socialstyrelsen 

Avveckling av vårdhem 
och specialsjukhus 
Avvecklingen av vårdhem och specialsjukhus för 
personer med utvecklingsstörning har skjutit fart un
der senare år. Kunskap om institutioners negativa 
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inverkan på dem som bor där, oavsett institutionens 
storlek, och positiva erfarenheter av boendealternati
ven, t ex gruppbostad, har påskyndat utvecklingen. 

Under den senaste tioårsperioden har ett 90-tal 
vårdhem lagts ner och 5 200 personer flyttat till en 
bostad, i de flesta fall en gruppbostad. Som framgår 
av tabell 6 finns det dock landsting där enligt nuva
rande planer ett förhållandevis stort antal personer 
kommer att bo kvar på vårdhem också efter 1998, t ex 
i Stockholms, Malmöhus och Västernorrlands län. 
Sammanlagt beräknas antalet boende på vårdhem 
1998 uppgå till 800 personer. 

I Socialstyrelsens projekt Aktiv uppföljning har 
avvecklingen av vårdhemmen följts upp regelmässigt 
i några län. Bilden av avvecklingen är inte odelat 
positiv. Erfarenheterna visar att huvudmannen i en 
del fall döper om vårdhemsavdelningar till gruppbo
stad. Detta sker utan att standardkraven enligt om
sorgslagen är uppfyllda (5, 6). Diagram 2 (sid 118) 
bör läsas mot denna bakgrund. 

Antalet inskrivna lagöverträdare på vårdhem och 
.specialsjukhus har sjunkit kraftigt de senaste åren. 
1990 var 72 personer inskrivna mot 41 1992. Detta 
hänger delvis samman med att utvecklingsstörda inte 
längre döms till vård inom omsorgerna (se sid 113). 
Inte heller andra skrivs längre in utan samtycke på 
dessa institutioner utan att synnerliga skäl föreligger. 

Behovet av att utveckla boendeformer och kvalifi
cerat personalstöd för lagöverträdare och psykiskt 
sjuka med utvecklingsstörning är mycket stort. 

Andelen som bor 
på enskilda vårdhem ökar 
Vissa vårdhem inom omsorgsverksamheten drivs i 
privat regi (se sid 112) och benämns enskilda vård
hem. Vårdhem som drivs offentligt kommer enligt 
huvudmännens prognos, att avvecklas snabbare än de 
enskilda. 1998 beräknas 200 av 800 (25 %) att bo på 
enskilda vårdhem. 

Tabell 6. Personer med utvecklingsstörning på vård
hem. Fördelning på landsting 1992 samt 
prognos för 1995 och 1998. 

* Exklusive enskild verksamhet 
** Inklusive enskild verksamhet 

Källa: Socialstyrelsen 
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Statsbidrag stimulerar utbyggnaden 
av gruppbostäder 
Tillfälligt statligt bidrag utgår under åren 1991-1995 
för att stimulera utbyggnaden av gruppbostäder för 
äldre och funktionshindrade. Bidrag har beviljats 
enbart till gruppbostäder som uppfyller standardkra
ven (se sid XX). 

Under 1991 och 1992 tillkom genom stimulansbi
dragen 800 respektive 1 185 lägenheter i gruppbostä
der för personer med utvecklingsstörning. 

De gruppbostäder som nu byggs är i allmänhet av 
god standard. Den vanligaste lägenhetsstorleken är på 
mer än 44 kvm. Den vanligaste lägenhetstypen är ett 
rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå. 

Stöd i det dagliga livet 
I detta avsnitt behandlas de särskilda omsorger som 
syftar till att ge personer med utvecklingsstörning 
stöd i det dagliga livet: daglig verksamhet, råd och 
stöd och kontaktperson samt korttidstillsyn och kort
tidsvistelse. 

Daglig verksamhet och arbete 
Daglig verksamhet ges främst i särskilt anordnad 
dagcenterverksamhet med olika inriktning. Verksam
heten kan också bedrivas i landstingets eller kommu
nens lokaler, vara förlagd till något företag eller dri
vas i form av kooperativ. Uppgifter om i vilken ut
sträckning individer eller grupper "flyttat ut" verk
samheten från dagcentren saknas idag. Daglig verk
samhet rymmer ofta såväl aktiviteter med habiliteran-
de inriktning som mer produktionsinriktade uppgif
ter. Det innebär att det kan skapas en naturlig över
gång till arbete för vissa personer. 

77 procent av alla vuxna över 21 år som hade 
särskild omsorg 1992 hade även daglig verksamhet. 
Bara 2 procent hade arbete på reguljära arbetsmark
naden och ytterligare 6 procent arbete i någon annan 

form. 15 procent hade varken daglig verksamhet eller 
annan sysselsättning som översteg 15 tim per vecka. 
Antalet personer med utvecklingsstörning, som har 
ett arbete på öppna arbetsmarknaden, är troligen nå
got större än vad statistiken visar. 
Andelen utvecklingsstörda som har daglig verksam
het har ökat successivt. 1986 hade 64 procent av 
samtliga vuxna med utvecklingsstörning daglig verk
samhet (16 245 personer). Jämförelse mellan åren 
1988 och 1992 visar att andelen vuxna personer som 
inte deltog i någon form av verksamhet eller i verk
samhet som understeg 15 timmar per vecka var i stort 
sett konstant - 13-14 procent. 

Bland boende i gruppbostad deltog 1988 88 pro
cent i någon form av verksamhet som översteg 15 tim/ 
vecka. Motsvarande andel 1992 var 75 procent. An
delen boende på vårdhem med daglig verksamhet 
ökade dessa år från 67 procent till 78 procent. Det kan 
möjligen tolkas så att en del personer som tidigare 
bodde på vårdhem och hade mycket lite daglig verk
samhet inte alltid får daglig verksamhet när de flyttar 
till gruppbostad. 

DAGLIG VERKSAMHET 
är särskilda resurser för dem som saknar för
värvsarbete och inte utbildar sig. Kontinuerlig 
daglig verksamhet utan anställningsförhållan
de kan utövas i bl a dagcenter. 

Många ålderspensionärer 
fortsätter att gå till dagcentret 
Bestämmelserna i omsorgslagen gör inte undantag 
för någon åldersgrupp när det gäller daglig verksam
het. 56 procent av samtliga ålderspensionärer med 
särskild omsorg går regelbundet till dagcenter. 
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Tabell 7. Sysselsättning för personer med utvecklingsstörning 21 år och äldre, 1992. 
Fördelning på ålder. 

Källa: Socialstyrelsen 

Tabell 8. Antal personer med utvecklingsstörning 
21 år och äldre i daglig verksamhet 1986, 
1988, 1990 och 1992. Procent av totala an
talet utvecklingsstörda med särskild om
sorg. 

Många unga utvecklingsstörda 
förtidspensioneras 
För personer med utvecklingsstörning, i motsats till 
alla andra grupper, sker majoriteten eller ungefär två 
tredjedelar av alla förtidspensioneringar i den lägsta 

åldersgruppen (16-19 år). Personer med utvecklings
störning utgjorde under 1991 ca 27 procent av alla 
som förtidspensionerades eller beviljades sjukbidrag 
i denna åldersgrupp. 1991 beviljades 195 ungdomar 
med utvecklingsstörning i åldern 16-19 år förtids
pension/sjukbidrag av totalt 341 personer med ut
vecklingsstörning i denna åldersgrupp det året (7). 

Nybeviljningen av förtidspension och sjukbidrag 
till personer med utvecklingsstörning i åldern 16-19 
år var 513 personer färre 1991 än 1984. Bland annat 
kan AMS förebyggande verksamhet i projektet "Ar
bete åt unga handikappade" ha haft effekt för det 
minskade antalet förtidspensioneringar. 

Rådgivning och personligt stöd 
Omsorgslagens personkrets har rätt till "råd och stöd" 
och kontaktperson. Det har under åren visat sig svårt 
att få jämförbara uppgifter om antalet personer som 
får "råd och stöd". Vissa huvudmän anser att alla 
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personer som har någon form av särskild omsorg 
även har "råd och stöd". Andra huvudmän har endast 
rapporterat de personer som har regelbunden kontakt 
med omsorgsverksamheten som mottagare av "råd 
och stöd". 

Mest utbyggd är verksamheten för barn och ung
dom. På många håll har en samordnad barnhabilite-
ring byggts upp. Av de 26 landstingen (inklusive 
landstingsfria kommuner) har 13 gemensam organi
sation för rådgivning och annat personligt stöd enligt 
omsorgslagen och habiliteringsverksamhet enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för grupper av barn 
och ungdomar med andra funktionshinder, framfö
rallt rörelsehinder. Det betyder att vissa barn, de som 
tillhör personkretsen, kan få insatser som rättigheter 
enligt omsorgslagen, medan övriga får sitt stöd enligt 
HSL. Landstingen fattar inte heller alltid beslut om 
särskild omsorg för att ge insatser till personer med 
utvecklingsstörning utan även dessa får sitt stöd en
ligt HSL (se sid 113). 

Socialstyrelsen genomförde under verksamhetsår
et 1991/92 en kartläggning av organisation, omfatt
ning och kompetens inom habiliterings- och omsorgs
verksamheten för barn samt samordnad barnhabilite-
ring (8). En av de handikappgrupper som fanns i fokus 
för kartläggningen och som ofta har behov av ytterli
gare specialiserad kompetens är barn och ungdomar 
med autism. I 21 landsting fanns någon form av sär
skilda resurser för dessa barn. 

I de flesta team ingår samtal och krisbehandling i 
de ordinarie uppgifterna. Endast Stockholms län upp
gav att det fanns ett speciellt samtalsteam inom om
sorgsnämnden. 

Indirekt stöd ges också genom insatser i form av 
handledning m m till personal vid t ex gruppbostäder. 

Brister i stödet 
Brister i ett allsidigt stöd för habilitering för vuxna 
med begåvningshandikapp har bekräftats genom en 
rad undersökningar och utredningar (9). 

RÅD och STÖD 
är insatser av kurator, psykolog, sjukgymnast, 
logoped, förskolekonsulent, lekotekspersonal 
m fl yrkeskategorier. Insatserna kan i vissa de
lar också riktas till anhöriga och personal. 

Det psykosociala stödet, inklusive stöd till anhöriga 
och handledning till personal, har utvecklats mera än 
insatser med inriktning på behov till följd av andra 
funktionsnedsättningar som personer med utveck
lingsstörning har i betydligt större omfattning än and
ra. 

Regeringsrätten har i fyra mål prövat rätten till 
insatser av logoped. I samtliga fall fastställdes att den 
utvecklingsstörde hade rätt till rådgivning och be
handling av logoped som särskild omsorg i den mån 
behovet faktiskt inte tillgodoses genom hälso- och 
sjukvården eller på annat sätt. Den omständigheten 
att ett landsting organiserat sin verksamhet så att man 
anställt logopeder bara inom hälso- och sjukvården 
föranledde inte någon annan bedömning. 

Kontaktpersonen - en medmänniska 
Med omsorgslagen 1986 fick personer med utveck
lingsstörning m fl rätt till kontaktperson. 

1988 hade 2 276 personer kontaktperson. 1990 
hade antalet visserligen ökat till 4 045 personer men 
det var endast 13 procent av alla som erhöll särskilda 
omsorger. Den långsamma ökningen berodde i viss 
mån på liten efterfrågan men främst på rekryterings
svårigheter. 

Riksförbundet FUB (Föreningen för Utvecklings
störda Barn, Ungdomar och Vuxna) och Landstings
förbundet genomförde därför en kampanj 1990-1992 

123 



Omsorger om personer med utvecklingsstörning 

KONTAKTPERSON 
är en person med uppgift att ersätta eller kom
plettera kontakt med anhöriga och vänner och 
att vara ett informellt stöd i personliga angelä
genheter. Kontaktpersonen kan t ex vara län
ken ut till fritidsaktiviteter och andra sociala 
kontakter. 

med syftet att värva nya kontaktpersoner. 
Resultatet av kampanjen visade att målet att värva 

4 000 personer var nått (10). Därmed kunde antalet 
utvecklingsstörda med kontaktperson öka betydligt. 
1992 hade 6 273 personer med särskild omsorg kon
taktperson, dvs drygt 2 200 fler än 1990. Det betyder 
att andelen utvecklingsstörda personer som hade kon
taktperson ökade till 21 procent. 

Skillnaderna mellan landstingen i den andel av det 
totala antalet personer med utvecklingsstörning som 
hade kontaktperson 1992 var stora och varierade 
mellan 7 (Kalmar län) och 40 procent (Västmanlands 
län). 

Korttidstillsyn och korttidsvistelse 
Familjer med handikappade barn och ungdomar be
höver stöd i olika former. En väl fungerande barnom
sorg utgörgrunden. Korttidstillsyn och korttidsvistel
se utanför det egna hemmet är kompletterande sär
skilda omsorger. 
Det är lika vanligt att korttidstillsyn ordnas i anslut
ning till primärkommunernas fritidshemsverksamhet 
som i anslutning till särskolan eller på annat sätt i 
särskilda grupper i landstingets egen regi (11). 

1992 hade 2 266 barn och ungdomar särskild om
sorg i form av korttidstillsyn. Det är en ökning i 

jämförelse med 1990, då antalet var 1972. Det är stora 
skillnader mellan landstingen. Andelen av samtliga 
barn och ungdomar som fick tillgång till korttidstill
syn varierade landstingsvis 1992 mellan 13 (Krono
bergs län) och 54 procent (Jönköpings län). 

Så gott som samtliga landsting tillhandahöll kort
tidsvistelse såväl dagtid, kvällar och nätter som på 
vardagar, helger och skollov. 

1992 hade 4 438 barn och ungdomar 20 år och 
yngre tillgång till korttidsvistelse. Det är en ökning i 
jämförelse med 1990, då 4 097 barn fick denna om
sorg. 

Föräldrar till vuxna kan också behöva avlösning 
eftersom personer med utvecklingsstörning ofta hin
ner bli äldre än 20-21 år innan de flyttar hemifrån. 
2 165 vuxna hade 1992 tillgång till korttidsvistelse i 
korttidsplats eller annan familj. Antalet var oföränd
rat i jämförelse med 1990. 

Skillnaderna mellan landstingen är stora också när 
det gäller den andel av samtliga personer med utveck
lingsstörning (såväl barn som vuxna) som fick kort
tidsvistelse. Andelen varierade landstingsvis mellan 
18 (Kalmar län) och 36 procent (Gotlands kommun). 

KORTTIDSTILLSYN 
är tillsyn utanför det egna hemmet före och 
efter skoldagen och under lovdagar för skol
ungdom över 12 år i syfte att avlösa anhöriga. 

KORTTIDSVISTELSE 
är tillfälliga vistelser utanför det egna hemmet 
i korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet 
i syfte att ge avlösning eller träning i ett eget 
boende; ibland används även elevhem och 
gruppbostad. 
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Trots mot omsorgslagen 
En undersökning som Socialstyrelsen genomförde 
1991 och 1992 visade på stora brister i tillämpningen 
av omsorgslagen (2). Bristerna gällde handläggning
en, en i vissa landsting alltför hög andel avslag, inte 
godtagbara avslagsmotiveringar, lång väntetid mel
lan beslut och verkställighet samt underlåtenhet att 
verkställa för den enskilde gynnande domar. 

Få huvudmän kunde sägas till fullo uppfylla lagens 
krav på rättssäkerhet vad gäller handläggning och 
verkställighet vare sig av egna beslut eller av dom
stolsbeslut. 

En fjärdedel av domarna 
var inte verkställda 

241 domar, vilket är 25 procent av samtliga läns- och 
kammarrättsdomar från det att lagen trädde i kraft 
1 juli 1986 och till och med september 1991, hade 
hösten 1991 inte verkställts. De äldsta domarna var 
från 1987 (19 domar). Det vanligaste skälet till att 
domarna inte verkställts uppgavs vara resursbrist (56 
procent), ett skäl som Regeringsrätten i dom 1988 
förklarat inte vara giltigt. 

Plan för verkställighet saknades för över hälften av 
domarna. För ett flertal domar planerades verkställig
het först om flera år. 

En uppföljning hösten 1992 visade att 32 procent 
av de icke verkställda domarna fortfarande inte var 
verkställda. Dessutom hade nya domar tillkommit, 
som inte verkställts. 

Den som överklagar får oftast rätt 
Genomgång av samtliga läns- och kammarrättsdo-
mar sedan omsorgslagens tillkomst visade att den 
enskilde vid överklagning i mycket hög grad får rätt 
i domstol. Andelen bifall i länsrätterna var 71,5 pro
cent och i kammarrätt 57,3 procent. I de fall nämn

dens motivering för avslag var resursbrist var andelen 
för den enskilde gynnande domar 94.1 procent i läns
rätt och 91.7 procent i kammarrätt. 

Lång väntetid även vid 
landstingens egna beslut 
Såväl omsorgsnämndens som läns- och kammarrät
ternas beslut om särskilda omsorger ska enligt om-

INTRESSEORGANISATIONER 

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ung
domar och Vuxna, FUB arbetar för och med 
personer med utvecklingsstörning och deras 
familjer. 1992 hade FUB drygt 33 000 medlem
mar i ca 155 lokalföreningar och 50 ungdoms
sektioner. FUB har bl a målsättningen att per
soner med utvecklingsstörning själva i allt stör
re utsträckning skall kunna föra sin egen talan. 
FUB bedriver forskning genom stiftelsen A LA 
(Anpassning till Liv och Arbete). 

Riksföreningen Autism, FA, bildades 1973 på 
initiativ av föräldrar. 1991 hade föreningen 2 680 
medlemmar fördelade på 24 länsföreningar. 

Hjärnkraft - en riksförening för rehabilitering 
av skallskadade bWdades 1987 och har ca 1 500 
medlemmar i 18 länsföreningar. Föreningen har 
en landsomfattande verksamhet för uppsökan
de verksamhet, information och utbildning. 
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sorgslagen verkställas omedelbart. Socialstyrelsens 
undersökning visade att så långtifrån är fallet. Snarare 
kan man säga att det är regel att det går mycket lång 
tid mellan beslut och verkställighet. Detta gäller sär
skilt gruppbostad. 24 procent av nämnderna hade 
väntetider på gruppbostad på över två år. I några fall 
rörde det sig om flera års väntetid. För samtliga sär
skilda omsorger förekom väntetider på över ett år. 62 
procent av nämnderna verkställde beslut om rådgiv
ning, annat personligt stöd och stöd av kontaktperson 
inom en månad. Daglig verksamhet och korttidsvis
telse verkställde knappt hälften av nämnderna (43 
procent) inom denna tid, elevhem bara 20 procent 
och gruppbostad bara 9 procent. Verkställighet inom 
en månad för samtliga former av omsorg genomför
des regelmässigt endast i några kommmuner i Skara
borgs län. (Se även sid 115) 

Vad kostar 
omsorgsverksamheten? 
Omsorgsverksamheten för personer med utvecklings
störning finansieras helt genom skattemedel. Lands
tingen redovisade för 1991 * driftskostnader på totalt 
11,8 miljarder för verksamhet enligt omsorgslagen 
samt undervisning för utvecklingsstörda (12). Redo
visningen gäller tjugotvå landsting och de två lands-
tingsfria kommunerna, Gotland och Malmö kom
mun**. Förändringar i momsredovisningen mellan 
1990 och 1991 försvårar kostnadsjämförelser bakåt. 

Kostnader för omsorgsverksamhet utgjorde 1991 
ca 9 procent av landstingens totala kostnader. 

* Uppgifter om kostnader för 1992 finns inte tillgängliga 
** Göteborgs kommun och Hallands län saknas i 

redovisningen 

En fjärdedel av kostnaderna går till 
bostäder för vuxna 

Kostnadsfördelningen 1991 på olika verksamheter 
enligt omsorgslagen framgår av diagram 4. 

En fjärdedel utgjorde kostnader för s k integrerat 
boende för vuxna - gruppbostad och korttidshem. En 
femtedel avsåg s k samlat boende - vårdhem och 
specialsjukhus. Kostnaderna för barn- och ungdoms-
boende utgjorde ca 10 procent och omfattar elevhem, 
korttidshem och vårdhem. De sammanlagda kostna
derna för boende utgjorde således mer än hälften av 
de totala kostnaderna för omsorgerna. 

Under posten sysselsättning redovisas dagcenter-
verksamhet och sysselsättning vid vårdhem. Posten 
undervisning avser främst särskola. 

Diagram 4. Kostnader för omsorger om per
soner med utvecklingsstörning. Fördelning på 
verksamhetsområden 1991. 

Källa: LKELP 92 
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Kostnaderna för vuxnas boende 
har omfördelats 

Kostnadsfördelningen mellan olika boendeformer för 
vuxna har kraftigt ändrats sedan mitten av 80-talet. 
Orsaken är naturligtvis att vårdhem avvecklats och 
gruppbostäder byggts upp. Vid en jämförelse av kost
naderna 1987 och 1991 för integrerat boende respek
tive samlat boende finner man ungefär omvänt förhål
lande mot 1991 då kostnaderna var 46 respektive 35 
procent. Motsvarande andelar 1987 var 33 respektive 
46. 
Kostnadsandelen för barn- och ungdomsboende har 
minskat något. 1987 var denna andel 11 mot 10 pro
cent 1991. 

Diagram 5. Kostnadernas fördelning på tre 
kategorier boende för barn respektive vuxna 
1987 och 1991. Procent 

Källa: LKELP 92 

Vårdhem dyrare än gruppbostad 

Kostnaden för en plats på vårdhem är dyrare än grupp
bostad. Den genomsnittliga vårddygnskostnaden på 
vårdhem var 1 686 kr och motsvarande kostnad i 
gruppbostad 1 105 kr. Kostnaden för daglig verksam
het är inte inkluderad i någon av uppgifterna. Kostna
der för expertstöd m m ingår i vårddygnskostnaden 
för vårdhem men inte i gruppbostäder (13). 

Personaltäthet i gruppbostad 
Uppföljningen av 158 gruppboendeenheter för ut
vecklingsstörda, som fick stimulansbidrag 1992, vi
sade en genomsnittlig personaltäthet på 1,5 anställd 
per boende (13). Spridningen var dock mycket stor -
från 0,3 till 2,9 per boende - bl a beroende på omfatt
ningen av de boendes behov av personalstöd. 

Antalet anställda har ökat 
1991 var 30 880 personer anställda inom omsorgs
verksamheten (14). Antalet anställda ökade med 5 800 
mellan 1985 och 1991, en ökning med 19 procent. 
Den största ökningen har skett inom integrerat boen
de med 3 900 anställda medan samlat boende (vård
hem, .specialsjukhus) har minskat med 1 100. 

Sammanfattning 
1992 fick 29 200 personer särskild omsorg enligt 
omsorgslagen. 6 950 av dessa var barn och ungdomar. 
Männen dominerar i antal ända upp till åldersgruppen 
70-74 år. 

Kunskaper om institutioners negativa inverkan på 
dem som bor där, men också positiva erfarenheter av 
alternativ, främst gruppbostad, ligger till grund för 
vårdhemmens avveckling. Avvecklingen har pågått i 
flera år och beräknas vara slutförd senast år 2 000. 
möjligen med undantag för några län. I vissa fall har 

127 



Omsorger om personer med utvecklingsstörning 

en omdöpning till gruppbostad skett av vårdhemmen 
trots att de inte uppfyller omsorgslagens standard
krav. 

Uppbyggnaden av gruppbostäder sköt fart mot slu
tet av 80-talet och sedan 1991 har ytterligare tillkom
mit med stöd av särskilda stimulansbidrag. Det finns 
dock många före detta inackorderingshem kvar, som 
inte uppfyller kraven på en gruppbostads fysiska stan
dard. 

De flesta vuxna flyttar från vårdhemmet till grupp
bostad. Nästan hälften av alla vuxna bodde 1992 i 
gruppbostad. Relativt få har flyttat till egen bostad. 
1992 bodde ungefär lika stor andel i egen bostad som 
1979(16%). Sannolikt var antalet större 1992, då det 
kan antas att de som bor i egen bostad får det stöd de 
behöver på annat sätt än genom omsorgsverksamhe
ten och därmed inte återfinns i statistiken. 

Många vuxna bor kvar hos föräldrarna eller hos 
andra nära anhöriga även när de uppnått den ålder då 
ungdomar i allmänhet flyttar hemifrån. 

Räknar man samman antalet vuxna utvecklings
störda på vårdhem och vuxna hemmaboende, betyder 
det att ungefär 6 600 personer med utvecklingsstör
ning är i behov av en bostad. 

Medellivslängden tikar även bland personer med 
utvecklingsstörning. Av dem som är 65 år och äldre 
bor en större andel på vårdhem än bland personer i 
yngre åldrar. 

Att nyintagning av barn i vårdhem inte får ske 
enligt 1985 års omsorgslag efterlevs i stort sett av 
omsorgshuvudmännen. Allt vårdhemsboende har dock 
inte ersatts av föräldrahemmet utan många barn bor 
istället i familjehem eller på elevhem. 

Alltfler föräldrar med barn med utvecklingsstör
ning har dock fått möjlighet att ha sina barn hemma. 
Tre fjärdedelar av barnen bodde 1992 hos föräldrar
na. 

Knappt 6 procent av de vuxna med utvecklings
störning hade arbete på öppna arbetsmarknaden eller 
skyddat arbete. 

Andelen vuxna i gruppbostad som inte får daglig 

verksamhet eller inte har någon sysselsättning som 
överstiger 15 timmar per vecka har ökat. Det tyder på 
att det övergripande målet i omsorgslagen beträffan
de sysselsättning/arbete inte kunnat uppfyllas. 

En kampanj 1990-92 för att rekrytera kontaktper
soner bidrog till att antalet utvecklingsstörda med 
kontaktperson kunde öka avsevärt. Ändå hade 1992 
bara en dryg femtedel sådant stöd. 

Brister har kunnat konstateras i tillämpningen av 
omsorgslagen. En undersökning 1991 visade t ex att 
en fjärdedel av domarna inte hade verkställts. Under
sökningen visade också på i vissa fall mycket långa 
väntetider på de särskilda omsorgerna, särskilt på 
gruppbostad. 
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Socialtjänsten utgör en av hörnstenarna i det 
svenska välfärdssystemet. Insatserna inom 
individ- och familjeomsorgen syftar till att 
tillgodose individuella behov i situationer 
då de övriga välfärdssystemen inte räcker 

till. I Sverige har det under efterkrigstiden genomförts 
flera sociala reformer som förbättrat levnadsstandar
den för befolkningen. Trots detta reformarbete finns 
det ändå grupper av människor som har behov av 
kompletterande insatser från socialtjänstens individ-
och familjeomsorg. 

Omfattningen av sådana insatser i samhället av
görs av flera faktorer. I formell mening bestäms det av 
hur lagstiftningen ser ut. Denna anger vilka tjänster 
som ska tillhandahållas och vilka problem som ska 
åtgärdas. För socialbidrag, missbruk och ungdoms
brottslighet kommer socialtjänstens omfattning såle
des vara beroende av t ex vilka grupper som anses 
berättigade till ekonomiskt bidrag, vilka kriterier som 
gäller för tvångsvård av missbrukare och hur insatser 
för unga lagöverträdare fördelas mellan socialtjänst 
och kriminalvård. 

Behovet påverkas emellertid också av den faktiska 
utvecklingen. Ökad eller minskad ungdomsbrottslig
het eller förändringar av missbrukssituationen kan 
påverka omfattningen av socialtjänstens insatser. Slut
ligen påverkas behovet också av samhällsekonomin, 
det parlamentariska läget och det vård- och kontroll
politiska klimatet, där olika frågor under kortare eller 
längre tid dominerar debatten. 

Att försöka analysera det faktiska behovet av insat
ser och resursåtgång inom socialtjänsten är svårt. Det 
saknas i många fall kunskaper om olika orsaksmeka
nismer med undantag för samband på en hög genera-
litetsnivå. Ett område där det kan vara mindre kompli
cerat att beskriva sambandet är dock socialbidragsbe
hovet. Som exempel kan tas sambandet mellan ar
betslöshet och socialbidrag, där en ökning av särskilt 
ungdomsarbetslösheten kan förväntas resultera i fler 
ansökningar om socialbidrag. 

Ytterligare en faktor som har ett avgörande infly

tande på vilka insatser som kan göras är den samhälls
ekonomiska situationen och ekonomin i de enskilda 
kommunerna. I nedanstående avsnitt redovisas dels 
vilken kostnadsutveckling individ- och familjeomsor
gen haft under 80-talet, dels några uppgifter om skill
nader mellan kommuner. 

Kraftigt ökade kostnader 
För att ge en bild av kostnadsutvecklingen i kommu
nerna under 80-talet redovisas bruttokostnader, dvs 
både statens och kommunens totala kostnader för 
individ- och familjeomsorg olika år, samt kostnader 
som är enbart kommunernas utgifter. Ersättning från 
hjälptagarna är frånräknad. Kostnadsutvecklingen re
dovisas både i fasta (1980 års priser) och löpande 
priser. Uppgifterna är hämtade ur Socialutgifterna 
och utgifternas finansiering, SCB. 

Diagram 1. Kostnadsutveckling 1980-1991 för 
individ- och familjeomsorgen i löpande priser, 
mkr 
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Diagram 2. Kostnadsutveckling 1980-1991 för 
individ- och familjeomsorgen i fasta priser, 
mkr 

Tabellen visar att de totala kostnaderna under denna 
period, räknat i fasta priser, nästan fördubblats. Det 
innebär att kommunernas egna kostnader ökar starkt. 
I fasta priser har ökningen varit över 100% från 1980 
till 1991. 

Tabell 1. Kommunernas utgiftsandel för att täcka de 
totala kostnaderna för individ- och famil
jeomsorgen 1980-1991 

Kommunernas andel av finansieringen har successivt 
ökat. Detta torde främst kunna förklaras av den ökade 
socialbidragskostnaden. Det kan dock konstateras att 
en del av den ökade kostnaden för socialbidrag gäller 
flyktingar, vilket ersätts av staten. Det är således 
kommunernas bruttokostnader som redovisas. 

Skillnader mellan 
kommunerna 
Det finns mycket kraftiga skillnader mellan olika 
typer av kommuner (tabell 2). 

Således skiljer sig storstäderna i kostnadshänseen
de avsevärt från alla andra kommuntyper. Så har t ex 
storstäderna i genomsnitt nästan tre gånger så höga 
kostnader som förortskommunerna. Skillnaderna mel
lan olika förortskommuner är dock stora - för år 1991 
uppgick t ex bruttokostnaden i Danderyd till 766 lö
per invånare, att jämföras med 3 584 i Upplands Bro. 

De betydligt högre kostnaderna för individ- och 
familjeomsorgen i storstäder beror på hög andel soci-
albidragstagare, höga kostnader per bidragstagare, 
högre andel placerade barn samt höga kostnader för 
missbrukarvård m m. 
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Tabell 2. Bruttokostnaden för individ- och familjeomsorgen per invånare 

Källa: "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" SCB 

134 



INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Socialbidrag 



Rättelse till 
Socialbidrag 

Socialbidrag sid 147 
Diagram 6. Utbetalt socialbidrag 1949-1991. 

Miljoner kronor. (Fasta priser = 1980) 

Socialbidrag sid 138 

Diagram 1. Relativ arbetslöshet hos hela befolkningen, bland ungdomar 16-24 år samt andel 
socialbidragstagare i befolkningen. 1970-1992. Procent 
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Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstla
gen (SoL) innebär en rad olika individ-
inriktade insatser, av vilka det ekono
miska biståndet, socialbidraget, är en. 
Socialbidraget utgör det yttersta skydds

nätet för människor som har svårt att klara sitt uppe
hälle. 

Socialbidrag ska vara ett komplement till social
försäkringssystemet och övriga ekonomiska förmå
ner i samhället och kan beviljas när andra förmåner är 
otillräckliga eller inte utgår. 

Socialbidrag utgår efter individuell behovspröv
ning. När rätten till socialbidrag bedöms måste hän
syn tas till i vilken omfattning den enskilde själv kan 
tillgodose behovet. Den som t ex är arbetsför och kan 
ta ett lämpligt arbete är endast berättigad till socialbi
drag enligt 6 § SoL om han är aktivt arbetssökande. 
Vid prövningen tas även hänsyn till den enskildes 
egna ekonomiska tillgångar och hans situation i öv
rigt. 

Socialbidraget kan sägas ha två skilda syften. Det 
ska dels trygga den enskildes eller hans familjs för
sörjning, dels vara förebyggande och rehabiliterande. 
När någon har rätt till bistånd enligt 6 § ska han genom 
socialbidraget tillförsäkras en skälig levnadsnivå (1). 

Skälig levnadsnivå 
I socialtjänstlagen anges inte närmare vad som ska 
anses vara skälig levnadsnivå. Däremot betonas i 
förarbetena att de insatser som ges inte bara ska syfta 
till att avhjälpa det akuta behovet utan också underlät
ta för den enskilde att i framtiden själv klara sin 
försörjning och livsföring i övrigt (2). 

Sedan socialtjänstlagen trädde i kraft har en alltmer 
enhetlig tolkning av begreppet skälig levnadsnivå 
skett. Vägledande har varit bl a domar från Rege
ringsrätten, främst två domar från den 29 maj 1984 
(mål nr 651-1983 och 929-1983 RÅ84 2:13). 

Den 2 april 1993 meddelade Regeringsrätten på 

nytt dom i fråga om vad som är att anse som skälig 
levnadsnivå. I två domar slås fast att Socialstyrelsens 
norm, som inte kan anses innebära någon överstan
dard, bör läggas till grund för bedömningen av vad 
som aren skälig levnadsnivå. Detta om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat (3). 

Rätten att överklaga 
En person som inte är nöjd med det beslut som soci
alnämnden fattat har rätt att överklaga detta till läns
rätt och vidare till högre instans, dvs kammarrätt och 
efter särskilt prövningstillstånd regeringsrätten. 

Domstolarna har behandlat åtskilliga ärenden där 
människor ansett sig ha fått alltför låga bidrag. Rege
ringsrättens senaste dom (se ovan) innebär i princip 
att den enskilde i normalfallet får rätt i domstol när 
han överklagar en dom som bygger på en lägre kom
munal norm än den Socialstyrelsen rekommenderat. 

Överklagat bistånd 
-allt fler får rätt 
År 1992 inkom till Socialstyrelsen 2 003 kammar
rättsdomar som gällde ekonomiskt bistånd/socialbi
drag enligt 6 § socialtjänstlagen (i princip samtliga 
avkunnade domar). Detta är en ökning från 1991 med 
54 procent. Jämfört med 1991 har andelen kammar
rättsdomar som gynnat den enskilde ökat från 17 till 
22 procent. 

Trots mot lagen 
Trots att Regeringsrätten fastslagit att förvaltnings
domstolarna inte är bundna av de bidragsnormer som 
kommunerna fastställt hävdar ett ökande antal kom
muner att de skulle vara suveräna att själva bestämma 
vad som är skälig levnadsnivå. Därför fortsätter de att 
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betala ut socialbidrag enligt så låga normer att prak
tiskt taget alla som överklagar får rättelser. 

Genomgången av domarna visar att det främst är i 
sydligaste Sverige som några kommuner beslutat att 
överklaga samtliga länsrättsdomar i socialbidragsmål 
som går kommunen emot. Kammarrätten avslår re
gelmässigt dessa överklaganden (4). 

Ett exempel på lagtrots uppvisade en kommun i 
Sydsverige som genom protokollfört nämndbeslut 
vägrade att verkställa domar som vunnit laga kraft 
med hänvisning till den kommunala självbestämman
derätten. De enskilda var tvungna att vända sig till 
kronofogdemyndigheten för att få ut utdömt bistånd. 

Normer för socialbidrag 
Socialstyrelsen utarbetade 1985 en vägledande norm 
för socialbidrag. Normen räknas årligen om efter 
basbeloppets förändring. År 1993 utgör den för en
samstående 3 326 kronor i månaden (116 procent av 
basbeloppet) och för gifta eller samboende 5 505 
kronor (192 procent av basbeloppet). 

Hyreskostnader ligger utanför socialbidragsnor
men. Utgifter för lokala resor, barnomsorgsavgift, 
höga lakar- och tandläkarkostnader, fackförenings
avgift ingår i begreppet "skälig levnadsnivå" men 
ingår inte i Socialstyrelsens norm. Det främsta skälet 
till detta är lokala variationer. 

Socialstyrelsens norm är en rekommendation till 
kommunerna. Kommunerna fastställer å sin sida i 
regel vägledande normer för socialbidragets storlek i 
olika hushållssammansättningar. 

En kartläggning, som socialtjänstkommittén ge
nomförde våren 1992, visar att det finns betydande 
skillnader i konstruktion, innehåll och nivåer mellan 
kommunernas socialbidragsnormer (5). 

En grundläggande skillnad är att en del kommuner 
tillämpar olika normer beroende på bidragstidens längd 
medan andra inte gör det. Andra skillnader är synen 
på vilka behov som normen ska täcka och i vilken mån 

som andra bidrag/ersättningar räknas som inkomst. I 
kommitténs beräkningar justerades därför kommu
nernas normer för att bli jämförbara. 

Vid en jämförelse mellan de justerade normerna 
framkom att 
• flertalet kommuner har normer för ensamstående 

vid korttidsbidrag i intervallet 96-115 procent av 
basbeloppet 

• vid mer långvarigt bidrag ligger den kommunala 
normen i intervallet 96-125 procent av basbelop
pet 

• av kommunerna låg tre av fyra under Socialstyrel
sens norm både vid korttids-och långtidsbidrag. 

Svårt att bedöma behovet 
Socialbidrag utgår efter individuell behovsbedöm
ning och ska tillgodose kravet på skälig levnadsnivå. 
För att förenkla bedömningen och få en enhetlig prax
is finns vägledande normer. 

1989 genomfördes en undersökning i Stockholm, 
Göteborg och Malmö där socialarbetarna fick bedö
ma tre fall av socialbidragsansökningar med olika 
svårighetsgrad och ange hur mycket socialbidrag som 
kunde beviljas. 

Resultatet av undersökningen visade att det inte 
bara förekom en kraftig variation av bedömningarna 
mellan kommunerna och inom en och samma kom
mun. Bedömningarna skilde sig också mellan enskil
da handläggare på samma arbetsplats. 

Variationer fanns också mellan olika beslutsnivå
er, vilket visar att inte bara klientens behov styr hur 
mycket bidrag som beviljas utan utfallet beror också, 
och i hög grad, på handläggningen och på vem som 
fattar beslut. 

Det typiska biståndsbeslutet kunde skilja sig mycket 
mellan de olika kommunerna. Samma biståndssökan
de fick 25 procent högre belopp i Malmö än i Göte
borg. Sådana skillnader kunde relateras till storleken 
på socialbidragsnormernas nivåer. 
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Arbetssätt, bidragsgrund och bedömningar varierade 
mellan kommunernas olika delar. Variationerna var 
stora i det mest komplicerade typfallet. Resultaten 
pekar på att distrikt med stor personalomsättning är 
benägen att bevilja ekonomiskt bistånd i större om
fattning än på andra ställen. Mer anmärkningsvärt än 
skillnader i beslut för det mest komplicerade fallet var 
dock att även det minst komplicerade fallet kunde få 
olika beslut i samma kommun (21). 

Orsaker till behov 
av socialbidrag 
Det finns många skäl till varför människor behöver 
socialbidrag för att klara sin försörjning. Det handlar 

om strukturella orsaker: situationen på arbetsmark
naden, låga löner, brister i socialförsäkringssystemet, 
kreditmarknaden, brister i barnomsorg etc. Men ock
så om individuella orsaker, missbruk, sociala och 
psykiska problem, oförmåga att hushålla etc. 

Ofta är behovet av socialbidrag en kombination av 
olika samverkande faktorer. 

Arbetslöshet 
Förklaringar till socialbidragets förändringar har fram
förallt sökts i arbetslösheten. I diagram 1 visas detta 
samband. 

Perioder med högre arbetslöshet sammanhänger 
med högre nivåer av socialbidragstagandet. Samti
digt står det klart att sambandet är långt ifrån "per-

Diagram 1. Relativ arbetslöshet bland befolkningen, ungdomar 16-24 som andel socialbidragstagare. 

Källa: SCB 
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fekt". Så minskade t ex inte socialbidragen som kunde 
förväntats när arbetslösheten passerat sin topp 1983. 

Ett tydligare samband över tid skulle erhållas om 
arbetslöshetstalen begränsats till ungdomar. De som 
inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden ligger 
ekonomiskt sett mer i riskzonen än de som omfattas 
av arbetslöshetsförsäkringen. För de arbetslösa finns 
dock risken att på sikt bli utförsäkrade (6). 

Sverige har sedan länge haft jämförelsevis låg ung
domsarbetslöshet. Under 1991 steg den dock kraftigt. 
Ökningen har därefter fortsatt och i december 1992 
var enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 12,6 pro
cent av ungdomarna i åldern 16-24 år arbetslösa. I 
december 1991 uppgick motsvarande tal till 8,3 pro
cent. Till detta kommer att i december 1992 fanns 
80 100 ungdomar placerade på ungdomspraktikplats 
(möjligheten till ungdomspraktikplats infördes först i 
juli 1992). 

Alltför låga inkomster 
Om socialbidragstagandet påverkas av arbetslöshe
ten, bör det även kunna förväntas variera med sam
hällsekonomins utveckling. 

Det visar sig också finnas ett visst samband med 
t ex utvecklingen av disponibel inkomst. Den kraftiga 
ökningen av socialbidragstagandet 1982-1984 sam
manfaller med en minskning av den genomsnittliga 
disponibla inkomsten. Tabell 1 visar utvecklingen 
sedan 1980 av andel av befolkningen med en dispo
nibel inkomst under en skälig levnadsnivå. Att sjun
kande disponibel inkomst kan leda till akuta försörj
ningsproblem illustreras också av andelen som i Sta
tistiska centralbyråns årliga undersökningar av lev
nadsförhållanden säger sig sakna kontantmarginal. 

Ytterligare förklaringar 
Åke Bergmark visar i sin studie över ensamstående 
socialbidragstagare att det föreligger ett klart sam
band mellan skilsmässa/missbruk å ena sidan och 

Tabell 1. Andel socialbidragstagare, andel utan kon
tantmarginal och andel med disponibel 
inkomst under en skälig levnadnivå 1980-
1990. Index: 1980=100. 

Källa: SCB 

socialbidragsbehov å den andra. 
Också klasstillhörighet påverkar sannolikheten för 

socialbidragsbehov. Vissa människor såväl föds och 
lever i samhällsskikt där riskerna för att behöva söka 
socialbidrag är påtagligt högre än i andra. Han noterar 
också att arbetslöshet är en giltig, men sammansatt 
förklaring. 

Ålder är i övrigt den faktor som, näst efter arbets
lösheten, har den största självständiga effekten på 
socialbidragets varaktighet - äldre löper större risk än 
yngre att bli kvar i bidragsberoendet. 

På utgiftssidan är det framför allt skulder, extra 
utgifter och hög hyra som förekommer i betydande 
omfattning. Värt att notera är att utgiftsproblem gene
rellt sett betyder avsevärt mindre än problem på in
komstsidan (8). 
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Höjd levnadsnivå för de flesta, 
men... 
Levnadsförhållandena har generellt förbättrats under 
det kvarts sekel som kan överblickas genom levnads
nivåundersökningar. Trots detta uppvisar socialbi
dragen en något ökande tendens. 

Tabell 2. Förändring av problem i olika avseenden 
för befolkningen i åldern 18-75 år. Siffror i 
procent. 

Den genomsnittliga levnadsnivån har höjts samtidigt 
som vissa grupper släpat efter eller t o m fått försäm
rade levnadsvillkor. Som exempel på att förbättrade 
villkor i stort kan leda till försämringar för vissa 
grupper kan man ta bostadssituationen där samman
ställningen visar att det skett stora förbättringar. Den 
storsatsning på nyproduktion som det s k miljonpro
grammet innebar resulterade i att trångboddhet och 
bostadsbrist så gott som försvann. Samtidigt ökade 
antalet vräkningar kraftigt. Många personer som tidi
gare var hemlösa fick en bostad som de av ekonomis
ka eller andra skäl hade svårt att behålla. 

... socialbidragstagarna 
har det sämst 
Vid en jämförelse mellan socialbidragstagare och 
övriga låginkomsttagare kan följande skillnader no
teras: socialbidragstagarna har oftare haft konflikter i 
uppväxtfamiljen, de är mer isolerade från släktingar, 
de är sjukligare och oftare utsatta för brott. De över

klagar också mer sällan myndigheters beslut. Sam
mantaget kan detta påverka deras ekonomiska situa
tion (9). 

I tabell 3 ges några exempel på skillnader i levnads
nivåer 1981, där socialbidragstagare jämförs med 
personer av samma kön, ålder, civilstånd och med 
samma konsumtionsutrymme. 

Situationen 1992 
Bidragshushåll 
Uttrycket hushållstyp används för att beskriva de 
olika bidragshushållens personsammansättning. I 
socialbidragsstatistiken finns sex olika hushållstyper: 

• ensamstående män utan hemmaboende barn 
under 18 år 

• ensamstående män med hemmaboende barn 
under 18 år 

• ensamstående kvinnor utan barn under 18 år 
• ensamstående kvinnor med barn under 18 år 
• gifta par/samboende utan hemmaboende barn 

under 18 år 
• gifta par/samboende med hemmaboende barn 

under 18 år 

År 1992 fick 6,7 procent av befolkningen social
bidrag någon gång under året. Det innebär att 
323 000 hushåll erhöll socialbidrag. Antalet bi-
dragstagare uppgick till 594 000. 
Kostnaden för socialbidrag uppgick 1992 till 
närmare 7 miljarder kr. 
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Tabell 3. Indikatorer på levnadsförhållanden för socialbidragstagare, icke bidragstagande "tvillingar" samt 
normalbefolkningen 15-75 år. Procent. 

För varje hushåll anges en vuxen person över 18 år 
som s k registerledare. Beträffande hushållstypen gif
ta eller samboende avgör kommunen om mannen 
eller kvinnan ska vara registerledare. Registerleda
rens ålder blir sedan hela hushållets ålder. 

40 procent ensamstående män 
År 1992 var den vanligaste hushållstypen bland soci
albidragshushållen ensamstående män utan bam. De 
utgjorde 40 procent av samtliga bidragshushåll. Där
efter kom ensamstående kvinnor utan barn med 23 
procent av samtliga bidragshushåll. 

Ensamstående män med barn utgör en liten grupp 
bland socialbidragstagarna, medan däremot ensam
stående kvinnor med barn uppgår till närmare en 
femtedel av bidragshushållen. 

År 1992 fanns det barn i ungefär vart tredje bi
dragshushåll. Ca 101 000 barnfamiljer var bidrags
mottagare. 

Var tredje ensamstående kvinna 
med barn får socialbidrag... 
1992 fick ca 1/3 av alla ensamstående kvinnor med 

bam socialbidrag. Gruppen är dock mycket hetero
gen. En del kvinnors biståndsbehov är högst tillfälligt 
och direkt beroende av en separation medan andras är 
mera långvarigt. 

Ungefär en fjärdedel av de ensamstående männen 
med barn fick också socialbidrag någon gång under 
året. 

... men endast 4 procent 
av övriga barnfamiljer 
Av de gifta och sammanboende paren och av barnfa
miljerna var det endast en liten andel som fick social
bidrag. 

Det fanns barn i ungefär vart tredje bidragshushåll. 
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Utländska socialbidragshushåll 
överrepresenterade 
Med utländskt socialbidragshushåll avses sådant där 
registerledaren är utländsk medborgare. 

1992 erhöll 82 800 utländska hushåll socialbidrag. 
Deras andel av de totala socialbidragskostnaderna 
uppgick 1991 till 44 procent (2 480 miljoner kr), trots 
att de utgjorde endast drygt en fjärdedel av samtliga 
bidragshushåll. 

En förklaring till detta är att utländska hushåll har 
behov av bidrag under betydligt längre tid än svenska. 
De har inte sällan större familjer. Invandrare befinner 
sig ofta i en mer utsatt ekonomisk situation eftersom 

de har svårare än svenskar att erhålla arbete. Andelen 
arbetslösa invandrare är således högre än bland svensk
ar även under perioder då det finns gott om arbete. 

Flyktinghushållen fick betydligt högre bidragsbe
lopp i genomsnitt än andra utländska medborgare. 
Flyktingarnas större behov av socialbidrag beror del
vis på deras situation vid ankomsten till Sverige. 

De flesta får hjälp under kort tid 
I genomsnitt får alla bidragshushåll, oavsett hushålls
typ, socialbidrag ungefär lika länge. År 1991 hade 
ensamstående män utan barn, ensamstående män med 
barn och ensamstående kvinnor utan barn kortast 
genomsnittlig hjälptid med 4,0 månader per år. Gifta 
par/samboende med barn hade längst genomsnittlig 
hjälptid med 4,9 månader. 

År 1991 fick 29 procent av bidragshushållen hjälp 
under endast en månad och 28 procent under 2-3 
månader. En liten andel - 6 procent av bidragshushål
len - fick hjälp under årets samtliga månader. Mönst
ret för hela perioden 1982-1991 är i stort sett detsam
ma. 

Skillnader mellan kommunerna 
Andelen socialbidragstagare varierar mellan olika 
typer av kommuner, vilket framgår av tabell 4. Grup
peringen bygger på folkmängd, läge, tätortsgrad och 
näringsstruktur (11). 

Tabellen visar att såväl kostnaden per hushåll som 
andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd 
är markant större i storstäderna än i övriga landet. 
Detta gäller särskilt Malmö. 

Även om den största skillnaden går mellan storstä
der och övriga landet är det viktigt att påpeka de 
skillnader som finns inom respektive kommungrupp. 
Exempelvis betalade Sollentuna, norrom Stockholm, 
drygt 23 000 kronor per bidragshushåll 1991 medan 
Värmdö, också en förortskommun till Stockholm, 
betalade ca 12 500 kronor. 

UTLÄNDSKA SOCIALBIDRAGSHUSHÅLL 

Asylsökande: 
Person som sökt politisk asyl i Sverige men 
som inte fått besked om uppehållstillstånd. 

Flykting: 
Person som fått arbets- och uppehållstillstånd 
med stöd av utlänningslagen. 

Invandrare: 
Person som invandrat till Sverige. 

Utländska socialbidragshushåll: 

Hushåll där den i vars namn personakten är 
upplagd, är utländsk medborgare. 

Asylsökande redovisas i huvudsak inte efter 
den 1 maj 1988. 

Socialbidrag till hemutrustning för flyktingar 
ersattes av lån 1991. 
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Tabell 4. Kommuntypers andel bidragstagare samt 
genomsnittlig kostnad per bidragshushåll, 
1991 

Utvecklingen 
av socialbidragen 
För att kunna bedöma socialbidragsutvecklingen un
der en längre tid måste antalet bidragstagare ställas i 
relation till befolkningen. 

Andelen socialbidragstagare har i ett längre tids
perspektiv varit tämligen konstant, trots det omfattan
de sociala reformarbete som förekommit under efter
krigstiden. En del av dessa reformer har kraftigt mins
kat behovet av socialbidrag i vissa grupper, t ex bland 
ålderspensionärer. Socialbidragsbehovet har dock ökat 
i andra grupper. 

Antalet bidragstagare var 89 procent högre år 1991 
än 1949. Samtidigt ökade befolkningen endast med 
28 procent. År 1949 hade 4,1 procent av befolkningen 
socialbidrag någon gång under året jämfört med 6,2 
procent 1991. 

Diagram 2. Antal bidragstagare per 1000 av befolkningen 1949-1992 

Kalla: SCB 
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Tabell 5. Socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. Procent. 1970 -1991 

1) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, -15 år 
2) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, 16-29 år 

Källa: SCB 
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Andelen bidragstagare i befolkningen har under de 
senaste trettio åren varierat mellan 4,1 och 6,8 pro
cent. Den första markerade toppen inträffade i början 
av 1970-talet. År 1972 hade 6,4 procent av befolk
ningen socialhjälp. Den andra toppen inträffade i 
mitten av 1980-talet. Fram till år 1980 sjönk andelen 
ned till 4,1 procent för att sedan stiga till högsta läge 
1986 med 6,8 procent av befolkningen. År 1991 har 
andelen ökat på nytt och uppgick då till 6,2 procent. 

Ökad andel äldre 
Under fattigvårdslagens tid var bidragstagarna i regel 
gamla människor. Samma sak gällde länge för social-
hjälpstagarna. I takt med att ersättningen i folkpen
sionen höjdes kom de äldre att allt mer klara sig utan 
socialbidrag. 

År 1970 var 13 procent av socialbidragstagarna 65 
år eller äldre. 

Fram till år 1984 sjönk sedan andelen ned till 3 
procent för att därefter öka till 7 procent år 1991. En 
orsak till ökningen från år 1985 torde vara utländska 
medborgare utan pension, vilka ofta är hänvisade till 
socialbidrag för sin försörjning. 

Under samma period har andelen unga socialbi
dragstagare* varit förhållandevis oförändrad - cirka 
40 procent av samtliga socialbidragstagare. Enda mar
kanta undantaget är en topp på cirka 45 procent vid 
mitten av 1980-talet. 

Inte heller bland ungdomar som grupp har social
bidragstagandet ökat. Det har i stället varit tämligen 
konstant under de senaste sju åren, vilket framgår av 
tabell 5. Toppen 1986 sammanfaller väl med den 
höga nivån på socialbidrag det året. 

Stabilt för de olika hushållstyperna 
De olika hushållstypernas andelar av socialbidraget 
har varierat över tid. Dock har förhållandet från 1982 

till 1992 varit tämligt stabilt (diagram 3). Detta kon
staterande gäller emellertid enbart hushållstypernas 
andel inom gruppen socialbidragstagare - det säger 
inget om hur stor del av en viss grupp i befolkningen 
som uppbär socialbidrag. 

Mellan 1982 och 1991 ökade antalet utländska 
socialbidragshushåll från 39 000 till 76 500 - eller 
med 96 procent. Som jämförelse kan nämnas att an
talet svenska socialbidragshushåll under samma tid 
ökade med 17 procent (diagram 4). 

Den snabba ökningen av de utländska bidragshus
hållen mellan 1982 och 1991 har medfört att de ökat 
sin andel av det totala antalet bidragshushåll - från 17 
procent 1982 till 26 procent 1991. 

* 29 år och yngre 

Diagram 3. Olika hushållstypers andelar av 
samtliga hushåll med socialbidrag 1982-1992 

Källa: SCB 
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Diagram 4. Utländska socialbidragshushålls 
andel av socialbidragskostnaderna och andel 
av det totala antalet bidragshushåll 1982-1992. 

Källa: SCB 

Diagram 5A. Samtliga bidragshushåll fördelade 
efter hjälptid (antal kalendermånader) 1982-1991. 

Källa: SCB 

Något längre hjälptider 
Sedan 1982 har bidragshushållens genomsnittliga 
hjälptid varit drygt 4 månader per år. Under en hjälp-
månad kan man få socialbidrag en eller flera gånger 
(12). 

Bidragstidernas längd är en viktig faktor för hur 
socialbidragskostnaderna utvecklas. Men utveckling
en av "hjälptidernas" längd kan dock, som framgår av 
diagram 5. inte mer än marginellt förklara kostnads
utvecklingen sedan 1982. Andelen bidragstagare som 

haft behov av bidrag mer än 11 månader har ökat från 
4 procent år 1982 till 6 procent 1991. Den genomsnitt
liga bidragstiden ökade under perioden från 4,0 till 
4,2 månader. 

Stigande kostnader 
Socialbidragskostnaderna bestäms i första hand av 
antalet socialbidragstagare och bidragstidens längd 
och typ av kommun. Antalet bidragstagare påverkas 
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Diagram 5B. Samtliga bidragshushåll fördelade 
efter hjälptid (antal kalendermånader) 1991. 

Källa: SCB 

Diagram 6. Utbetalt socialbidrag 1949-1991 
(Fasta priser = 1980) 

Källa: SCS 

främst av arbetsmarknadsläget och socialförsäkrings
systemet, men också förekomsten av socialmedicin
ska handikapp är av betydelse. Bidragstidens längd 
styrs i mångt och mycket av strukturella faktorer som 
ligger utanför socialtjänsten. Men bidragstiden går 
inte sällan att förkorta genom aktiva insatser som 
leder till självförsörjning, t ex samarbete mellan soci
altjänst och arbetsförmedling. 

Sedan mitten av 1960-talet har kostnaderna för 
socialbidrag stigit kraftigt. Snabbast har ökningen 

varit från 80-talets början. Orsaken under senare år är 
främst den stigande arbetslösheten och ökade social
bidrag till utländska medborgare. I fasta priser har 
kostnaderna sexdubblats sedan 1949. 

Färre pensionärer bland 
socialbidragstagarna 
Vissa befolkningsgrupper har fått det bättre och andra 
sämre under de senaste 40 åren. Förändringar i soci-
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albidragspopulationen följer utvecklingen bland mot
svarande grupper i befolkningen, med ett undantag: 
pensionärer. 

I tabell 6 redovisas uppgifter om den relativa ande
len socialbidragstagare i ett urval av befolknings
grupper (Tham 1992). Uppgifterna har hämtats från 
olika källor och varierar något i jämförbarhet, men 
ger ändå en bild av de stora dragen i utvecklingen. 

Tabell 6. Relativa andelen av ett urval olika grupper 
bland socialbidragstagare 

1950 utgjordes 9 procent av bidragshushållen av en
samstående kvinnor med barn. Sedan dess hårde ökat 
sin andel av bidragshushållen, men de har också ökat 
sin andel av totalbefolkningen. Detta gäller även för 
de utländska medborgarna. Deras andel av socialbi-
dragstagarna är dock betydligt högre än deras andel 
av befolkningen. 

Andelen familjer med mer än två bam har minskat 
både i befolkningen och bland socialbidragstagarna. 
Flerbarnsfamiljer är något vanligare bland utländska 
bidragshushåll än bland svenska. 

Ålderspensionärernas andel av befolkningen har 
ökat medan deras andel av socialbidragstagarna har 
minskat kraftigt. En hygglig pension för alla är givet

vis förklaringen. Från att historiskt varit den största 
gruppen som fått fattigvård/socialbidrag, är pensio
närerna i dag t o m något underrepresenterade. På 
senare tid har dock en viss ökning kunnat iakttas. 
Detta beror på utländska medborgare som inte har rätt 
till svensk pension eller tillräcklig ATP, men också på 
ökade avgifter för bl a sjukvård, tandvård och medi
cin. 

Socialbyrån 
och socialbidraget 
Inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg be
räknas arbetet med socialbidragen ta omkring 35 pro
cent av personalresurserna (Jämförelsetal för social
tjänsten, 1991). 

I de större kommunerna är det vanligt att speciali
serade ekonomigrupper arbetar med socialbidrag. 
Detta kan ge mer samlad kunskap, förenkla rutinerna 
och bättre service för klienterna. 

Vilken hjälp ges? 
I en Stockholmsstudie följdes 400 klienter vid fyra 
socialdistrikt under två år. Urvalet av klienter till 
undersökningen motsvarade samtliga de klienter som 
var aktuella vid socialbyråerna i Stockholm då urvalet 
gjordes (1988) (14). 

Studien visar att en mycket stor andel av klienterna 
har varit aktuella under mycket lång tid: 234 personer 
(58,5 procent) under minst fem år. 

En stor del av klienterna uppbar bidrag under lång 
tid. Bidragstidernas längd ökade med ålder, utomnor-
disk nationalitet och med antalet barn. De som bevil
jas socialbidrag under lång tid får ofta också flera 
andra sociala insatser. 

172 av klienterna i undersökningen fick enbart 
socialbidrag, 86 fick socialbidrag plus någon annan 
insats, medan 142 klienter enbart fick annat bistånd. 

Den vanligaste kategorin bland "andra insatser" 
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var "de administrativa", t ex bistånd med att söka 
hjälp från andra myndigheter, råd om vart man bör 
vända sig, utredningar etc. Hälften av alla personer 
fick någon typ av sådan insats. Därefter kom "råd och 
stöd" vilket ungefär var tredje klient fick. En mindre 
grupp klienter blev placerade på någon vårdinstitu
tion, antingen frivilligt eller med tvång. 

87 klienter intervjuades bl a om hur de bemöttes på 
socialbyrån. Varannan tyckte att de bemöttes negativt 
medan var tredje tyckte bemötandet var positivt (stora 
skillnader fanns mellan de fyra distrikten). Klienter
nas uppfattning styrdes vare sig av ev avslag eller av 
hur länge de haft kontakt med socialbyrån. Den nega
tiva uppfattningen hängde däremot ihop med att hand
läggarna skulle ha hållit sig mycket strikt till "regler
na" och därmed uppfattats som fyrkantiga och byrå
kratiska. 

Annan forskning ger dock en annan bild vad gäller 
bemötandet (Se bl a Bergmark) (15). 

Arbete med arbetslösa 
1 en rapport från Socialstyrelsen - "Utan jobb och 
utan pengar" - redovisas kunskapsläget vad gäller 
arbetslöshet bland socialtjänstens klienter och erfa
renheter från olika praktiska försök med insatser för 
arbetslösa socialbidragstagare. 

Författarna driver i rapporten tre ståndpunkter: 

• Arbete har ett särskilt värde för de flesta människor 
i samhället och det låter sig svårligen ersättas av 
annan verksamhet. 

• Klienternas individuella behov och önskemål ska 
vara utgångspunkt för alla insatser. Deras utsagda 
vilja att arbeta måste tas på allvar. 

• Det är ofrånkomligt och naturligt att socialtjänsten 
har ett särskilt ansvar för arbetslösa klienter som 
befinner sig långt ifrån ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. En central uppgift för socialar
betarna är att vara "ombudsman" för dessa klienter 

och hjälpa dem att bli bättre rustade att klara sig 
själva i samhället. Detta innebär inte att andra 
myndigheter kan frånkänna sig sitt ansvar (16,17). 

Budgetrådgivning och skuldsanering 
1980-talets utveckling med omfattande utlåning till 
hushållen tillsammans med nuvarande kärva ekono
miska villkor har lett till att många hushåll har så stora 
ekonomiska problem att de inte själva kan reda upp 
dem. Som ett resultat av detta har budgetrådgivning 
utvecklats i många kommuner. Enskilda behöver stöd 
och hjälp för att lägga upp sin hushållsbudget. Många 
har betydande konsumtionsskulder. Därför ingår 
skuldsanering som en viktig del av rådgivningen. Om 
den enskilde ska kunna betala sina skulder måste han 
sänka sin konsumtionsnivå och bryta invanda livs
mönster. 

Erfarenheterna har hittills visat att rådgivningen 
lönar sig för alla parter (18): 

• Den enskilde slipper ur "skuldfällan" och kan ut
nyttja sina resurser bättre då han inte längre styrs av 
kreditgivare och överkonsumtion. 

• Kreditgivarna får tillbaka mer pengar än de skulle 
ha fått om kunden inte fått sakkunnig rådgivning. 

• Samhället får lägre kostnader för socialbidrag. 

Samarbete för arbete 
Ett strukturerat och utvecklat samarbete mellan olika 
myndigheter har hjälpt många att få arbete eller ut
bildning. I en del kommuner finns särskilda enheter 
med personal från främst socialtjänst och arbetsför
medling som kan förmedla såväl utbildning som ar-
betsträning och beredskapsarbeten (19,20). 
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Sammanfattning 
• Socialbidrag kan ges när den enskilde inte klarar 

sin försörjning på annat sätt. Det utgår efter indivi
duell behovsprövning och beloppet ska motsvara 
"skälig levnadsnivå". Den enskilde kan överklaga 
socialnämndens beslut. 1992 ökade antalet över-
klagningar kraftigt jämfört med året innan. Fler 
fick också rätt. 

• Arbetslöshet är i dag den vanligaste orsaken till 
behov av socialbidrag. 

• De flesta har fått det bättre i Sverige, men socialbi-
dragstagarna lever fortfarande under de sämsta 
villkoren. 

• 1992 fick 6,7 procent av befolkningen socialbidrag 
någon gång under året. Det innebar att 323 000 
hushåll erhöll socialbidrag. Antalet bidragstagare 
var 594 000. Kostnaden uppgick till närmare 7 
miljarder kr. 

• Nästan 40 procent av bidragstagarna var ensamstå
ende män. 

• 1992 fick omkring 82 800 utländska hushåll soci
albidrag. Det är i det närmaste en fördubbling se
dan 1982. 

• De flesta socialbidragstagare fick hjälp under kort 
tid, medan en liten del (6 %) fick hjälp under varje 
månad. 

• Det är stora skillnader mellan kommunerna vad 
gäller andelen socialbidragstagare i befolkningen. 

• Kostnaderna för socialbidrag har under åren stigit 
kraftigt, särskilt sedan 1980- talets början. 

• Socialbidragsbehovet har i ett långsiktigt perspek
tiv minskat kraftigt bland gruppen ålderspensionä
rer, men ökar ånyo. 

• Socialbidragsbehovet kan minska genom ökat sam
arbete mellan socialtjänst och arbetsförmedling 
och aktiva insatser i övrigt, t ex budgetrådgivning. 

• Det är svårt att uppnå enhetlighet i bedömningen 
av den enskildes bidragsbehov; inte bara i kompli
cerade ärenden utan också i tämligen enkla "typ
fall". 
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Missbruk 



Rättelse till 
Missbruk 

I diagram 5 på sid 166 i avsnittet Intagna på 
institution för vuxna missbrukare är årtalen 
felaktiga. Här är de riktiga. 

Diagram 5. Antal vuxna som p.g.a. missbruk 
var intagna med tvång eller på frivillig grund 
den 31 december i HVB 

Källa: SC6. För 1973 ingår endast personer som var intagna 
på f.d. allmänna vårdanstalter för alkholmlssbrukare 

Vi beklagar misstaget. 

Socialstyrelsen 
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Grunderna för svensk alkoholpolitik la
des fast i 1977 års alkoholpolitiska be
slut. I dessa slogs fast att målet för alko
holpolitiken skulle vara att "sänka den 
totala alltför höga alkoholkonsumtio

nen". Målet för alkoholpolitiken i Sverige är att mins
ka alkoholkonsumtionen i landet med minst 25 pro
cent till år 2 000 (1). WHO har antagit 1980 som 
basår. Det innebär för Sveriges del att alkoholkon
sumtionen ska minska till ca 5,0 liter (100 procent 
alkohol per invånare 15 år och däröver). Alkoholför
säljningen uppgick 1992 till 6,33 liter omräknat till 
100% alkohol per invånare 15 år och äldre. 

Narkotikapolitiska mål 
1 regeringspropositionen 1984/85:19 om en samord
nad och intensifierad narkotikapolitik fastslås att 
"Målet för samhällets insatser är att skapa ett narko
tikafritt samhälle" (2). I propositionen framhålls bl a 
behoven av att utveckla en specialiserad och uppsö
kande narkomanvård inom socialtjänsten och då sär
skilt inom öppenvården, liksom att kriminalvårdens 
klienter ska kunna nås. Hotet av HIV/AIDS medförde 
att regering och riksdag 1985 ansåg att metoderna 
inom narkomanvården måste utvecklas väsentligt 
(3. 4). Det gällde att utveckla en offensiv narkoman
vård med målet att snabbt nå samtliga missbrukare för 
provtagning, information om HIV/AIDS samt be
handling. Den satsning som skulle göras benämndes 
i propositionen "Offensiv narkomanvård". Riksda
gen har därefter vid flera olika tillfällen bekräftat 
denna inriktning. 

Lagrum för missbrukare 
Ett grunddrag i socialtjänsten är att all vård och be
handling om möjligt ska ske frivilligt. 

Den som missbrukar alkohol eller narkotika har 
rätt till bistånd för vård och behandling enligt i 6 § 

SoL. Lagtolkningen när det gäller utformningen av 
biståndet och val av insats har kännetecknats av att 
den enskildes uppfattning och önskemål tillmätts en 
mycket stor betydelse. Däremot har den enskilde inte 
någon ovillkorlig rätt att erhålla viss insats. 

LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 
är ett komplement till SoL. Vård utan samtycke ska 
inte komma ifråga annat än när vårdbehovet inte kan 
tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt. LVM kan bli 
aktuell när missbrukaren är i behov av vård till följd 
av ett fortgående missbruk (generalindikationen). 
Det fordras dessutom, att missbrukaren till följd av 
detta antingen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa 
för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt 
liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående (specialmotiveringar). 

Vårdtiden ska inte vara längre än nödvändigt -
dock längst sex månader. Enligt 3 § är LVM-vårdens 
syfte att motivera missbrukaren att frivilligt medver
ka till fortsatt behandling och stöd. 

Behov av missbrukarvård 
Alkoholrelaterade problem 
hos var femte man 
En vanlig uppskattning är att ca 300 000 svenskar 
använder alkohol i så hög grad att det påverkar deras 
hälsa, sociala liv och arbete. Bara en tredjedel av 
dessa är kända av myndigheter och vårdinstanser. 

Sannolikt är omkring 10 procent av de vuxna män
nen storkonsumenter av alkohol. Undersökningar pe
kar på att ca 20 procent av alla män någon gång under 
sin livstid antagligen kommer att få alkoholrelaterade 
problem. Kunskaperna om högkonsumtion och alko
holism hos kvinnor är osäkrare. En viktig orsak till 
detta är att kvinnor på grund av omvärldens fördö
mande i högre grad döljer sitt missbruk. Andelen 
högkonsumenter bland vuxna kvinnor har angetts 
från under 1 upp till 4 procent (5). 
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Det finns inget enkelt sätt att med siffror beskriva 
alkoholmissbrukets omfattning i Sverige mer exakt. 
Uppskattningarna av alkoholskador och missbruk 
varierar både beroende på den kunskap som finns och 
de olika sätten att definiera missbruk. De indikatorer 
på missbruk som används återspeglar snarare lagstift
ning, lagtillämpning och resurser än missbrukets fak
tiska omfattning. Det gäller t ex intagningar för vård 
eller omhändertagande på grund av berusning. I det 
följande redovisas ett antal olika mått av varierande 
kvalitet som sammantaget kan ge en viss bild av 
missbrukets omfattning och utveckling. 

Kvinnornas alkoholkonsumtion 
har ökat 
Ett antal intervju- och enkätundersökningar om alko
holkonsumtion riktade till olika delar av befolkning

en genomförs sedan flera år tillbaka. Opinionsinstitu
tet Sifo har sedan 1979 ställt frågor till ungdomar och 
vuxna. Enligt dessa undersökningar har ungdomars 
konsumtion av alkohol minskat fram till mitten av 80-
talet och därefter ökat något. Ökningen kan tillskrivas 
en ökad konsumtion av starköl. Bland de vuxna står 
kvinnorna för den största förändringen. Alkoholvane
undersökningarna visar att kvinnornas konsumtion 
ökade under 70-talet. Kvinnor svarar idag för ca en 
tredjedel av den totala konsumtionen mot en femtedel 
i slutet av 60-talet. 

Sedan 1972 genomförs undersökningar av alko
holvanor bland skolelever. Mer än var tredje flicka 
och pojke i årskurs 9 känner sig berusad varje eller 
nästan varje gång de dricker alkohol. Erfarenheter av 
berusning har bland elever i årskurs 9 minskat från 
mitten av 70-talet för att åter stiga något under senare 
delen av 80-talet. Sett över de senaste tjugo åren stiger 

Diagram 1. Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som känner sig berusade varje eller nästan varje 
gång de dricker alkohol och andelen värnpliktsinskrivna som uppger sig vara berusade någon gång 
i veckan. 1971-1992 

För åren 1984-1985 saknas jämförbara data. Källa: CAN 
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Diagram 2. Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som ej dricker alkohol och andelen av värnplikts
inskrivna som aldrig dricker sig berusade. 1971-1992 

För åren 1983-1985 saknas jämförbara data. Källa: CAN 

andelen elever som inte dricker. Också berusnings-
tillfällen bland värnpliktiga minskar från mitten av 
70-talet. 

Alkoholförsäljningen ökar 
Alkoholförsäljningen genom Systembolaget och res
taurangerna utgör mått på den registrerade konsum
tionen i landet. En del av konsumtionen härrör dock 
från andra källor, såsom illegal tillverkning (hem
bränning m m), smuggling och införsel av alkohol i 
samband med utlandsresa. Dessa övriga källor upp
skattas till 30 procent av den registrerade försäljning
en (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp
lysning, CAN). Det finns anledning att anta att för
ändringarna i den icke statistikförda konsumtio 
nen inte är mer omfattande än att försäljningssiffrorna 
kan användas som en indikator på de faktiska kon

sumtionsförändringarna från ett år till ett annat (6). 
Diagram 3 visartotal försäljning av sprit, vin, starköl 

från Systembolaget samt öl klass IIA och B. Efter en 
stark ökning från mitten av 60-talet till mitten av 70-
talet minskar totalkonsumtionen fram till mitten av 
80-talet, varefter den åter stiger något. 

Hur många dör av alkohol? 
För att få en bild av det tunga alkoholmissbrukets 
omfattning kan uppgifter om den akolholrelaterade 
dödligheten studeras. I dödsorsaksstatistiken regist
reras underliggande (omedelbart utlösande) och bi
dragande orsaker för alla dödsfall. Alkoholrelaterade 
dödsfall är t ex levercirrhos, alkoholism, alkoholpsy
kos och alkoholförgiftning. 

Utvecklingen av alkoholrelaterad dödlighet, som 
framgår av diagram 4, visar en kraftig ökning från 
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Diagram 3. Försäljning av spritdrycker, vin och öl i liter omräknat till 100% alkohol per invånare 
15 år och däröver. 1946-1992. 

Källa: Systembolaget 

mitten av 50-talet till slutet av 70-talet, varefter denna 
typ av dödlighet minskar. 

Fylleri 
Antalet omhändertaganden av berusade personer på
verkas av polisens resurser och prioriteringar. Avkri-

minaliseringen av fylleri 1977 gav, med undantag för 
första året, ingen omedelbar effekt på antalet ingri
panden. Med lagen om omhändertagande av berusa
de personer m m (LOB) förblev nivån på ingripanden 
densamma till mitten av 80-talet. Därefter har dock en 
kraftig minskning ägt rum. Mer än 90 procent av de 
omhändertagna är män. 
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Diagram 4. Utveckling av alkoholrelaterad dödlighet 

För åren 1953 t.o.m. 1964 redovisas de olika diagnoserna endast under rubriken "Underliggande orsak" 
For éren 1953 t.o.m. 1955 är endast diagnoserna levercirrhos och alkoholförgiftnig. 
Källa: SCB 

Påverkar totalkonsumtionen 
missbruket? 
När det gäller samband mellan alkoholkonsumtion 
och alkoholskador och frågan om vilka åtgärder som 
bör vidtas för att minska alkoholskadorna har särskilt 
en modell framhävts framför andra, den s k totalkon-
sumtionsmodellen. Modellen anger att ju mer alkohol 
som totalt dricks i ett samhälle, desto fler storkonsu
menter kommer det att finnas och desto fler kommer 
att få skador av sitt drickande. 

Tillgängliga indikatorer på alkoholskador samt 
berusning pekar i huvudsak på en minskning av ska
dorna under senare delen av 70-talet varefter ned
gången i vissa fall stannar upp eller byts i en svag 

uppgång. Denna utveckling av skadorna motsvaras i 
stort av totalkonsumtionens utveckling. Historiskt 
har man påvisat ett samband mellan totalkonsumtio
nen och utvecklingen av alkoholrelaterade skador i 
Sverige, och att totalkonsumtionen i sin tur har påver
kats av alkoholpolitiska beslut (7). 

Olika mått på narkotikamissbruk 
Utvecklingen av narkotikabruket kan beskrivas uti
från olika typer av information. Bilden av utveckling
en varierar beroende på vilka uppgifter som väljs. 

Enligt den s k skolundersökningen har både tillfäl
lig och upprepad användning av narkotika minskat 
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bland elever i årskurs 9. Denna bild styrks också av 
den undersökning som genomförs bland värnplikti
ga. Kritik har dock riktats mot skolundersökningarna 
för att trenden skulle vara uttryck för social önskvärd
het snarare än en reell minskning (8). Utvecklingen 
under 70- och 80-talen av antalet värnpliktiga som 
prövat narkotika kan emellertid tolkas som om det 
skett en faktisk minskning av narkotikaanvändning. 
Utvecklingen måste tolkas med försiktighet. 

I Stockholm, Göteborg och Malmö har det gjorts 
försök att räkna alla missbrukare som kommer i 
kontakt med myndigheterna. Enligt dessa ligger miss
bruket relativt konstant. 

Enligt undersökning av stickmärken bland intagna 
på Stockholms häkte har nytillkomna injektionsmiss
brukare minskat påtagligt sedan början av 70-talet 
(9). Under 80-talet har det däremot skett en ökning av 
antalet missbrukare inom kriminalvårdens anstalter. 
Vad gäller kriminalvårdens klienter måste ökningen 
av antalet missbrukare främst ses som en effekt av 
rättsväsendets åtgärder. Den kraftiga höjningen av 
fängelsestraffen för grovt narkotikabrott ger utslag i 
tvärsnittsundersökningar. Ökningen inträffade under 
80-talet och sammanföll med en alltmer restriktiv 
narkotikapolitik. Denna skärpning tog sig bl a uttryck 
i minskad användning av åtalsunderlåtelser samt ökad 
satsning på kontroll av missbrukare på gatunivån med 
en ökning av antalet lagföringar som följd. 

Det har också skett en ökning av tullens och poli
sens beslag och av antalet lagförda för narkotikabrott 
(6). Beslags- liksom lagföringsstatistiken utgör indi
rekta mått på missbruket och får främst ses som en 
insatsstatistik. Toppnoteringarna i polisens och tul
lens beslag i början och slutet av 80-talet sammanfal
ler med uttalade ambitioner under samma perioder att 
öka insatserna mot narkotikan. Lagföringsstatistiken, 
slutligen, innehåller två helt skilda utvecklingsten
denser. Genomsnittsåldern för de lagförda har sedan 
början av 70-talet hela tiden blivit högre. Av Statistis
ka centralbyråns (SCB :s) publikation "Ungdomaroch 
brott" framgår att andelen unga, 15-20 år, minskat 

kraftigt medan de medelålders, 30-39 år, ökat sin 
andel påtagligt. Detta kan tolkas som att narkotika
missbruket delvis är årskullsspecifikt. Ett antal av 
dem som i slutet av 60- och i början av 70-talet 
startade ett missbruk återfinns idag bland medelål
ders missbrukare, medan allt färre i de efterföljande 
årskullarna blivit missbrukare. 

Slutligen har också den narkotikarelaterade död
ligheten ökat. Den är markant sedan 60-talet men 
måttlig under 80-talet. Det har dock hävdats att statis
tiken måste förbättras för att kunna användas som 
indikator på narkotikamissbrukets utveckling (10). 

Narkotikautvecklingen sedan början av 70-talet 
sammanfattas så att det tillfälliga användandet av 
narkotika bland unga människor minskat påtagligt, 
att medelåldern på missbrukarna stigit och att det 
tyngre missbruket stabiliserats och främst återfinns 
inom marginaliserade grupper, som tidigare är kända 
hos myndigheterna för brott, prostitution och alko
holmissbruk. När det gällernarkotikamissbruket bland 
invandrare och invandrarungdomar har det dock un
der senare år rapporterats om ett ökande tyngre miss
bruk. Säkra siffror saknas dock. 

Läkemedelsmissbruk 
Läkemedelsmissbruk och särskilt missbruk av benso-
diazepiner förekommer i stor omfattning som sido
missbruk till annat missbruk. Så gott som samtliga 
heroinmissbrukare bedöms använda bensodiazepiner 
för att förstärka effekten av heroinet, för att lindra 
abstinens och som substitut. Amfetaminmissbrukare 
utnyttjar bensodiazepiner vid avbrott i huvudmiss
bruket. 

Även bland alkoholmissbrukarna har iakttagits en 
hög konsumtion av bensodiazepiner. Dessa missbru
kar bensodiazepiner dels som substitut för alkohol, 
dels i kombination med alkohol för att erhålla en 
förhöjd effekt. Omfattningen av missbruk av lugnan
de, sömngivande och smärtlindrande läkemedel är 
dock inte tillfredsställande dokumenterad. 
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INTRESSEORGANISATIONER 
Speciell tradition inom missbruksområdet har 
olika kyrkor och religiösa samfund, t ex Stads
missionen som redan 1946 öppnade den första 
fristående alkoholpolikliniken i Sverige, Fräls
ningsarmén och Lewi Pethrus-stiftelsen. Även 
ideella organisationer och föreningar inom folk
rörelsen gör på olika sätt insatser för männis
kor med missbruksproblem. Här kan nämnas 
Länkarna, ALRO (alkoholproblematikers riks
organisation), Verdandi (arbetarrörelsens nyk
terhetsförbund), Blåbandsrörelsen (nykterhets
organisation som grundar sig på kristna värde
ringar), IOGT-NTO (en religiöst och politiskt 
obunden internationell och nationell godtemp-
larorganisation) och RFHL (Riksförbundet för 
hjälp åt läkemedelsmissbrukare). Viss missbru-
karvård sker även inom kriminalvården och fö
retagshälsovården. 

Insatser 
Ansvaret för vård och behandling av missbrukare 
ligger främst på socialtjänsten och sjukvården. I hu
vudsak gäller att socialtjänsten ansvarar för den lång
siktiga rehabiliteringen och andra stöd- och hjälpin
satser. Sjukvården har ansvar för avgiftning och be
handling av psykiska komplikationer till missbruk. 
Förebyggande insatser förekommer såväl inom pri
märvården som socialtjänsten. 

Insatserna för missbrukare görs inte enbart inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården utan även 

inom olika former av enskild vård. Härtill kommer 
omfattande insatser från frivilliga organisationer och 
sammanslutningar. 

Insatser för missbrukare varierar kraftigt inte bara 
ifråga om huvudmannaskap, verksamhetsslag och 
målsättningar utan även ifråga om omfattning av in
satser för den enskilde missbrukaren. För socialtjäns
tens del omfattar insatserna dels öppen verksamhet, 
dels institutionsvård. 

Följande avsnitt redovisar situationen inom den 
öppna och institutionella vården, främst när det gäller 
inriktning, omfattning, utveckling, personalresurser 
och kostnader. Beskrivningar redovisar utvecklingen 
i riket men gör även några jämförelser mellan kom
muner. 

Öppen missbrukarvård 
En femtedel av socialsekreterarna 
ägnar sig åt missbruksarbete 
En stor del av den öppna missbrukarvårdens arbete 
bedrivs på socialbyråerna. Kommunernas organisa
tion genomgår idag stora förändringar. Många av de 
större kommunerna har en specialiserad organisation 
inom individ- och familjeomsorgen med bl a särskil
da missbruks- eller vuxengrupper samt s k narkoman
vårdsbaser. 

Individ- och familjeomsorgens arbete med miss
brukare handlar till stor del om utredningar, dvs kart
läggning och bedömning av vårdbehov, ekonomiskt 
bistånd, stödsamtal, motivationsskapande insatser och 
remittering till vård och behandling hos andra vårdgi
vare samt uppföljning av de insatta åtgärderna. 

I dag finns ingen löpande nationell statistik som 
beskriver den öppna socialtjänsten. För att ändå få en 
bild av hur den öppna missbrukarvården ser ut redo
visas i detta avsnitt uppgifter ur några olika studier 
som genomförts. 

I genomsnitt används en femtedel av socialsekrete-
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rårnas arbetstid till arbete med vuxna missbrukare 
(11). Enligt en mycket grov skattning skulle detta 
innebära att ca 1 800 socialsekreterare inom socialby
råernas öppenvård ägnar sig åt missbruksarbete. Tio 
kommuner anger att mer än en 1/3 av personalgrup
pens arbetstid ägnas åt vuxna missbrukare. 57 kom
muner uppskattar att arbete med vuxna missbrukare 
utgör maximalt 10 procent. Variationerna mellan 
kommunerna är stora. De större städerna och gles
bygdskommuner ägnar större utrymme åt vuxna miss
brukare än övriga kommuntyper. 

Det kan uppskattas att omkring en tredjedel av 
samtliga klienter harmissbruksproblem(12). 41 000 
missbrukare beräknades vara aktuella vid landets 
socialkontor 1989(13). 

Utöver insatser inom individ- och familjeomsor
gen finns i många kommuner ett organiserat arbete, 
ofta med hemtjänstpersonal, riktat till gruppen äldre, 
socialt utslagna missbrukare. Dagcentralsverksam-
heter, stödsamariter, kollektivboende är några sådana 
exempel (14). 

Drygt 100 narkomanvårdsbaser 
Drygt 100 specialiserade narkomanvårdsbaser har 
byggts upp i landet och dessa finns i ca 75 kommuner/ 
län. Bemanningen på dessa har varierat mellan två 
och åtta socialsekreterare, med ett medeltal på fyra. 
Det innebär att minst 400 socialsekreterare arbetar 
inom den öppna specialiserade kommunala narko
manvården. Genom studier av den öppna narkoman
vården i Göteborg (15), östra Östergötland (16) och 
norra Halland (17), framgick att vid de specialiserade 
narkomanvårdsenheterna var de dominerande insat
serna utredande, motiverande och behandlande sam
tal, medan socialkontorens insatser dominerades av 
ekonomisk och praktisk hjälp för narkomanerna. Pla
cering på behandlingshem utgjorde en mycket liten 
del av insatserna vid de specialiserade enheterna. 

Under de senaste åren har åtminstone ett tiotal 
kommuner inom den öppna narkomanvården utveck

lat s k mellanvårdsformer. Vanligtvis innefattas stöd
boende, arbete eller studier i anpassad form parallellt 
med behandling. Denna vårdform tycks öka, och kan 
ses som en följd av att kostnaderna för institutionsvår
den inte alltid ansetts motsvara resultatet av vården. 

MELLANVÅRD 
innebär en strukturerad vårdform på hemorten 
med varierad utformning från kommun till kom
mun. 

58 000 personer har kontakt 
med alkoholmottagningar 
En stor del av öppenvården för alkoholmissbrukare 
sker vid alkoholmottagningar av olika slag såsom 
rådgivningsbyråer, alkoholpolikliniker, socialmedi
cinska centra och särskilda verksamheter inom soci
albyråerna. 

I en undersökning som Socialstyrelsen genomfört 
(18) uppskattades antalet aktuella klienter 1991 till 
drygt 58 000 med sammanlagt 900 000 besök under 
året. Av dessa beräknades 22 procent vara kvinnor. I 
studien ingick 310 enheter, varav 206 hade offentlig 
huvudman, 13 privat huvudman och 91 organisatio
ner (främst RIA och Lewi Pethrusstiftelsen) som hu
vudman. Det var en stor spridning av enheternas 
personalresurser och inriktningar. Enheterna hade 
totalt 1 577 tjänster. Hos knappt hälften av enheterna 
ingick medicinsk personal. 

Totalt beräknades 26 procent av de klienter som var 
aktuella under 1991 söka vård för första gången. Det 
verkar således som att de specialiserade enheterna i 
stor utsträckning når människor tidigt i vårdkarriären. 

En grundtanke bakom tillkomsten av särskilda al-
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koholmottagningar var att förmå de s k dolda alkoho
listerna att söka hjälp. I Socialstyrelsens studie beräk
nades ca 4 000 personer ha utnyttjat möjligheten till 
anonymitet. Krav/önskemål om att ta emot nya kate
gorier av klienter angavs av drygt var tredje enhet. Det 
vanligaste kravet/önskemålet var att ta emot socialt 
utslagna klienter i högre utsträckning. Eftersom många 
enheter i hög utsträckning tycks nå människor tidigt 
i vårdkarriären, kan konsekvenserna av detta önske
mål diskuteras. En risk som kan finnas är att enheter
nas arbete kommer att fokuseras på de socialt redan 
utslagna missbrukarna och att socialt etablerade miss
brukare undviker att söka vård. Studien kommer att 
publiceras under 1993. 

Kommunernas upphandling av vård 
Dagens läge inom missbrukarvården för vuxna kän
netecknas av ett överutbud av platser. Inom vårdsek
torn har det hittills knappast förekommit någon direkt 
konkurrens. Institutionerna har budgeterat utifrån en 
låg beläggning och kostnaderna förde tomma platser
na har därmed tagits ut via de belagda. Detta torde 
bero på att det finns brister i kommunernas upphand
lingskompetens. Man har ingen tradition när det gäl
ler att systematiskt granska vårdens innehåll, kvalitet 
och resultat i förhållande till kostnaderna. 

Socialstyrelsen gjorde under 1991 en undersök
ning av kommunernas köp av vård i såväl offentliga 
som enskilda HVB (hem för vård eller boende) i alla 
kommuner inom Norrbottens och Västerbottens län 
(19). Vården kostade kommunerna inom dessa län ca 
120 milj. kr år 1990. Utgångspunkten för projektet var 
att det går att uppnå kostnadsbesparingar inom kom
munernas socialtjänst genom en förbättrad beställar-
kompetens. 

I rapporten görs en genomgång av vårdområdet 
utifrån köparens synvinkel. En rad hinder för att kom
munerna på ett effektivt sätt ska kunna utnyttja mark
naden och köpa rätt vård till lägsta möjliga pris be
skrivs. 

Dit hör att 
• den sk placeraren, oftast socialsekreteraren, saknar 

tillräcklig kunskap om marknaden 

• institutionerna konkurrerar med olika fasta "vård
paket", med varierande behandlingsinnehåll och 
behandlingstid 

• svårighet för placeraren att jämföra de olika vår
dalternativen 

• placeraren saknar instrument för att kunna bedöma 
kvalitén av vården. 

Undersökningen visade också att utbud och efterfrå
gan hade liten betydelse för priserna på marknaden. 
Även där det fanns konkurrerande vårdalternativ och 
ett stort utbud av vård kunde inte köparna (kommu
nerna) dra fördelar av denna marknadssituation. Kost
nadsmedvetandet var lågt hos placerarna. Dessa sak
nade incitament för att hålla kostnaderna nere. En 
viktig orsak till detta var, att tilläggsanslag alltid hade 
beviljats och att överskridande av kostnadsramarna 
för social omsorg inte hade medfört några speciella 
konsekvenser i kommunerna. 

Det framkom också att kommunerna inte förhand
lade med institutionerna om vårdavgifter och kring-
kostnader utan institutionerna bestämde priset. Val av 
institution grundades inte på systematiska värdering
ar och jämförelser av vård och pris utan på andra 
principer och preferenser. 

Förhållanden av betydelse för kostnadskontroll 
(avgifter och kostnadsfördelning, uppsägning och 
förlängning) och kvalitetskontroll (vård och behand
ling) reglerades i liten utsträckning mellan parterna. 
Skriftliga avtal saknades eller var ofullständiga. 

Placeraren gjorde heller ingen systematisk utvär
dering av vården i relation till det pris som hade 
betalats. En ofullständig registrering och redovisning 
av olika typer av kostnader för de enskilda vårdfallen 
gav kommunerna dålig kontroll över kostnaderna. 
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Institutionsvård 
Uppgifter om antal behandlingshem, antal platser för 
vuxna missbrukare och antalet inskrivna finns samla
de dels hos Socialstyrelsen, dels hos SCB (20, 21, 22). 

Uppgifterna är inte direkt jämförbara, varför man 
bör vara försiktig med tolkningar. En svårighet med 
att tolka och analysera utvecklingen av antalet insti
tutioner är att omsättningen bland behandlingshem
men, främst hem för frivillig vård, är mycket stor, 
vilket kommer att beskrivas senare i avsnittet. 

Institutionsvården består till ungefär 90 procent av 
vård under frivilliga former, resterande institutions
vård avser tvångsvård enligt lagen om vård av miss
brukare i vissa fall, LVM. 

Vårdutbudet 
Stor utbyggnad 
av institutionsvården 
Institutionsvården har under 80-talet byggts ut kraf
tigt. Bl a medförde den stora satsning som gjordes 
inom ramen för "Offensiv narkomanvård", en kraftig 
utbyggnad av specialiserade institutioner för narkoti
kamissbrukare. Denna utbyggnad pågick fram till 
ungefär 1990/91 och medförde att antalet behand
lingshemsplatser ökade. Då rådde fortfarande brist på 
platser för vissa utsatta grupper, framförallt de riktigt 
tunga missbrukarna, kriminella missbrukare, psykiskt 
störda och kvinnliga missbrukare. Beträffande grup
pen "psykiskt störda" missbrukare råder emellertid 
osäkerhet om hur stor andel av missbrukarna dessa 
utgör. 

Den kraftiga ökningen av antalet institutioner un
der senare år kan troligen förklaras både av en faktisk 
utbyggnad och en bättre rapportering. Antalet institu
tioner syns ha minskat något från 1992. Denna trend 
har fortsatt under de två första månaderna 1993. 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE 
När socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 inför
des begreppet hem för vård eller boende (HVB) 
som ett samlingsbegrepp för olika slags insti
tutioner inom socialtjänsten. Med HVB avses 
ett hem som drivs av landsting eller kommun 
och som tar emot enskilda för vård, behand
ling, omvårdnad eller tillsyn i förening med ett 
boende. Ett hem som har uppgifter motsvaran
de de nyss angivna kan även bedrivas av en
skild person eller sammanslutning och räknas 
som HVB under vissa förutsättningar. Hem som 
drivs av enskilda får inte inrättas utan offentlig 
kontroll. 

Tabell 7. Utvecklingen av antal HVB för vuxna 
missbrukare 

Källa: Socialstyrelsen 
(Siffrorna inkluderar både institutioner för frivillig vård och 
institutioner för LVM-vård.) 

Stor omsättning 
bland institutionerna 
Under 1992 inkom allt fler rapporter till Socialstyrel
sen om institutioner för missbrukare som gått i kon
kurs på grund av minskad beläggning. 
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Tabell 2. Nedlagda respektive nystartade hem 
1987-1989, 1989-1991 samt 1991-1993 

Källa: Socialstyrelsen 

Tabell 3. Utvecklingen av antal vårdplatser 
för vuxna missbrukare efter huvudman 

Källa: Socialstyrelsen 
Av tabell 2 framgår att omsättningen varit stor bland 
institutionerna under senare år. Under 1987-1989 
och 1989-1991 var antalet nystartade hem avsevärt 
större än antalet nedlagda. 1991-1993 bröts den tren
den och det blev en nettominskning av antalet institu
tioner. 

Som senare kommer att belysas under avsnittet om 
antal vårdplatser, kännetecknas utvecklingen även av 
en dramatisk förändring av huvudmannaskapet för 
institutionsvården. Den enskilda vården har ökat starkt, 
medan den offentliga har minskat. 

Århundradets privatisering 
Som tidigare nämnts har det under 80-talet skett en 
mycket stor utbyggnad av institutioner för vuxna 
missbrukare. En annan påtaglig förändring gäller 
huvudmannaskapet. I tabell 3 redovisas platsutveck
lingen fördelat på huvudman. 

Som framgår av tabell 3 gäller den stora föränd
ringen inte enbart platsantalet utan även huvudman
naskap. Missbrukarvården har i detta avseende ge
nomgått en dramatisk förändring (23). 1982 fanns det 
4 857 platser i offentlig regi, 1992 var siffran 3 546. 
Tendensen för 1993 är att antalet offentliga vårdplat

ser fortsätter att minska i antal. Samtidigt förändrades 
platsantalet i privat regi från 737 platser 1982 till 
4 711 platser 1992. Den bolagsdrivna privata miss
brukarvården har mer än femtiodubblats under en 
tioårsperiod samtidigt som den offentliga minskat. År 
1982 låg drygt fyra femtedelar av platserna under 
offentlig huvudman. Tio år senare hade endast 43 % 
offentlig huvudman. 

Frivilligvården ökade mest 
Antalet vårdplatser för frivillig vård ökade med cirka 
2 300 platser från 1987 till 1991. Det totala antalet 
platser vid LVM-hemmen har däremot inte föränd
rats nämnvärt under de senaste åren. Däremot har 
antalet låsbara platser ökat. Att antalet platser vid 
§ 22-hemmen har minskat under de senaste åren be
ror framförallt på att flera av dessa hem har omvand
lats till § 23-hem. I februari 1993 fanns det enligt 
Socialstyrelsen 349 låsbara platser. Socialstyrelsen 
gör bedömningen att det inte föreligger behov av 
ytterligare utbyggnad av slutna LVM-platser. 
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Tabell 4. Antal vårdplatser uppdelat på frivillig
institutioner och § 22-hem respektive 
§ 23-hem 

Källa: Socialstyrelsen 

TVÅNGSVÅRD 
kan endast bedrivas vid särskilda LVM-hem, 
som drivs av kommun, landsting eller kommu
nalförbund. LVM-hemmen består av två typer, 
dels s k § 22-hem, dels § 23-hem. § 22-hemmen 
har endast öppna avdelningar och saknar befo
genheter att utöva tvång, utöver möjligheten 
att begära polisens hjälp att återföra klienter 
som avvikit till hemmet. § 23-hemmen däre
mot har även låsbara avdelningar med bl a rätt 
att kvarhålla och fatta beslut om placering på 
låst avdelning. 

Intagna på institution 
för vuxna missbrukare 
Antalet intagna personer minskar 
Sedan 1983 finns det enligt SCB ständigt 4000-5000 
personer intagna på institution på grund av missbruk. 
Antalet personer som vid en given tidpunkt på året -
med eller utan tvång - vårdas för missbruk har ökat 
kraftigt sedan 1982 då SoL och LVM ersatte nykter-
hetsvårdslagen (NvL). Antalet frivilligt intagna har 
därefter varit tämligen stabilt, totalt sett, fram till 
1991. 

I början av 70-talet vårdades cirka 5000 personer 
med tvång varje år, jämfört med cirka 1500 personer 
i böljan av 90-talet. Antalet intagna under ett år 
påverkas både av det faktiska antalet intagningar och 
vårdtidernas längd. Sedan socialtjänstlagens ikraft
trädande har vårdtiderna förkortats avsevärt vilket 

således utgör en av förklaringarna till den stora för
ändring som skett. 

I diagram 5 redovisas antal intagna den 31 decem
ber 1973-1992. 

Det bör observeras att det 1992 var det färre frivil
ligt intagna i HVB jämfört med samma datum de 
senaste tio åren. Även antalet intagna enligt LVM var 
lägre den 31 december 1992 jämfört med samma 
datum åren 1989-1991. 

Vårdtiderna vid avslutad LVM-vård är i genom
snitt ca fem månader (diagram 6). Enligt lagen ska 
vårdtiden inte vara längre än nödvändig. Syftet med 
LVM-vården är att motivera missbrukaren till fortsatt 
vård i frivilliga former. Enligt SCB har den genom
snittliga vårdtiden 1992 ökat med 8 dagar jämfört 
med 1991. Ökningen sedan 1983 har däremot varit 
större. Under 1992 vårdades män i genomsnitt 155 
dagar och kvinnor i genomsnitt 148 dagar (20). 
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Diagram 5. Antal vuxna som p.g.a. missbruk 
var intagna med tvång eller på frivillig grund 
den 31 december i HVB 

Källa: SCB. För 1973 ingår endast personer som var intagna 
på f.d. allmänna vårdanstalter för alkholmissbrukare 

Diagram 6. Genomsnittlig vårdtid vid avslutad 
tvångsvård enligt LVM 1983-1991. 

Källa: SCB. Fr.o.m. 1 januari 1989 är den maximala vårdtiden 
enligt LVM 6 månader. Från 1982 t.o.m. 1988 var den 4 månader 
(2+2 mån) 

Många hem vänder sig till samtliga typer av missbru
kare. 

En majoritet av institutionerna uppger sig ta emot 
samtliga typer av missbrukare. Av tabell 5 framgår 
vilka kategorier av missbrukare man primärt vänder 
sig till. 

Beskrivningen av behandlingshemmens målgrup
per är dock inte liktydigt med vilken typ av missbru
kare institutionerna faktiskt har inskrivna. Ett be
handlingshem kan ha inriktningen att ta emot alla 
typer av missbrukare, men dess erfarenhet och kom
petens kanske i praktiken främst gäller en mer speci
fik grupp, t ex medelålders alkoholmissbrukare eller 
yngre, tidigt utslagna narkotikamissbrukare (22). 

Tabell 5. Antal behandlingshem. Fördelning av 
kategorier av missbrukare 

Källa: Socialstyrelsen 
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Kvinnornas andel ökar 
Det är framförallt män som tas in på institutioner för 
missbrukare, men andelen kvinnor har ökat under 80-
talet och i början av 90-talet. Särskilt markant är 
kvinnornas ökande andel av intagna inom LVM-vår-
den under de senaste åren. 1982 gick det cirka åtta 
män på varje kvinna, 1991 cirka tre män på varje 
kvinna. 

De flesta är ensamstående 
Ungefär 90 procent av de frivilligt intagna missbru
karna är varken gifta eller sammanboende. Andelen 
intagna med hemmavarande barn under 18 år är fort
farande liten jämfört med de ensamstående, men har 
stadigt ökat sedan 1983. 

Biandmissbruket ökar 
Alkoholmissbruk är den vanligaste anledningen till 
att vuxna missbrukare vårdas på institution. Enligt 
SCB har det antal som enbart missbrukar alkohol 
minskat sedan 1983. Antalet intagna personer som 
missbrukar narkotika har ökat markant. 

Tabell 6. Personer som pga missbruk var frivilligt 
intagna den 31 december i HVB efter miss
brukets art 

Källa: SCB 

Diagram 7. Män respektive kvinnor intagna på 
institution enligt SoL eller LVM den 31 december 
1983-1992 

Källa: SCB 

Enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen 
genomfört i samarbete med SCB den 30 september 
1992 var 35 procent av samtliga intagna narkotika-/ 
biandmissbrukare. 

Enligt statistik från SCB är alkohol det domineran
de missbruksmedlet som åberopas i ansökningarna 
till länsrätterna om beredande av vård enligt LVM. I 
65 procent av ansökningarna under 1992 angavs en
bart alkohol som medel. Denna andel har enligt SCB 
en minskande tendens sedan LVM infördes 1982. 
Enbart narkotika angavs i 16 procent av ansökningar
na om vård enligt LVM 1992. 
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Familjevård 
Familjevård för vuxna är i huvudsak en öppen och 
frivillig vårdform. I vissa fall kan dock ett tvång 
finnas med. Det gäller personer som avtjänar fängel
sestraff jml 34 § Kriminalvårdslagen eller är dömda 
till kontraktsvård. 

Familjevård för vuxna missbrukare innebär att en 
familj i sitt hem tar emot en vuxen person med miss
bruksproblem mot ersättning. Det finns inte några 
krav på terapeutiska kunskaper hos familjerna utan 
det kännetecknande och styrkan i denna vårdform är 
just det icke-professionella, att den enskilde missbru
karen flyttar in i en miljö som inte i första hand är 
organiserad för att ta hand om hans problem. Ett 
mindre antal av familjevårdshemmen är hem för vård 
eller boende (HVB). 

Det saknas statistik över hur många familjehem för 
vuxna det finns i landet. Likaså saknas kunskap om 
antal personer som placeras i familjevård för vuxna i 
landet. 

Gravida missbrukare 
och missbrukande föräldrar 
Flera forskningsstudier har kunnat säkerställa ett sam
band mellan skador hos barn och missbruk av framför 
allt alkohol, men även narkotika, hos modern under 
graviditeten (24). En enkät 1992 från Socialstyrelsen 
till samtliga sociala nämnder och mödra- och barnhäl
sovårdsöverläkare visade att endast 42 enheter ägna
de särskild uppmärksamhet åt gravida missbrukare 
och missbrukande föräldrar (25). 

De redovisade insatserna och verksamheterna var 
av mycket skilda slag. På vissa håll fanns hela insats
kedjan väl utvecklad - både allmänt förebyggande 
och individinriktade insatser. På andra återfanns en
dast en typ av insats. 

Från mödra- och barnhälsovården i flera län redo

visades handlingsprogram för insatser då misstankar 
om missbruk eller psykosocial ohälsa hos gravida 
eller föräldrar föreligger. 

En påtaglig kompetenshöjning visade sig på de 
orter där särskilda projekt eller väl förankrade sam
verkansmodeller fokuserat sitt arbete på problemet 
missbruk och föräldraskap. 

Verksamheter uppges ha minskat eller försvunnit 
på grund av att förankringen och huvudansvaret vilat 
på endast en part, t ex mödravården, barnavården eller 
socialtjänsten. 

Kostnader 
Sedan socialtjänstlagens tillkomst har kommunernas 
ambitioner ökat när det gäller institutionsvård för 
vuxna missbrukare. Vid en jämförelse med de övriga 
nordiska länderna visar det sig att Sverige satsar mer 
resurser på vård för missbrukare än de övriga länder
na (26). 

Utbyggnaden har också inneburit ökade ekono
miska åtaganden för kommunerna. Institutionsvår
den för vuxna missbrukare svarar för en stor del av 
kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. 

I detta avsnitt redogörs för kostnaderna för vissa 
delar av missbrukarvården. På grund av den brist på 
statistik om socialtjänstens öppenvård, som tidigare 
beskrivits, är det inte möjligt att redovisa några upp
gifter kring kostnader för denna. Kommunernas kost
nader för institutionsvården är dock bättre kartlagda 
och kommer därför att beskrivas mer ingående. 

Till att börja med beräknas kommunernas totala 
kostnader för vården. Enskilda kommunernas kostna
der studeras sedan utifrån fyra frågeställningar: 

• kostnad per invånare 
• vårdtidernas längd 
• vårddygnsavgifter 
• antal personer som placeras i vård. 
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Uppgifterna är i huvudsak hämtade från rapporten 
"Jämförelsetal för socialtjänsten 1991" (11). Exem
pel på uppgifter från olika kommuner redovisas. Dessa 
kommuner utgör dock inget representativt urval utan 
är endast exempel på de stora olikheter som finns. 

Vad kostar institutionsvården? 
Befintliga rikstäckande register inom missbruksvår
den innehåller inga uppgifter om kostnader för vare 
sig öppenvården eller institutionsvården. En bedöm
ning av hur stora kostnaderna är för vården i Sverige 
får därför bygga på relativt grova skattningar. I detta 
avsnitt görs ett försök att med två olika metoder få en 
bild av kostnaderna. 

1992 fanns ca 8 300 platser. Om den genomsnittli
ga vårddygnsavgiften kan beräknas till 1 000 kronor 
och institutionerna har en genomsnittlig beläggning 
på 80 procent kan de totala kostnaderna för institu
tionsvården beräknas till drygt 2,3 miljarder kronor. 

I "Jämförelsetal för socialtjänsten 1991" har kom
munerna uppgett att institutionsvården kostade upp
skattningsvis 2 miljarder kronor 1991. 

Kostnaderna kan alltså skattas till mellan 2 miljar
der och 2,3 miljarder kronor. I detta belopp ingår då 
inga kringkostnader för vården, t ex socialbidrag, re
sor och öppenvård. 

Stora skillnader mellan kommunerna 
Kostnaderna för institutionsvården skiljer sig kraftigt 
åt mellan kommunerna. Ett sätt att jämföra kommu
nerna sinsemellan är att fördela kostnaderna i förhål
lande till den vuxna befolkningen (18-65 år). Uppgif
terna i jämförelsetalsutredningen bör tolkas med för
siktighet och de mest extrema värdena redovisas där
för inte. Av rapporten framgår att kostnaderna varie
rar mellan runt 100 kr/inv och uppemot 1 000 kr/inv 
och år. I följande tabell redovisas ett urval av kommu
ner. Kommunerna representerar olika typer av kom
muner med olika kostnadsnivåer. 

Tabell 7. Kostnad i tkr för institutionsvården för 
vuxna missbrukare i relation till befolk
ningen 18-65 år i ett urval av kommuner 

Genomsnittliga vårdtider 
varierar starkt 
Hur lång vårdtid en klient har påverkas av flera fak
torer såsom klientens problematik, syftet med vården 
och hur långa behandlingsprogram institutionen er
bjuder. 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att 
fokusera på vårdtiderna eftersom skillnaderna i detta 
avseende tydligt påverkar kommunernas kostnader 
för vård och behandling. 

I vissa kommuner vårdas missbrukare i genomsnitt 
upp emot fem-sex månader. I andra kommuner har 
missbrukarna mycket korta genomsnittliga vårdtider 
- ned mot två månader. I tabell 7 redovisas genom
snittliga vårdtider 1991 för missbrukare i ett urval av 
kommuner. De är tänkta att representera ett par olika 
kommuntyper med varierande vårdtidslängder. 
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Tabell 8. Genomsnittliga vårdtider för vuxna miss
brukare 1991 i ett urval av kommuner 

Tabell 9. Genomsnittliga vårddygnskostnader för 
missbrukare 1991 i ett urval av kommuner 

Om vårdtidernas längd översätts till ekonomiska ter
mer blir det tydligt att dessa skillnader starkt påverkar 
kostnaderna för institutionsvården. Som en illustra
tion till detta kan t ex Växjö användas. I detta exempel 
beskrivs hur kostnaden för kommunen varierar bero
ende på vilken genomsnittlig vårdtid som väljs. 

Genomsnittlig vårdtid Kostnad 

5 månader 8.7 mkr 
4 månader 7,1 mkr 
3 månader 5.3 mkr 
2 månader 3.5 mkr 

Kommunernas genomsnittliga 
vårddygnskostnader 
I tabell 9 redovisas den genomsnittliga vårddygns
kostnaden i ett urval av kommuner. Det går dock att 
hitta kommuner med både högre och lägre kostnader. 
Väldigt höga eller låga kostnader kan dock grunda sig 

på olika beräkningssätt eller felaktigheter i underla
gen varför några av de mest extrema värdena i rappor
ten inte återges. 

Av tabellen framgår att det finns stora variationer 
när det gäller kommunernas genomsnittliga vård
dygnskostnader. Som ett exempel kan anges att om 
Köpings kommun skulle minska sin genomsnittliga 
vårddygnskostnad till samma nivå som Haparanda 
skulle totalkostnaden nästan halveras. Vårddygns
kostnaden påverkar dock inte ensam kommunens to
tala vårdkostnad. För att få en fullständig bild av detta 
måste vårddygnskostnaden kombineras med vårdti
dernas längd och antalet placeringar. 

Placeringsbenägenhet 
Att kommunerna utnyttjar behandlingshem i mycket 
olika utsträckning framgår tydligt i jämförelsetalsut
redningen. En naturlig förklaring till detta kan vara att 
antalet missbrukare är olika i kommunerna och att 
missbrukarnas vårdbehov varierar. Det är dock troligt 
att det också finns andra förklaringar som mer handlar 
om arbetssätt och vårdpolicy. Den vårdbehovsbe-
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dömning som sker inför en placering påverkar i hur 
stor utsträckning kommunerna placerar på institu
tion. 

I t ex Strängnäs gjordes 1991 33 placeringar per 
100 000 invånare av folkmängden 18 år och äldre 
medan antalet i Lysekil var 296 och i Falun 439. För 
att ge en bild av hur antalet placeringar är relaterat till 
antalet tunga missbrukare i kommunerna redovisas i 
tabell 10 också uppgifter om alkohol- och narkotika-
relaterad dödlighet. Sådana uppgifter brukar betrak
tas som ett mått på omfattningen av tungt missbruk i 
en kommun. 

Tabell 10. Antal placeringar på institution per 100000 
invånare samt antalet döda i alkohol- och 
narkotikarelaterade sjukdomar per 100000 
inv (åldersstandardiserad) i ett urval av 
kommuner 

Dessa uppgifter kan tolkas som att det inte finns något 
entydigt samband mellan antalet institutionsplace
ringar och missbrukets omfattning. Det handlar sna
rare om vilka prioriteringar och val som görs i kom
munerna. 

Varför så stora skillnader? 
Det finns flera olika förklaringar till de stora olikhe
terna mellan kommunerna och orsakerna skiljer sig 
säkert åt från kommun till kommun. En typ av förkla
ringar handlar om strukturella och sociodemografis-
ka skillnader. Eftersom storstäderna t ex drar till sig 
missbrukare har självfallet storstadsregionerna många 
fler missbrukare som behöver vård och behandling än 
andra kommuner. 

Andra typer av förklaringar är av mer subjektiv 
karaktär. Ideologi, synsätt och tradition i kommunen 
påverkar huruvida missbruksvården sker på institu
tion eller inom öppenvården. Vissa kommuner ser 
behandlingshemsvistelser som viktigare och mer 
oundvikliga än andra kommuner. I vilken utsträck
ning missbrukarvården - oberoende av faktiskt vård
behov och form - prioriteras är en "het" fråga i kom
munerna och en faktor av politisk/ideologisk karaktär 
som torde förklara en del av skillnaderna. 

Hur många missbrukare man placerar på institu
tion påverkas även av hur utbudet inom öppenvården 
ser ut, hur omfattande det är och hur väl anpassat det 
är till klienternas önskemål och behov. 

Vårddygnskostnaderna avspeglar många gånger 
vilken typ av institutionsvård som kommunen använ
der. Vissa kommuner väljer att placera på dyra be
handlingshem med korta vårdtider. Andra kommuner 
föredrar institutioner med låga kostnader av mer 
omvårdnadskaraktär. Detta påverkas också av vilka 
institutioner man "tror" på, dvs vilket resultat man 
förväntar sig. En del mycket dyra institutioner med 
långa behandlingstider har ett gott renommé. 

Den ekonomiska medvetenheten hos socialsekre
terarna är ytterligare en faktor som kan påverka kost
naderna. 

Slutligen påverkas också omfattningen av vård på 
behandlingshem och val av institution av kommu
nens ekonomiska ramar. Ekonomiska begränsningar 
kan många gånger leda till en ökad restriktivitet med 
placeringar. 
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Institutionernas avgifter 

Detta avsnitt bygger i huvudsak på Socialstyrelsens 
rapport "Missbrukarvård till rätt pris?" (22). 

I tabell 11 redovisas de genomsnittliga vårddygn
savgifterna 1986-1992 vid behandlingshem som drivs 
i offentlig regi, av stiftelse respektive enskilt bolag. 
Avgifterna är beräknade i fasta priser. Det kan vara 
motiverat att här skilja mellan sådana privata institu
tioner, som drivs utan vinstintressen i stiftelseform, 
och sådana som drivs i bolagsform. De angivna vård
dygnsavgifterna avser enbart frivillig vård. LVM-
vård ingår inte, eftersom dess högre kostnader drar 
upp avgiftsnivån för behandlingshemmen i offentlig 
regi. 

Tabell 11. Genomsnittliga vårddygnsavgifter 1986-
1992 vid behandlingshem i offentlig regi, 
stiftelsedrivna respektive drivna av bolag, 
fasta priser (1986 års prisnivå) 

(Genomsnittet har räknats fram genom att avgiften 
vid varje hem har summerats och dividerats med 
antalet hem.) 

Källa: Socialstyrelsen 

Sett över en lite längre tidsperiod framstår prisök
ningarna som ganska måttliga. Det är också intressant 
att konstatera att skiljelinjen när det gäller avgiftsnivå 
inte går mellan privat och offentligt drivna behand
lingshem. De stiftelsedrivna institutionerna har lägre 

genomsnittliga avgifter än både de offentligt drivna 
och de som drivs av enskilda bolag. Dyrast är emeller
tid de bolagsdrivna. För att kunna tolka dessa skillna
der närmare är det nödvändigt att jämföra institutio
nerna även när det gäller målgrupper och vårdinne
håll. Uppgifter erfordras också om personaltäthet och 
andra kostnadsfaktorer. 

Avseende målgrupper redovisar Socialstyrelsens 
undersökning inga stora, tydliga skillnader när det 
gäller vilken typ av huvudman som riktar sig till 
vilken typ av missbruk. De rena narkomanvårdsinsti
tutionerna drivs i något högre grad av kommuner och 
landsting än av stiftelser och bolag. Institutioner som 
anger att de primärt riktar sig till alkoholmissbrukare 
drivs oftare i offentlig regi eller stiftelseform. De 
bolagsdrivna institutionerna anger oftare att de riktar 
sig till alla typer av missbrukare. 

När det gäller vårdinnehåll har det gjorts ett försök 
att jämföra institutionerna sinsemellan (19). Utgångs
punkten var institutionernas egen vårdbeskrivning i 
den s k HVB-katalogen ("Förteckning över hem för 
vård eller boende & familjevårdsenheter") (21). Av
gifter och vårdinnehåll jämfördes också mot uppgif
ter om personaltäthet. 

Det visade sig att det inte fanns något generellt 
samband mellan personaltäthet och vårddygnsavgif
tens storlek. Vårdinnehållet i övrigt beskrevs på så 
olika sätt av olika hem och utifrån så olika infallsvink
lar att det var svårt att hitta enhetliga jämförelsekrite
rier när det gällde vårdkvalitet/vårdstandard. Det kan 
vara intressant att notera att de bolagsdrivna institu
tionerna har de högsta avgifterna. 

Effekter och resultat 
av behandling 
Det finns få vetenskapligt hållbara utvärderingar av 
behandling för missbrukare i Sverige. De utvärde
ringar som gjorts i Sverige och internationellt har inte 
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kunnat identifiera några enkla svar på frågan om 
vilken behandling som är effektiv för vilken missbru
kare. I det följande refereras kort material från tre 
olika studier. 

Behandlingen bidrar till 
ett drägligare liv 
En av de mest ambitiösa genomgångarna av svenska 
och internationella utvärderingar när det gäller be
handling av alkoholmissbrukare har gjorts av Lars 
Lindström (27). Han ställer i boken tre frågor: 
• Är behandling mer effektiv än ingen behandling? 
• Är vissa typer av behandling mer effektiva än 

andra? 
• Lyckas vissa typer av klienter bättre i vissa typer av 

behandling? 

Den första frågan besvarar Lindström med både ett ja 
och ett nej. Lindström besvarar frågan nekande om 
man med effektivitet avser varaktig förbättring av 
klienternas alkoholvanor. Kontrollerade undersök
ningar med förbättrade alkoholvanor som utvärde
ringskriterium har bara lyckats hitta svaga och kort
siktiga effekter av missbrukarvård. Omedelbart efter 
det att behandlingen avslutats finns det uppskattnings
vis 35 procent fler nyktra fall i behandlingsgrupper än 
i kontrollgrupper som inte fått någon behandling. Sex 
månader efter utskrivningen har denna skillnad krympt 
till 20 procent. Efter ett år finns inga säkerställda 
behandlingseffekter. 

Lindström påpekar att de forskningsrön han redo
visat inte behöver tolkas som ett misslyckande. "För 
det första är inte det fyrtiotal personer av hundra som 
sannolikt skulle blivit tillfälligt eller varaktigt bättre 
även utan behandling medräknade. För det andra sä
ger vetskapen om det psykiska beroendets tvångs-
mässiga karaktär hos avancerade alkoholister, att fri
villigvård i ett samhälle utan en lagstiftning som kraf
tigt begränsar alkoholens tillgänglighet, är en synner
ligen svår och otacksam uppgift. Det kan inte nog 

kraftigt understrykas att även kortvariga och svaga 
behandlingseffekter under nämnda omständigheter 
förtjänar stor respekt samt att vård och behandling 
inte kan ersätta ett mångsidigt och konsekvent system 
av förebyggande åtgärder" (s 53). Även om behand
ling inte "botar" alkoholism bidrar det till att göra 
livet drägligare för många alkoholister och deras an
höriga i vårt samhälle. I denna mening är den behand
ling som erbjuds mer effektiv än ingen behandling 
alls, enligt Lindström. 

På frågan om det finns någon behandlingsmetod 
som är mer effektiv än andra för alla alkoholister 
svarar Lindström nej. "Jämförelser mellan två eller 
flera behandlingsprogram av varierande inriktning, 
varaktighet eller intensitet samt jämförelser mellan 
psykologiskt inriktad behandling och placebo-behand-
ling har dessutom inte påvisat någon klart överlägsen 
metod för vård och behandling av alkoholister" (s 53). 

När det gäller den tredje frågan skriver Lindström 
att antagandet att vissa typer av alkoholister lyckas 
bättre i vissa typer av behandling förefaller rimligt. 

Missbrukare som skrivs ut 
planerat lyckas bättre 
Gunnar Ågren, forskningsledare för FoU-byrån inom 
Socialtjänsten i Stockholm redogör i en promemoria 
(28) för det s k uppföljningsprojektet som pågått 
sedan 1983 i Stockholm. Syftet med projektet är att 
studera vad som händer med missbrukare som ge
nomgått institutionell vård. Ågren beskriver några 
allmänna tendenser i uppföljningsprojektet, vars in
samlade uppgifter f n bearbetas och slutsatserna är 
således preliminära. 

1. Det är en avsevärd skillnad i prognos mellan de 
klienter som skrivits ut planerat respektive oplanerat. 
Andelen oplanerade utskrivningar, dvs klienten av
bryter behandlingen, ligger på många institutioner på 
över 50 procent. 
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2. Klienter som har arbete och bostad har betydligt 
bättre prognos än de som saknar arbete och bostad. 
3. På institutioner som bedriver både frivillig vård och 
LVM-vård är det ingen större skillnad i prognos mel
lan frivilligt vårdade och tvångsvårdade. 

4. Inom jämförbara klientgrupper är det ingen avse
värd skillnad i prognos mellan män och kvinnor. 

5. De resultat man får fram vid uppföljningsstudier 
låter sig väl förenas med hypotesen att det rör normala 
variationer över tiden i missbrukets intensitet hos den 
studerade gruppen missbrukare. 

Inga långsiktiga effekter 
När det gäller behandlingseffekter inom narkoman
vården bad Socialstyrelsen Anders Bergmark och 
Lars Oscarsson, docenter vid institutionen för socialt 
arbete vid Stockholms universitet, att göra en sam
manställning av forskningsläget (29). De sammanfat
tar innehållet i flera internationella forskningsöver
sikter kring missbrukarvård. 

De konstaterar att det idag inte finns några veten
skapliga belägg för att missbrukarvården uppnår någ
ra långsiktiga, stabila behandlingseffekter. Bergmark/ 
Oscarsson formulerar det så att forskningen inte ger 
några stöd för att narkomanvården i sig ger en be
handlingseffekt som överstiger effekten av s k spon
tanläkning bland missbrukarna generellt. Forskarna 
påpekar dock att avsaknaden av effekter i kontrolle
rade studier inte står i motsats till att behandlingspro
gram uppnår framgång i enskilda fall på det sätt som 
ofta beskrivs från fältet. 

Internationella studier rörande institutionsvård av
ser i första hand s k terapeutiska samhällen. Denna 
vårdform kan sägas vara nära besläktad med former
na för den vård som ges i Sverige vid många behand
lingshem för narkotikamissbrukare. Studierna lyfter 
fram ett grundläggande problem med terapeutiska 
samhällen i USA, nämligen den höga drop-out frek

vensen, som generellt tycks ligga på 75 - 85 procent. 
Det är svårt att dra några slutsatser om effekterna av 
ett vårdprogram som bara fullföljs av 15-25 procent 
av deltagarna. En slutsats i flera studier om terapeu
tiska samhällen är att sannolikheten för drogfrihet 
ökar med tiden i behandling. Internationella studier 
rörande öppenvård redovisar också ett samband mel
lan tid i behandling och behandlingseffekter. 

Bergmark/Oscarsson för fram tre möjliga perspek
tiv på den socialtjänstbaserade narkomanvården - ett 
botande, ett omvårdande och ett skadelindrande. Fors
karna menar att man även fortsättningsvis bör satsa på 
narkomanvård men då i större utsträckning se till dess 
skadelindrande och omvårdande funktion. 

Sammanfattning 
Lagstiftaren slog fast att det är ett offentligt ansvar, 
dvs kommunernas och landstingens, att se till att 
socialtjänsten har tillgång till nödvändiga institutio
nella resurser. Beträffande den enskilda vården har 
starkt understrukits att den ska ses som ett värdefullt 
komplement till, och inte en ersättning för, den offent
ligt drivna vården. Det var vidare klart utsagt att 
institutionsplatserna skulle minska till förmån för 
öppen vård. 

• Ungefär en femtedel av kommunernas socialsek
reterare, inom den öppna socialtjänsten, arbetar 
med missbrukarvård. 58 000 personer har kontakt 
med alkoholpolikliniker och annan liknande verk
samhet. 

• Det harsedan socialtjänstlagens ikraftträdande skett 
en kraftig utbyggnad av institutionsvården. Antal 
platser på privat drivna institutioner har ökad kraf
tigt och antalet platser på de offentligt drivna har 
minskat. Den ekonomiska situationen har under 
senare år lett fram till att det sker en stor omsättning 
bland institutionerna. Antalet vårdplatser verkar 
ha minskat något under 1992. 
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• Efterfrågan på institutionsvård har ökat sedan so
cialtjänstlagen trädde i kraft. Fr o m 1992 har det 
dock skett en tydlig nedgång i efterfrågan på insti
tutionsvård. Det var enligt SCB färre människor 
inskrivna för vård enligt § 6 SoL i HVB för vuxna 
missbrukare den 31 december 1992 jämfört med 
samma datum den senaste tioårsperioden. 

• De totala kostnaderna för institutionsvården för 
vuxna missbrukare uppgår till ca 2 - 2,3 miljarder. 
Det är stora kostnadsskillnader mellan kommuner
na. Såväl placeringsbenägenheten som vårdtider 
och genomsnittliga vårddygnskostnader varierar. 

• De stiftelsedrivna institutionerna är billigare både 
än dem som drivs offentligt och dem som drivs av 
enskilda bolag. Det har, under de senaste åren, 
varit en måttlig prisökning om vårddygnsavgifter
na omräknas i fasta priser. 

• Det finns få vetenskapligt hållbara utvärderingar 
av behandling för missbrukare i Sverige. De utvär
deringar som gjorts har inte kunnat identifiera någ
ra enkla svar på frågan om vilken behandling som 
är effektiv för vilken missbrukare. 
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De allra flesta barn i Sverige lever under 
gynnsamma villkor. De är vid god hälsa 
och mår psykiskt bra. Detta hindrar 
emellertid inte att många barn har det 
svårt och far illa. 

Barn som far illa genom att de utsätts för fysisk 
misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller för
summelse från de vuxnas sida är exempel på en grupp 
i behov av skydd och särskilt stöd. Ungdomar som 
missbrukar alkohol och narkotika och som begår brott 
är en annan grupp som är utsatt och som därför måste 
uppmärksammas. 

En tredje grupp är flyktingbarnen som ofta har 
betydande somatiska problem: uppdämda behov av 
barnsjukvård, av vård för kroniska sjukdomar och 
funktionshinder, av tandvård. De trauman som bar
nen inte sällan varit utsatta för kan också medföra 
behov av psykiatrisk vård. 

Lagstiftning till barns skydd 
Socialnämnden kan på olika sätt få reda på om ett barn 
far illa eller behöver någon form av stöd. Nämnden är 
skyldig att omgående utreda en anmälan. Utredning
en ligger till grund för beslut om insats. 

Alla frivilliga insatser sker med stöd av SoL medan 
insatser som kan vidtas mot den enskildes vilja regle
ras av LVU. 

I första hand ska socialnämnden erbjuda frivilliga 
insatser. Förutom information och rådgivning har 
bistånd i form av kontaktperson eller kontaktfamilj 
(enl SoL §§ 6 och 10) blivit allt vanligare. 

Socialnämnden ska sörja för att den som behöver 
vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i 
familjehem eller i hem för vård eller boende (SoL § 
22). Också om man bedömer att barnet behöver skilj
as från föräldrarna, är ambitionen att göra detta i 
samförstånd med föräldrarna. I förarbetena till soci
altjänstlagen betonas också att barnet i normalfallet 
ska återförenas med sina biologiska föräldrar. 

Tvångsinsatser ska endast tillgripas när det visat sig 
omöjligt att övertyga ett barns föräldrar eller en ung 
människa att gå med på frivilliga insatser. Tvångsin
satser kan komma ifråga om ett barns hemmiljö är 
skadlig (LVU § 2) eller om den unge inte ändrar ett 
beteende som är skadligt för honom själv (LVU § 3). 
Om det föreligger en omedelbar fara för barnets ut
veckling och familjen inte vill ta emot frivillig hjälp 
kan socialnämnden besluta att omedelbart omhänder
ta barnet (LVU § 6). 

Uppmärksammas de 
utsatta barnen? 
Socialtjänsten har på senare tid kritiserats för att i 
alltför liten utsträckning uppmärksamma de socialt 
utsatta barnens behov. Inte minst har detta gällt barn 
i missbrukarfamiljer som ofta lever under svåra för
hållanden. 

Socialstyrelsen har funnit stora brister i barnavårds
utredningarna. Den insamlade informationen om fa
miljen är ofta ofullständig och osystematisk, bedöm
ning har sällan gjorts av barnet och dess behov, jour-
nalföringen är bristfällig och den sammanfattande 
analys som ett beslut bör grundas på lyser ofta med sin 
frånvaro i dokumentationen. 

Kritik har också riktats mot familjehemsplacering
arna och tillsynen av placerade barn. Bland annat har 
Riksdagens revisorer i en granskningspromemoria 
pekat på såväl socialnämndernas svårigheter att re
krytera familjehem som brister i tillsyn och uppfölj
ning av de placeringar som görs (1). 

Tvångsvården av vuxna och av unga fungerar brist
fälligt. Det har funnits svårigheter med att erbjuda 
adekvata och tillräckliga vårdinsatser för ungdomar 
med omfattande kriminalitet och/eller psykiska pro
blem. Vårdresurserna är inte tillräckligt differentiera
de för att svara mot de behov som finns. En ny statlig 
myndighet - Statens institutionsstyrelse - inrättades 
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därför den 1 juli 1993 för ledning och tillsyn av 
tvångshemmen (2). 

Livsvillkor för barn 
och ungdomar 
Olika förhållanden och "risker" i samhälle och familj 
styr behovet av socialtjänstens insatser till skydd för 
barn och ungdomar. Detta avsnitt innehåller en kort 
beskrivning av förändringar i familjestruktur och 
försörjningsmönster som kan spela in då det gäller 
utsatta barnfamiljer. Frågor som rör ungdomskrimi
naliteten tas också upp här. 

Familjemönster 
Familjestrukturen i Sverige förändras. I en SCB-rap-
port om levnadsförhållanden (3), sammanfattas ut
vecklingen under 1980-talet i några punkter: 

• Fyra av fem barn bor med bägge sina ursprungliga 
föräldrar 

• Storstadsområdena skiljer sig från resten av landet 

Att leva tillsammans med de ursprungliga föräldrarna 
är vanligare bland de små barnen än bland de äldre, 
vanligare i de större städerna än i storstadsområdena, 
vanligare bland barn som lever i tjänstemannafamilj 
än bland barn som lever i arbetarfamilj samt vanligare 
bland barn med infödda svenska föräldrar än bland 
barn med invandrarbakgrund. 

• Vart femte skilsmässobarn har tappat kontakten 
med den andra föräldern 

Detta gäller framför allt om det är fadern som är den 
förälder man inte bor med. Kontakten med modern 
upprätthålls oftare även om hon inte är den som är 
vårdnadshav are. 

• Förhållandena i den egna uppväxtfamiljen har be
tydelse för familjesituationen som vuxen 

I socialtjänstlagens § 12 regleras socialnämn
dens ansvar för barn och unga. 

Socialnämnden ska 
• verka för att barn och ungdom växer upp 

under trygga och goda förhållanden 
• i nära samarbete med hemmen främja en 

allsidig personlighetsutveckling och en gynn
sam fysisk och social utveckling hos barn 
och ungdom 

• med särskild uppmärksamhet följa utveck
lingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till ogynnsam utveckling 

• i nära samarbete med hemmen sörja för att 
barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de 
behöver och - om hänsynen till den unges 
bästa motiverar det - vård och fostran utan
för det egna hemmet 

Socialtjänstens insatser för barn och unga reg
leras också av lagen om vård av unga (LVU). 
Grundläggande bestämmelser om barns famil
jerättsliga ställning finns samlade i föräldrabal-
ken (se kapitel Familjerätt). 

De som växte upp i skilsmässohem uppvisar instabi-
lare familjeförhållanden i vuxen ålder än de som 
tillbringade hela uppväxten med båda sina ursprung
liga föräldrar. 
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Familj och förvärvsarbete 

Sverige har en för många industriländer karakteris
tisk befolkningsstruktur med relativt stor äldre be
folkning och en lägre andel barn. 

Ungefär var fjärde invånare i Sverige är barn i 
åldern 0-17 år. Den 31 december 1991 fanns det 
knappt 800 000 barn i åldrarna 0-6 år och ca 1,1 
miljon barn i åldersklassen 7-17 år (4). 

Antalet förskolebarn har ökat starkt. En framskriv-
ning av födelsetalen visar på två toppar i fråga om 
antalet förskolebarn (från 4 månader till 6 år) och 
skolbarn (7 till 15 år); den förstnämnda ungefär 1995 
och den andra kring 2005. 

Barnen - framför allt de yngsta - till ensamstående 
föräldrar har blivit fler. År 1985 fanns 71 000 barn i 
åldern 0-6 år till ensamstående föräldrar, vilket mot
svarar 11 procent av alla barn i åldersgruppen. 1990 
hade 88 000 bam ensamstående föräldrar - omkring 
12,3 procent av samtliga. 

Allt fler barn har förvärvsarbetande mödrar. Inter
nationellt sett förvärvsarbetar de svenska kvinnorna i 
hög utsträckning - 83 procent av kvinnor i åldrarna 
15-64 år. I Sverige arbetar kvinnorna också jämförel
sevis mycket deltid (5). 

De yngsta barnen har dock oftast en förälder hem
ma, vanligen modern. Ungefär 90 procent av de barn 
som ännu inte fyllt ett år har sin mor hemma. 

Risksignaler för omhändertagande 
Många studier av omhändertagna barn visar på ett 
antal gemensamma riskfaktorer i barnens familjeför
hållanden. Till dessa hör missbruk, familjebråk, dålig 
ekonomi, arbetslöshet, växlande familjemönster med 
"utbytbara" fäder. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har följt en hel års
kurs barn under deras förskoletid och funnit att risken 
för omhändertagande förändrar sig under barnets oli
ka åldrar. Förskolebarn löper störst risk att omhänder

tas under sitt första levnadsår. Av betydelse är föräld
rarnas ålder vid barnets födelse. Studien visar att barn 
till mödrar som var under 20 år när barnet föddes löpte 
större risk än de äldre mödrarnas barn. Likaså var 
risken större om fadern var över 40 år då barnet 
föddes. Även sådana faktorer som hushållets disponi
bla inkomst och modems födelseland spelade in. Andra 
betydelsefulla faktorer är om någon av föräldrarna 
blivit fälld för brott och om modern flyttat mycket (6). 

Ökar ungdomsbrottsligheten? 
Under efterkrigstiden har brottsligheten ökat kraftigt. 
Det gäller såväl för brott som kommit till polisens 
kännedom som för lagförda personer (personer som 
befunnits skyldiga till brott). Utvecklingen har varit 
särskilt markant för de yngsta. 

Sedan 70-talet förefaller dock ökningstakten för 
ungdomsbrottsligheten ha minskat. Utvecklingen kan 
studeras genom lagförda för grövre brott i olika ko
horter (årskullar). I en sådan uppföljning (7) av lag-
föringar bland personer födda 1951 -19671 o m 21 års 
ålder visar sig risken att debutera i brott vara relativt 
konstant. 

Resultaten sammanfattas på följande sätt: 

• I stort sett samma andel har debuterat i brott i de 
olika årskullarna. 

• Ungefär lika många i varje årskull har lagförts för 
tillgreppsbrott; en något ökande tendens kan kan
ske noteras för våldsbrotten, medan narkotikabrot
ten visar en kraftig minskning. 

• Antalet lagföringar per årskull har varit konstant. 
Likaså antalet brott. 

• Antalet personer med 1, 2-4, 5-9 resp 10 eller fler 
lagföringar har inte förändrats. 

• I varje årskull finns 100-180 personer som har 10 
eller fler lagföringar t o m 21 års ålder. 
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Diagram 1. 15-20-åringar som första gången lag
förts för grövre brott, 1966-1991. (Statistiken om
fattar endast svenska och kyrkobokförda 
utländska medborgare). 

Källa: SCB 

Mot denna beskrivning av ungdomsbrottslighetens 
utveckling finns invändningar. Skälet till skillnader 
mellan lagförings- och brottsstatistiken skulle ligga i 
att färre brott klarats upp. Också utvecklingen bland 
10-14-åringar misstänkta för brott pekar på en ökning 
av antalet unga lagöverträdare (8). 

Andra faktorer talar dock för att antalet unga som 
begått brott inte ökat i takt med brottsutvecklingen 
(9). Så visar t ex ett antal typiska ungdomsbrott - som 
inbrott t källare, på vind och i fritidshus samt cykel-

och mopedstölder - en mycket måttlig ökning. Några 
av de brottstyper som ökar kraftigt kan tänkas begås 
av brottsbelastade äldre lagöverträdare. Utveckling
en av lagförda för narkotikabrott tyder på att dessa 
brott ökar bland äldre och minskar bland yngre. Ut
vecklingen i ett antal andra västeuropeiska länder 
tycks också tyda på en stagnerande ungdomsbrotts
lighet (10). 

Sammanfattningsvis förefaller det som om ung
domsbrottsligheten ökar, men betydligt långsamma
re än tidigare under efterkrigsperioden. Antalet brott 
som begås av unga kan här tänkas ha ökat mer än 
antalet unga som blivit "ungdomsbrottslingar". Mins
kande barnkullar bidrar också till en minskande ök
ningstakt av antalet unga lagöverträdare. 

Socialtjänstens insatser 
Den statistik som samlas in av SCB belyser endast 
vissa delar av socialtjänsten - kontaktmannaskap och 
uppgifter om barn som placeras utom hemmet. I öv
rigt förs ingen löpande statistik över socialtjänstens 
öppna insatser eller andra stödverksamheter. 

De långsiktiga trenderna 
Sett i ett historiskt perspektiv - från 1920-talet och 
framåt - är det uppenbart hur de problem som den 
offentliga barnavården tidigare ställdes inför hade 
med yttre materiella förhållanden att göra - nöd och 
fattigdom, sjukdom, död, trånga och hälsovådliga 
bostäder. Dessa förhållanden berörde många barn. I 
dag handlar det mer om familjens inre liv - föräldrars 
(och barns) psykiska problem, alkohol- och narkoti
kamissbruk, konflikter eller utagerande beteende. 
Färre barn är föremål för samhällets åtgärder och 
individuella insatser. 

Det heter inte sällan att problemen ökar och blir 
svårare. Men frågan är om detta är sant eller om 
utbyggnaden av hjälpinsatserna har medfört att pro-
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blemen oftare uppmärksammas och registreras och 
att sy nen på vad som är problem och hur dessa kan och 
bör angripas förändras. 

Lika många barn får hjälp varje år 
Antalet barn och unga som någon gång under året fått 
någon form av insats från socialtjänstens sida har inte 
förändrats särskilt mycket under den tid socialtjänst
lagen varit i kraft. Däremot har olika slags insatser 
som statistiken mäter förändrats kraftigt. Detta redo
visas närmare i senare avsnitt. 

Diagram 2. Omhändertaganden för samhälls-
vård, skyddsuppfostran och förebyggande 
åtgärder enligt BvL. Beredande vård enligt 
LVU. Vård utanför det egna hemmet samt 
förebyggande insatser enligt. SoL, under 
perioden 1982-1991 per 1000 barn 

Källa: SCB 

År 1991 var 27 335 barn/unga föremål för insatser 
(vård utom hemmet och kontaktmannaskap) någon 
gång under året. Pojkarna var något fler än flickorna 
- 14 779 mot 12 556. Motsvarande tal för år 1982 var 
15 264 resp 11521. Det är alltså en något ökad andel 
flickor som nu är aktuella för insatser. 

För 15 966 personer avsåg insatserna vård enligt 
SoL och/eller LVU. Antalet motsvarar 8,4 per 1000 i 
åldrarna 0-17 år. Övriga insatser avsåg kontaktper
son/kontaktfamilj . 

Stora regionala skillnader 
Skillnader mellan län och kommuner är relativt stora 
vad gäller andelen unga som är föremål för social
tjänstens insatser (11). 

Storstadslänen och de större kommunerna toppar; 
i Stockholms län var 18 unga på 1000 i åldrarna 0-17 
år aktuella (Stockholm stad 25), Göteborgs och Bo
hus län 17 (Göteborg 24), Örebro län 18 (Örebro 24), 
Uppsala län 17 (Uppsala 19) och Malmöhus län 15 
(Malmö 18). 

De sydsvenska länen ligger lågt med Småland och 
Halland i botten (Kronoberg 8, Halland 10, Jönkö
ping 11). 

Det är svårt att analysera vad som ligger bakom 
skillnaderna. Det kan dock konstateras att social struk
tur, sociala problem, ungdomskriminalitet etc till
sammans med socialtjänstens inriktning och ambitio
ner styr det mesta av insatserna. 

NYTILLKOMNA BARN 
innebär barn som blivit föremål för socialtjäns
tens insatser under ett visst år och som inte 
varit aktuella för insatser under de senaste fem 
kalenderåren dessförinnan. 

184 



Individ- och familjeomsorg • Barn och unga 

Tabell 1. Ålder och kön bland de nytillkomna barnen 1991 

Källa: SCB 

Fler pojkar än flickor bland 
de nytillkomna 

För år 1991 noteras 5 604 nytillkomna barn. Motsva
rande antal år 1989 var 4 547 barn. 

Pojkarna är fler än flickorna i alla åldersgrupper 
utom 13-14 år. Andelen pojkar är allra störst bland 
ungdomar över 15 år. Det kan också konstateras att 
den största nytillkomna gruppen är de små barnen. 

Öppna insatser 
Som tidigare nämnts förs ingen statistik över social
tjänstens öppna insatser med undantag för kontaktfa
miljer/kontaktpersoner. För att ändå söka ge en bild 
av det öppna arbetet presenteras här ett par "ärende
analyser" på läns- och kommunnivå. Därutöver redo
visas ett avsnitt om kontaktmannaskap. 

Oftast problem hos både barn 
och förälder 
Blekinge FoU-enhet för socialtjänst och primärvård 
har gjort en genomgång av "674 ärenden med barn 
och ungdomar som klienter" (12). Via enkäter till 
handläggande socialsekreterare samlades uppgifter 
in om varje barn/ungdom som under 1989 fått någon 
insats från socialtjänstens individ- och familjeom
sorg. 

Drygt hälften av de 674 barnen tillhörde familjer med 
en ensamstående mamma eller pappa. För barn i all
mänhet gällde att ungefär 4 av 5 levde i en familj med 
båda sina föräldrar. 

Ca hälften av barnen och ungdomarna i Blekinge
undersökningen tillhörde familjer som uppburit soci
albidrag under året. Bidragsberoendet hos familjerna 
var mycket varierande, men sambandet mellan soci
albidrag och särskilda insatser till barn och ungdomar 
var relativt starkt. 

Närmare 60 procent av samtliga ärenden aktualise
rades genom anmälan, 40 procent genom egen ansö
kan. Fördelningen varierade dock mycket mellan de 
fem Blekingekommunerna. För länet som helhet gäll
de att den berörda familjen har aktualiserat närmare 
40 procent av ärendena, medan anhöriga och omgiv
ning svarade för drygt 10 procent. Polis, åklagare och 
socialtjänst har aktualiserat drygt 30 procent, skola 
och barnomsorg 13 procent medan hälso- och sjuk
vård samt barn-ungdomspsykiatri stod för återståen
de 7 procent av samtliga ärenden. 

För 30 procent av ärendena gällde att orsaken till 
kontakten med socialbyrån stod att finna hos föräld
rarna. I 15 procent förlades orsaken direkt till den 
unge. I återstående ärenden låg orsaken både hos 
föräldrar och barn. 

Vad gäller orsakerna hos de unga dominerar ut
vecklingsproblem, psykisk ohälsa och kriser. Miss
bruk, kriminalitet och skolproblem var liksom rela-
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tionsproblem också vanligt förekommande. Går vi till 
huvudorsaker hos föräldrarna så framträdde brister i 
omsorgsförmåga, psykisk ohälsa och brister i nätver
ket i över 60 procent av fallen. Tunga orsaker som 
missbruk, kriminalitet och misshandel förekom sam
mantaget i drygt 20 procent av ärendena. 

Antal insatser i Blekinge län 1989 
För 30 procent av barnen och ungdomarna gällde att 
de endast var föremål för insatser från socialsekrete
rare. Drygt 50 procent var föremål för insatser från 
ytterligare någon instans. Knappt 20 procent var före
mål för två eller flera externa insatser. Bland dessa 
dominerade placering i familjehem, kontaktfamilj, 
särskild barnomsorg, hemma-hos-verksamhet och 
skolstöd. 

Diagram 3. Antal insatser i Blekinge län 1989 

Omkring vart femte barn hade någon gång under året 
varit placerat i familjehem och/eller hem för vård 
eller boende. Här fanns dock stora skillnader mellan 
kommunerna. Detta gällde för övrigt också antalet 
insatser per barn. 

De sammanlagda kostnaderna för externa insatser 
uppgick till 18 133 000 kronor. Av dessa svarade 
placeringskostnaderna för 71 procent; särskild barn
omsorg för 16 procent; kontaktfamilj, hemma-hos-
verksamhet och kontaktperson för 11,5 procent. 

Koncentrationen av externa insatser och kostnader 
till de placerade barnen och ungdomarna blev särskilt 
påtaglig om man tar hänsyn till att dessa oftast är 
föremål för flera åtgärder. Nära 3/4 av samtliga exter
na kostnader föll således på omkring 135 av de 674 
unga. 

I rapporten från Blekinge FoU-enhet görs en slut
kommentar - När akten är tyst - som förtjänar åter
ges. "Aktmaterialet och enkätundersökningen är i det 
närmaste tyst om den enskildes resurser och möjlig
heter. I aktmaterialet finns mycket få noteringar om 
familjens resurser i materiell och annan mening. I 
aktmaterialet återfinner vi inte heller familjemedlem
marnas intressen och livsstilar eller deras förmåga att 
bemästra utsatthet och svåra situationer. Aktmateria
let beskriver problem och brister, orsaker och syften 
samt insatser." 

Svårt att jämföra kommuner 
I en undersökning inom ramen för Aktiv uppföljning 
har Socialstyrelsen studerat ungdomsärenden vid so
cialkontoren i Kumla och Karlskoga (13). 

Studien avser alla ungdomar födda 1970-1977 som 
aktualiserades vid något av de två socialkontoren 
under 1990 och 1991. I Kumla blev 184 och i Karl
skoga 265 ungdomar aktuella. I förhållande till det 
totala antalet ungdomar i berörda åldersgrupper utgör 
detta ca 10 procent för respektive kommun. 

En stor del av aktualiseringarna leder emellertid 
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Tabell 2. Aktualisering, ärende och insats 

inte till något ärende. Tabell 2 visar flödet från aktu
alisering till insats, hur "tratten" smalnar. 

För 34 procent av de ungdomar, som kom i kontakt 
med socialtjänsten i Kumla och 52 procent av dem i 
Karlskoga, inleddes ett ärende. 30 procent av de ung
domar, som kom i kontakt med socialtjänsten i Kum
la, blev efter utredning föremål för insatser mot 25 
procent i Karlskoga. 

Skillnaderna mellan kommunerna berodde, visade 
det sig vid efterföljande intervjuer med socialsekrete
rarna, inte på skillnader i hur mycket tid man lade ner 
på förhandsbedömning respektive utredningsarbete. 
Det som skilde sig var vilka arbetsmoment som skulle 
definieras som en förhandsbedömning respektive en 
utredning. 

Det dominerande sättet, på vilket ungdomarna blev 
aktuella, var genom polisanmälan. Detta var särskilt 
påtagligt i Karlskoga. I Kumla är aktualiseringssättet 
mer varierande. En relativt stor andel kom genom 
anmälan från skolan, men det kom också anmälningar 
från fritidsgården, barnpsyk, ungdomsbyrån, flyk
tingmottagningen och från andra kommuner. 

När det gäller huvudskälet till att den unge blev 
aktuell dominerar brottsligt beteende och missbruk. 

Tabell 3. Aktualiseringssätt 

Detta är särskilt tydligt i Karlskoga (51 resp 32 pro
cent). 
Jämförelsen mellan de olika kommunerna visar stora 
skillnader i de samarbetskontakter som etablerats 
mellan socialtjänsten och andra samhällsorgan vad 
gäller anmälningar. 

Undersökningen av ungdomsärenden i Kumla och 
Karlskoga sätter i övrigt fingret på en viktig punkt när 
det gäller sifferuppgifter och tolkningen av dessa. 
Skillnaderna i hanteringen av ungdomsärendena i de 
två kommunerna - aktualisering, formellt ärende, 
insats - (tabell 2) berodde inte i första hand på skill
nader i arbetssätt. Skillnaderna återspeglade i stället 
främst vilka arbetsmoment som definierades som för
handsbedömning resp utredning. Dessa skillnader i 
sättet att definiera centrala begrepp inom socialtjäns
tens arbete belyser svårigheterna att genom nationell 
statistik göra jämförelser mellan kommunerna när det 
gäller arbetets omfattning och karaktär. 

Kontaktperson - en populär insats 
Kontaktperson eller kontaktfamilj är den mest före
kommande stödinsats som socialtjänsten erbjuder. 
Den har också blivit allt vanligare med åren. Vem får 
kontaktfamilj/-person och hur vanligt är det? 
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Kontaktpersoner ökar 
1991 hade ca 13 000 barn kontaktperson/-familj. 
Denna insats hade då ökat med 13 procent jämfört 
med året innan. 7 av 1 000 barn hade en sådan insats. 

För barn som nytillkommit under året är den lång
siktiga tendensen densamma. Insatsen kontaktper
son/kontaktfamilj uppvisar en konstant och kraftig 
ökning sedan år 1982. Kontaktperson enligt LVU, det 
s k mellantvånget, tillämpas endast i obetydligt om
fattning. 

Tabell 4. Beslut om kontaktfamilj för nytillkomna 
barn 1982-1991 

Källa: SCB 

Kontaktpersoner fördelar sig dock inte jämnt över 
riket. De förekommer jämfört med andra insatser 
oftare i de västsvenska länen (N,P,R,S) och i Uppsala 
län. 

Vem får kontaktperson/-familj 
i Stockholm? 
För att få en närmare bild av kontaktverksamheten 

granskade socialförvaltningen i Stockholm de om
kring tusen uppdrag som pågick vid socialdistrikten 
den 15 oktober 1991 (14). 

527 uppdrag avsåg kontaktfamilj. De var fördelade 
på: 
• makar/sambo med barn 48 fall 
• ensamstående med barn 452 fall 
• övriga 27 fall 

Av de aktuella klientfamiljerna hade 159 (30 procent) 
invandrarbakgrund. Flertalet av dessa kom från de 
nordiska länderna. 479 uppdrag avsåg kontaktperson. 
Av dessa gällde 352 vuxna (94 med invandrarbak
grund) och 92 ungdomar. 35 var s k tingsrättsuppdrag 
(ärenden där en "tredje person" av socialnämnden 
utsetts att närvara vid utövandet av utdömd umgäng
esrätt). 

Psykiska besvär, missbruk, utvecklingsstörning är 
vanliga problem bland de vuxna som får kontaktper
son. Misshandlade kvinnor med sociala problem, in
vandrare utan socialt nätverk och föräldrar vars barn 
omhändertagits är exempel på grupper som får stöd 
med hjälp av kontaktperson. 

Kontaktpersoner - nära familjen 
Kontaktperson är en omtyckt insats (15). Enligt ar-
betsledarnas uppfattning, sådan den kommer till ut
tryck i en undersökning i Lund, är det den insats som 
klienterna mest uppskattar. Inte alla som begär får 
den, ansökan avslås om man på socialförvaltningen 
bedömer att behovet kan tillgodoses på annat sätt -1 
ex genom befintligt nätverk eller att man kan aktivera 
en frånvarande pappa. 

Rapporteringen från kontaktperson till socialför
valtning uppfattas inte som något direkt dilemma -
eftersom det knappast förekommer någon rapporte
ring. I stället har kontaktpersonen/kontaktfamiljen 
ofta blivit lämnade åt sig själva. Socialsekreterarna 
"kopplar av" när de funnit en kontaktfamilj och ger 
inte de råd och stöd som ingår i deras ansvar. 

Detta kan vara anledningen till att kontaktperso-
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nen/kontaktfamiljen står "närmast klienten, vissat o m 
för nära, så nära att de hamnar på kollisionskurs med 
socialsekreteraren". 

Vård utom egna hemmet 
Vanligast med familjehem 
Barn kan beredas vård utom det egna hemmet genom 
att de antigen placeras på hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem. Den utveckling som skett under 
senare år är att familjehemsvården till viss del blivit 
alltmer yrkesinriktad och ges då inom ramen för hem 
för vård eller boende. 

Diagram 4. Omhändertagna barns placering 
den 31 december 1991, i procent 

Källa: SCB 

Diagram 4 visar att både för SoL- och LVU-vård är 
det vanligast med familjehem. Andelen är något hög
re i SoL-vården. 4 procent av dem som är placerade 
enligt LVU ärplacerade i sina egna hem. Placering för 
LVU-vård i eget hem föregås i princip av placering 
utanför det egna hemmet t ex i familjehem eller på 
institution. 

Det kan diskuteras vilken placeringsform som gyn
nar barnet bäst. Som argument för placering på HVB 
brukar anföras att barnen behöver professionell hjälp. 
Detta är naturligtvis riktigt i många fall. Socialstyrel
sen har dock i olika sammanhang uttalat att barn 
under skolåldern inte bör placeras på HVB utan sina 
föräldrar. Kontinuiteten i relationerna är i allmänhet 
större i familjehem. Det är det grundläggande skälet 
till att familjehem generellt är att föredra framför 
institutionsplacering, främst för små barn. 

Tvångsvården minskar kraftigt 
Andelen omhändertaganden enligt SoL ligger tämli
gen fast, kring 6 per 1000 i åldersgruppen 0-17 år. Av 
tabell 5 framgår hur stor andel av barn och unga som 
vårdas utom det egna hemmet. 

För att få en bild av den mer långsiktiga trenden kan 
insatserna för de nytillkomna personerna studeras. 
Det är tydligt att SoL-vården minskar påtagligt och 

Tabell 5. Insats, aktuell någon gång under 1991 
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LVU-omhändertagandena än mer. LVU-omhänder-
tagandena har stadigt minskat för att under de senaste 
åren piana ut på betydligt lägre nivå än under början 
av 80-talet. 

Flest barn från storstäderna placeras 
I "Jämförelsetal för socialtjänsten 1991" visas place
ringar i familjehem resp HVB för olika kommunty
per. Uppgifterna visar antalet placerade barn 0-17 år 
per 1000 barn i samma åldersgrupp. 

Antalet placerade barn per 1000 är nästan tre gång
er så högt i storstäderna som i glesbygdskommuner
na. 

Också bland kommunerna inom varje "kommun
typ" är variationerna mellan högsta och lägsta värde 
anmärkningsvärt stora. Något enhetligt mönster är 
svårt att urskilja. 

Tabell 6. Beslut om insatser för nytillkomna barn 
1982-1991 

Allt färre barn i familjehem 
Ser vi till var vården är förlagd är det tydligt att vård 
i familjehem minskat i ett längre perspektiv, medan 
antalet placerade de senaste åren är tämligen kon
stant. 

Diagram 5. Antalet placerade barn i familjehem och på HVB 0-17 år/1000 barn 

Källa; SCB 
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Tabell 7. Barn och unga som var placerade i familje
hem enl SoL+LVU den 31 december 
1982-1991. Fördelning på ålder. 

Källa: SCB 

Den 31 december 1982 var 12 712 unga placerade i 
familjehem. Motsvarande dag år 1991 uppgick anta
let till 9 405 - alltså en minskning med över 3 000 
placeringar. Minskningen har varit störst i de högre 
åldersgrupperna och lägst bland de yngsta barnen. 

Utvecklingen blir särskilt tydlig, om än med annor
lunda profil, när vi granskar placering i familjehem 
som första insats vid beslut om vård. 

Tabell 8. Familjehem som första placeringsform vid 
beslut om vård. Fördelning på ålder. 

Källa: SCB 
Obs! För åren 1982 och 1986 placeringar enligt SoL+LVU. 
För år 1991 endast placeringar enligt SoL. 

Antal placeringar med familjehem som första place
ringsform har minskat i alla åldrar, men - under den 
senaste femårsperioden - mest uttalat för de minsta 
barnen. Detta behöver inte innebära att familjehem
men har minskat i betydelse. Förändringen kan lika-

Skillnader mellan familjehem och HVB 

Familjehem HVB 
Medgivandebeslut 

att ta emot underårig Ja Nej 

ges av socialnämnd 

Tillstånd att driva Nej Ja 

verksamheten ges 
av länsstyrelsen 

Får uppbära Ja Nej 

allmänt barnbidrag 

Barnet folkbokförs på Ja Nej 
vistelseadressen 

Möjlighet att besluta Ja Nej 

om flyttningsförbud 

Möjlighet att överflytta Ja Nej 
vårdnaden till vårdarna 

Har sekretess Nej Ja 

väl tolkas som att det numera läggs större vikt vid att 
finna ett lämpligt familjehem som passar just det 
enskilda barnet och dess föräldrar. Det råder också 
stor medvetenhet om de risker ett barn utsätts för vid 
omplaceringar. 

Den privata vården ökar mest 
Antalet platser på HVB inom barn- och ungdomsvår
den har totalt ökat från 1 918 år 1982 till 2 957 år 
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Tabell 9. Antal platser inom barn- och ungdoms
vården 

(Tabellen bygger på uppgifter ur Socialstyrelsens HVB-
katalog. Datainsamling och rapportering är osäker.) 

1992. Hur fördelningen ser ut vad gäller olika huvud
män framgår av tabell 9. 

Sammantaget har antalet HVB-platser under tio
årsperioden ökat med något över 1 000. Hela ökning
en ligger på privata och stiftelsedrivna hem. De of
fentligt drivna har minskat med omkring 100 platser. 
Det kan påpekas att samma utveckling skett inom 
institutionsvården för vuxna missbrukare. 

Totalt sett har antalet placeringar på institution 
ökat i ungefär samma omfattning som det skett en 
minskning inom familjehemsvården. 

Ökningen kan till en del bero på att tidigare "stor
fosterhem" övergått till att bli privata hem för vård 
eller boende. Antalet placerade på offentliga institu
tioner var 727 resp 729. 

Färre med långa vårdtider 
Antalet barn som varit placerade mer än två år upp
gick den 31 december 1990 till 71 på enskilt H VB och 
till 286 på offentligt. Ett år senare var motsvarande tal 
89 resp 290. Totalt sett har således antalet barn med 
långa placeringar ökat något mellan de två åren. 

Den långsiktiga förändringen är att andelen långa 
vårdtider, 2 år och mer, sjunkit både vad gäller SoL-
och LVU-vård. Från 34 procent av samtliga år 1982 
till 28 procent år 1991 för den förstnämnda vårdfor
men och från 66 procent till 51 procent för den senare. 

Vissa regionala olikheter kan också konstateras. 

Ett sådant exempel är att tvångsvård utom hemmet är 
relativt sett mest frekvent i Göteborgs och Bohus län, 
Malmöhus samt Kristianstads län. 

Bakom siffrorna 
Barn i missbruksfamiljer 
Beräkningar av antalet barn i Sverige med missbru
kande föräldrar saknas. Med hänsyn till att mellan 
300 000 och 500 000 vuxna svenskar beräknas ha mer 
eller mindre uttalade alkoholproblem kan antalet an
tas vara stort. Utifrån en amerikansk beräkningsmo
dell (bl a Fox 1968) kan man skatta att antalet barn och 
ungdomar i Sverige (i åldersgruppen 0-14 år) med 
missbrukande föräldrar uppgår till 150-200 000. 

Barn påverkas på olika sätt av att växa upp i en 
familj där en eller båda föräldrarna är högkonsumen
ter eller missbrukare. Utsattheten leder till beteenden 
och förhållningssätt som gör det lättare att klara sig i 
en orolig miljö med oförutsebara inslag. En del klarar 
överlevnaden utan alltför stora men eller skador, medan 
andra bär med sig skuld, ångest, dåligt självförtroen
de genom livet. De blir inte sällan själva missbrukare, 
detta gäller i första hand pojkarna. 

Barns sätt att klara uppväxt i missbruksmiljö be
skrivs ibland i fyra överlevnadsstrategier. Trots den 
grova generaliseringen kan de pedogogiskt tjäna som 
hjälpmedel för förståelse. Strategierna som hjälper 
barnet att överleva är att agera som familjehjälte, 
syndabock/rebell, clown/mascot eller tapetblomma/ 
den tyste. 

Familjehjälten ställer upp för den missbrukande 
föräldern och försöker utåt dölja verkligheten. Rebel
len/syndabocken reagerar med trots och aggressivitet 
för att med en negativ attityd försöka ändra familje
förhållandena. Clownen/mascoten söker minska spän
ningen genom att vara rolig och verka bekymmerslös. 
Tapetblomman/den tyste är foglig och undflyende 
och avskärmar sig från konflikter genom att försöka 
göra sig osynlig. 
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Barnen som döljer sitt verkliga jag bakom masker och 
roller måste hitta andra vägar att lösa sina problem. 
För detta behöver de hjälp - från omgivning, barnom
sorg, skola och fritidsverksamhet - men också genom 
särskilt riktade insatser och verksamheter. Ett första 
steg är att barnet får uppmärksamhet för sin egen skull 
och "blir sedd" bakom rollen de spelar eller masken 
de bär. 

Få speciella insatser för barn 
till missbrukare 
Det finns få särskilt riktade insatser och verksamheter 
för barn till missbrukande föräldrar. I en enkätunder
sökning våren 1992 till öppenvårdsenheter för miss
brukare frågade Socialstyrelsen bl a om enheterna 
erbjöd insatser för barnen till de missbrukare man 
hade kontakt med. Av 310 enheter, som besvarat 
enkäten, uppgav endast fem att det var vanligt med 
insatser för barn, medan ett 70-tal enheter svarade att 
det förekom att insatser gjordes för barn. Andra för
frågningar till och kontakter med kommuner, organi
sationer och verksamheter ger samma bild; särskilt 
riktade insatser för barn erbjuds inte. 

I ett fåtal kommuner stöder socialtjänsten projekt 
eller har reguljärt samarbete med t ex BUP/PBU för 
barn i missbruksmiljö. Flertalet verksamheter som 
riktar sig till barn drivs av religiösa samfund, i några 
fall tillsammans med kommun. 

De verksamheter som finns erbjuder oftast grupp
behandling. Som komplement finns också individu
ellt stöd och individuell behandling. Eftersom grupp
behandling är vanligast vänder sig verksamheterna 
oftast till barn från 6 års ålder och uppåt. Yngre barn 
erbjuds endast undantagsvis särskilda insatser. Indi
rekt försöker man dock fästa uppmärksamheten ock
så på yngre barn genom att utbilda t ex skol-och 
daghemspersonal. Avsikten är att öka medvetenheten 
om barns signaler och skapa beredskap att påtala om 
barn far illa. 

Det är väl känt att alkoholproblem är svåra att ta upp 
med föräldrar. Rädsla för att tackla problemet kan 
hänga samman med egen ambivalent inställning till 
alkohol, egna erfarenheter och skuldkänslor, respekt 
för integritet m m. Förnekande och försvarsinställ
ning hos den som missbrukar bidrar till svårigheten 
att konstruktivt diskutera problemet. Barnet kommer 
i kläm. Adekvat utbildning och ökad kunskap om 
alkohol och om barns situation i en missbruksfamilj 
kan dock ge personal som arbetar med barn den insikt 
och de redskap som behövs för att våga agera för 
barnet. 

Bland de insatser som individ- och familjeomsor
gen i dag ofta hänvisar till när barnet finns kvar i 
hemmet är förtur på daghem, elevvårds- eller BUP/ 
PBU-kontakt. I takt med nedskärningar och personal
minskningar finns anledning befara att dessa insatser 
inte kan tillgodose det behov av uppmärksamhet som 
barnen behöver. 

Allt mer arbete sker med anhöriga 
Vid årsskiftet 1992/93 inventerade Socialstyrelsen 
omfattningen av och innehållet i de gruppverksamhe
ter som riktar sig direkt till barn med alkoholmissbru
kande förälder/föräldrar. 

Det finns ett tiotal gruppverksamheter i landet som 
vänder sig direkt till barn under tonåren. Fem av dessa 
drivs av kommuner, två av kommun i samarbete med 
BUP eller diakonistiftelse och tre av diakonistiftelse 
eller stadsmissionen. 

Omkring 140 barn har deltagit i barngrupper under 
1992. 

Ersta Vändpunkten. Stockholm, som drivs av Ersta 
diakonisällskap, har en dominerande roll när det gäl
ler gruppverksamhet för barn till alkoholmissbruka
re. Vändpunkten tar dels emot det klart största antalet 
bam. Dels har flertalet nu verksamma gruppledare, 
oavsett huvudman, utbildats vid Vändpunkten. AA:s 
synsätt och Minnesotabehandlingen är grunden för 
verksamheten. Metodmässigt ligger det amerikanska 
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barnprogrammet "Children are people too" till grund 
för utbildningen. 

Gemensamt för samtliga gruppverksamheter är att 
barnen får möjlighet att bearbeta svåra känslor och 
upplevelser och att de får kunskap och insikt om 
alkohol och alkoholens påverkan. Skapandetekniker 
är viktiga medel i arbetet. Att befria barnen från 
skuld- och skamkänslor, ge självkänsla, stärka iden
titeten och låta dem "vara barn" är några mål i grupp
verksamheterna. 

Enbart deltagandet i gruppen och upptäckten av att 
inte vara ensam om problem och upplevelser är av 
stor betydelse. 

Verksamheter som arbetar med missbrukare har 
förändrat sitt arbetssätt under senare år och arbetar i 
allt högre grad också med anhöriga. Oftast gäller det 
dock enbart anhöriga vuxna och tonåringar. Barnen 
har inte blivit sedda. De som arbetar med vuxna 
missbrukare behöver ökad kunskap om barns behov 
och hur man kan nå och hjälpa också barnen. 

Familjehemsvård i stöpsleven 
Under 80-talet fördes en tidvis häftig debatt om barn 
och separationer. Olika teoretiska skolor, den s k 
behovsskolan och den s k relationsorienterade skolan, 
diskuterade utifrån olika utgångspunkter barns reak
tioner på separationer och möjligheter att knyta an till 
"nya" föräldrar. Behovsskolans företrädare hävdade 
att barn knyter an till den som känslomässigt engage
rar sig i barnet. Relationsskolans företrädare menade 
att den person som barnet inlett en relation med, dvs 
oftast föräldern, inte är utbytbar utan alltid kommer 
att finnas för barnet. Motsättningarna poängterades 
och man sökte inte det gemensamma i de olika teo
rierna-barns grundläggande behov av nära relationer 
och de första årens betydelse för hur barnets utveck
ling gestaltar sig. 

Senare tids forskning har givit ny kunskap om 

barns anknytning och möjlighet att få "nya" föräldrar. 
Denna forskning kan sägas utgöra en syntes av de 
teorier som ovan redovisats. 

I 80-talsdiskussionen framhölls att de olika syn
sätten skulle kunna få konsekvenser för socialtjäns
tens arbete med placeringar. Så blev inte fallet. Debat
ten ledde inte till någon egentlig förändring av famil
jehemsvården. Resultaten kan möjligen avläsas i en 
större medvetenhet om biologiska föräldrars betydel
se för sina barn på så sätt att vid rekryteringen av 
familjehem betonas att dessa måste vara beredda att 
samarbeta med de biologiska föräldrarna. Här spelar 
också socialtjänstlagen en roll. I lagen betonas för
äldrarnas betydelse för barnen även efter en place
ring. Socialtjänsten har dock i stor utsträckning över
lämnat till familjehemmen att utveckla detta samar
bete. 

Viktigt med mål för en placering 
Senare tids forskning (16) har visat att socialnämnden 
behöver få mycket större kunskap om barns relationer 
till sina föräldrar och andra anhöriga för att förstå och 
hjälpa barn i familjehem. Enligt Bengt Börjesson är 
det "av fundamental betydelse att man kan bedöma 
relationen mellan föräldrar och barn för att man över
huvudtaget ska kunna tolka barnets situation". 

Det är viktigt att ha kunskap om barns relationer till 
sina föräldrar innan de placeras (17). Barnens förmå
ga, eller möjligheter, att tillgodogöra sig vården i 
familjehemmet var starkt avhängig av deras ursprung
liga relationer till föräldrarna. Om man ska hjälpa 
barn i familjehem ska man hjälpa dem med deras 
relation till föräldrarna. 

Den bristande kunskapen om barn och deras rela
tioner leder ofta till att det blir svårt att formulera mål 
för vården - vad placeringen ska ge barnet (18). 

Det mål som, outtalat, formulerats ärett "befrielse-
mål" för barnet. Barnet ska få ett livsalternativ. Men 
vilken roll fosterföräldrarna ska spela för barnet kan 
inte formuleras, inte heller hur kontakten med de 
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biologiska föräldrarna ska utformas och på vilket sätt 
dessa kan stödjas i sin föräldraroll när barnet är place
rat. 

Ett forskningsprojekt (19) visar att om socialsekre
terarna i förberedelsearbetet inför placeringen kom
mer nära barnet och genom barnet får kunskap om 
dess situation bidrar detta till att barnets vårdbehov 
bättre kan tillgodoses. Likaså att utfallet av vården 
blir bättre när socialsekreteraren har en egen kontakt 
med barnet och följer det under vistelsen i familje
hemmet. Med en fördjupad kunskap om barnet skulle 
säkrare bedömningar kunna göras om barnets framtid 
- om, när och hur det kan återvända till sina föräldrar. 

Placering i familjehem kan vara en god lösning för 
barn och ungdomar (20). I en undersökning av 89 barn 
visade det sig att i 80 procent av fallen hade barnens 
situation blivit bättre även om den inte var problemfri. 
Resultaten bygger på socialsekreterarnas bedömning 
av barnen två år efter placeringen. Amerikanska stu
dier tyder på att många barn och ungdomar som bott 
längre tid i familjehem fungerar bra (21). 

I dag finns omfattande och samstämmiga forsk
ningsresultat från framför allt England och USA som 
visar att barn i familjehem som har kontakt med och 
förståelse för sitt ursprung utvecklas bättre i olika 
avseenden än barn som inte har denna kontakt. Det är 
också färre sammanbrott i dessa placeringar. I denna 
forskning visas också att kontakt med barnets nätverk 
starkt bidrar till att placeringen lyckas. Om socialsek
reteraren har kontakt med och stöder barnets kontakt 
med sitt ursprungliga nätverk bidrar också detta starkt 
till att placeringen blir mer positiv för barnet (22). 

I socialtjänstlagen och dess förarbeten anges de 
biologiska föräldrarnas betydelse för barnen, även 
när de vårdas utom hemmet. Vården ska utformas så 
att den främjar den enskildes, dvs här barnets, samhö
righet med anhöriga och hemmiljön. 

Medveten om föräldrarnas betydelse skrev också 
lagstiftaren i förarbetena att barnet i normalfallet efter 
kortare eller längre tid skall återförenas med sina 
föräldrar. 

Kritik mot socialtjänsten 
Socialtjänstens arbete med de familjehemsplacerade 
barnen/ungdomarna har kritiserats från flera håll. JO 
kritiserade 1985 socialtjänsten för stora brister vad 
gäller uppföljning av placeringarna, dokumentation 
och stöd till familjehemmen. Socialstyrelsen har kun
nat konstatera samma sak (23). Också riksdagens 
revisorer noterade 1991 liknande brister. 

Några länsstyrelser har under 1990-91 gjort utvär
deringar av familjehemsvården. Genomgångarna om
fattar sammanlagt 1 258 placerade barn och i över 
hälften av fallen är barnens behov dåligt beskrivna i 
de utredningar som ligger till grund för beslut. I hälf
ten av ärendena är familjehemmen ofullständigt ut
redda. Vidare framgår att familjehemmen besöks i 
liten utsträckning. Det är vanligt att socialtjänsten 
bara gör ett hembesök om året. 

I länsstyrelserapporten kan dock en positiv utveck
ling skönjas på så sätt att placeringar som genomförts 
under senare år följs upp bättre. De förändringar i 
lagstiftningen som trädde i kraft under 1990 har bidra
git till detta. Där sägs att socialnämnden minst en 
gång var sjätte månad ska överväga om vården fort
farande behövs (SoL § 28 och LVU § 13). 

Finska barn 
SCB har i en undersökning som omfattar åren 1981 — 
1989 visat att barn med föräldrar födda i Finland 
oftare än andra barn får del av och blir föremål för 
socialtjänstens insatser. 

Medan omfattningen av insatserna för övriga barn 
är stabil visar tabell 10 att det för finska barn handlar 
om en stigande trend. Ökningen handlar till största 
delen om de yngsta barnen (åldersgruppen 0-6 år). 

Vid jämförelser av siffrorna för det faktiska antalet 
barn som fått någon insats från socialtjänsten framgår 
att antalet finska barn stadigt sjunkit sedan år 1983 
(från 764 barn till 597 år 1989). För övriga grupper har 
antalet ökat fram till 1987 och därefter minskat. 
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I fråga om vårdtidens längd finns inga anmärknings
värda skillnader i SCB:s material. Möjligen har fin
ska barn något kortare vårdtider. Beträffande place-
ringsform är det tydligt att finska barn inte placeras 
med stöd av LVU lika ofta som övriga barn. 

Tabell 10. Barn som varit föremål för insats enl 
SoL och/eller LVU per 1000 

Kalla:SCB 

Barn från splittrade familjer 
Socialstyrelsen genomförde under 1992 på initiativ 
av SFINKS. ett samarbetsorgan på regeringsnivå 
mellan Sverige och Finland, en undersökning av so
cialtjänstens arbete med finska barn i Sverige. Med 
finska barn avses barn vars ena förälder eller båda 
föräldrar är födda i Finland (24). 

Studien begränsades till att gälla alla barn som i 
Huddinge eller Västerås kommuner varit aktuella för 
utredning eller åtgärd under 1991. Familjer som varit 
aktuella enbart för ekonomiskt bistånd finns inte med 
i materialet. Undersökningen bygger på ett 70-tal 
aktgenomgångar, intervjuer med socialsekreterare och 
några klienter. 

Många av de finska barnen som omfattas av ge
nomgången lever i splittrade familjer där familjesitu
ationen ofta ändras genom att modern har en ny sam

bo eller att något av barnen tillfälligtvis bor någon 
annanstans. 

De flesta familjerna i Socialstyrelsens undersök
ning tillhör arbetarklassen, ofta utan yrkesutbildning. 
Många av de arbetslösa står på grund av psykosociala 
eller andra skäl inte till arbetsmarknadens förfogan
de. Ganska många lever på tillfälliga arbeten eller 
arbetar tillfälligt när de mår bättre. 

Alkoholmissbruk är det tyngsta och vanligaste pro
blemet bland föräldrarna. I många familjer handlar 
det om missbruk i andra eller tredje generationen. De 
ekonomiska problemen är ofta kroniska. 

I 16 av 70 akter beskrivs en mycket tung blandad 
problematik. Minst 20 av familjerna har varit aktuella 
under mer än tio år. 

I undersökningen fanns en varierande skala av sym
tom hos barnen och av problem i familjen. Det hand
lade om vanvård eller bristande vård, barnmisshan
del, misstanke om sexuella övergrepp, dokumentera
de psykiska problem hos barnet. Hos ungdomarna 
dominerade kriminalitet ofta i kombination med skol
problem, missbruk, psykiska problem. 

Olika former av skolsvårigheter återkommer hos 
många barn. Vanligast är koncentrationssvårigheter 
och oro. Lärarna beskriver ofta barnen som "lågpres-
terande" och där orsaken uppges vara sociala problem 
i hemmet. 

Diskussion om kultur 
och språk saknas 
I socialtjänstens utredningar saknas ofta en beskriv
ning av barnets situation och en bedömning av föräld
rarnas omsorgsförmåga. Socialsekreterarna vet t ex 
inte vilket språk barnet har som modersmål. Nätver
ket utreds sällan - i några fall nämns släkt i Finland 
eller att kontakt finns med anhöriga. I betydligt fler 
fall talas om isolering och brist på kontakt med anhö
riga som resultat av långvarigt missbruk eller psykisk 
sjukdom. Beskrivningar av negativa kontakter domi
nerar i övrigt. 
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Insatserna från socialtjänstens sida varierar från på
gående stödkontakt med socialsekreterare till olika 
former av placeringar. 

"Pågående stödkontakt" gäller sällan barnen utan 
handlar mer om de vuxnas behov samtidigt som en 
ständig oro finns för barnen. Denna situation är vanlig 
i missbrukarfamiljerna där socialtjänstens insatser 
riktas till föräldrarna och där barnen förblir "osedda". 

32 barn och ungdomar har varit placerade i vård 
utom hemmet enligt SoL och 35 med stöd av LVU 
(siffrorna får tas med förbehåll då dokumentationen 
är mycket otydlig, samma barn kan t ex finns i båda 
grupperna). Många av barnen har varit placerade upp
repade gånger under tidigare år. Minst tio av barnen 
har varit placerade i flera olika vårdformer - utred
ningshem, familjehem, institution. 

Socialstyrelsens undersökning visar att det genom

gående saknas diskussion om kultur och språk inför 
placeringen av barn. Detta kan till en del förklaras av 
att många placeringar är tillfälliga och ofta akuta. 

Det saknas ofta också en diskussion om vad det 
innebär att vara invandrare, att ha lämnat sitt hem
land, att vara minoritet. "Finnar behandlas som svensk
ar" - är ett uttryck som upprepats av många socialsek
reterare i undersökningen. 

Kostnader 
Stora kostnadsskillnader 
Kostnaderna per placeringsdygn varierar kraftigt 
mellan kommuner och kommungrupper. 

För HVB-placering redovisas här enbart genom
snittssiffror, eftersom skillnaderna mellan högsta och 

Diagram 6. Genomsnittlig kostnad, kronor per placeringsdygn för barn 0-17 år placerade i familjehem 
resp HVB 

Källa: Jämförelsetal för Socialtjänsten 
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lägsta värde i flera fall är så orimliga att de inte 
återspeglar verkliga förhållanden. 

Man pekar i jämförelsetalsutredningen på två skäl 
som kan förklara skillnaderna: 
• Befolkningens åldersstruktur. Ju större andel barn 

ur åldersgruppen 13-17 år som placeras, desto 
högre genomsnittliga kostnader per placeringsdygn. 
Detta beror på att barn i denna åldersgrupp i större 
utsträckning placeras på institution i stället för i 
familjehem med åtföljande högre kostnader. 

• Olika ekonomiska resurser för kommunernas soci
alförvaltningar medför olikheter vid valet av pla
cering och behandlingsmodell. 

De totala kostnaderna för placeringarna påverkas kraf
tigt av hur många barn som placeras i respektive 

kommun. Socialstyrelsen har lämnat ekonomiskt stöd 
till en jämförande studie mellan tre socialdistrikt i 
Stockholm i syfte att undersöka vilken betydelse ar
betsmetoder och arbetsplatsens kultur har för ställ
ningstaganden och beslut i barnavårdsärenden. Ut
gångspunkten är att andelen barn som omhändertas 
enligt SoL och LVU varierar kraftigt mellan distrik
ten utan att detta kan förklaras av demografiska eller 
"yttre" sociala kriterier. 

Också när det gäller tillsättande av kontaktperso
ner/kontaktfamiljer som stöd och avlastning är varia
tionerna stora mellan olika kommuntyper. I storstäder 
och större städer är detta i det närmaste dubbelt så 
vanligt som i övriga kommungrupper. 

Kostnaderna skiljer sig kraftigt åt och kan närmast 
ses som ett uttryck för att kontaktmannaskapets om
fattning och intensitet varierar i de enskilda ärendena. 

Diagram 7. Kostnaden per barn med kontaktperson/familj per 1000 barn, tkr 

Källa: Jämförelsetal för Socialtjänsten. 1991 
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Sammanfattning 
• De allra flesta barn i Sverige har det bra och lever 

under gynnsamma villkor. De är vid god hälsa och 
mår psykiskt bra. Detta hindrar emellertid inte att 
många barn har det svårt och att många barn far illa. 

• Barn som far illa genom att de utsätts för fysisk 
misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller för
summelse från de vuxnas sida är en grupp som är 
i behov av skydd och särskilt stöd. Ungdomar som 
missbrukar alkohol och narkotika och som begår 
brott än en annan grupp som också är utsatt. 

• Det totala antalet barn och unga som någon gång 
under året varit aktuella för någon form av insats 
från socialtjänstens sida har inte förändrats särskilt 
mycket under den tid socialtjänstlagen varit i kraft. 

• De regionala och lokala skillnaderna är relativt 
stora vad gäller unga som är föremål för social
tjänstens insatser. Storstadslänen och de större kom
munerna ligger främst. 

• Kontaktperson eller kontaktfamilj är den mest fö
rekommande stödinsats som socialtjänsten erbju
der. Den har också blivit allt vanligare med åren. 
1991 hade ca 13 000 barn kontaktperson/-familj. 
Denna insats hade då ökat med 13 procent jämfört 
med året innan. 7 av 1 000 barn var aktuella för en 
sådan insats. 

• Andelen omhändertaganden enligt SoLligger täm
ligen fast kring 6 per 1 000 i åldersgruppen 0-17 år. 

• Sedan 1982 har antalet barn i familjehem minskat 
med över 3 000 placeringar. 

• Sammantaget har antalet HVB-platser under tio
årsperioden ökat med något över 1 000. Hela ök
ningen ligger på privata och stiftelsedrivna hem. 
De offentligt drivna har minskat med omkring 100 
platser. 

• Totalt sett har antalet placeringar på institution 
ökat i ungefär samma omfattning som det skett en 
minskning inom familjehemsvården. 

• Kostnaderna per placeringsdygn varierar kraftigt 
mellan kommuner och kommungrupper. 
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FRIVILLIGORGANISATIONER 

BRIS {Barnens rätt i samhället) bildades år 1971. 
Organisationen har under åren varit pådrivan
de och opinionsbildande i t ex frågor om barn
misshandel och sexuella övergrepp,familjehem, 
men också i frågor om barns rätt i vårdnadstvis
ter, barns rätt t i l l sitt ursprung samt mobbing. 
En rikstäckande telefonlinje "Barnens hjälp-
telefon", dit barn i svårigheter kan ringa alla 
dagar i veckan för att få stöd och förmedling ti l l 
adekvat hjälp, är en viktig del av organisatio
nens verksamhet. 

Inom Rädda Barnen finns en särskild jourtele
fon dit föräldrar kan ringa anonymt. Rädda 
Barnen har också "Anomyma föräldragrupper" 
där föräldrar tillsammans kan diskutera sina 
svårigheter. Organisationen tar också fram rap
porter som rör barns liv och villkor. Som exem
pel kan nämnas "Barnetsrättigheter... och sam
hällets skyldigheter". Rädda Barnen publicera
de 1992 också tre delrapporter kring "Utsatta 
barn i Sverige och FN:s barnkonvention". 

Familjehemmens riksförbund, FR, har tagit ti l l 
sin uppgift att bevaka och tillvarata de omhän
dertagnas intressen och stödja familjehemmen. 
Organisationen har ett tjugotal länsföreningar 
och arbetar aktivt med utbildning av familje
hemsföräldrar. 

Familjehemmens centralorganisation, FACO, 
samordnar och driver frågor för att tillvarata de 
placerades intressen samt arbetar för att ge 
ekonomisk och social trygghet för familjehem
men. Genom att initiera och genomföra utbild
ning vill organisationen skapa förutsättningar 
för en kvalitativt bra familjevård. Man verkar 
för forskning, utveckling och nytänkande inom 
området. 

Riksförbundet för familjers rättigheter, RFFR, 
ser som sin huvuduppgift att tillvarata famil
jers intressen och medverka ti l l att familjer får 
personligt stöd i samband med omhänder
tagande av barn. Rådgivning och stöd t i l l en
skilda är den viktigaste uppgiften. Genom skrif
ter och arrangemang vill RFFR skapa opinion 
för förändringar som gör det lättare att vara 
förälder. 
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De övergripande målen för det familje
rättsliga arbetet i Sverige ansluter väl 
till vad som stadgas i några av artiklar
na i FN:s barnkonvention: 
"Konventionsstaterna skall respektera 

rätten för barn som är skilt från den ena eller båda sina 
föräldrar att regelbundet upprätthålla ett personligt 
förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrar
na, utom då det strider mot barnets bästa." (artikel 9 
P-3) 

"Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att 
säkerställa erkännandet av principen att båda föräld
rarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran 
och utveckling. Föräldrar eller i förekommande fall, 
vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets upp
fostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem 
komma i främsta rummet." (artikel 18 p.l) 

Lagstiftning 
Det familjerättsliga arbetet inom socialtjänsten regle
ras genom föräldrabalken och socialtjänstlagen. De 
reformer som gjorts i föräldrabalken under de senaste 
decennierna har satt barnets intresse i förgrunden och 
stärkt dess rättsliga ställning genom att barnets behov 
av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 
tydligare lyfts fram. Detta har lett till en lagstiftning 
som uppmuntrar föräldrar att ta ett gemensamt ansvar 
för sina barn. 

Även Lagen om allmän försäkring har haft betydel
se genom att fäder fått möjlighet att ta ledigt för att 
vårda sina barn. 

Föräldrabalkens (FB) första kapitel reglerar frågor 
som rör faderskap. Socialnämnden har att fastställa 
faderskap för barn där föräldrarna inte är gifta. Nämn
den har också att se till att barnet tillförsäkras under
håll i dessa fall. 

Socialnämndens skyldigheter i vårdnads- och um
gängesfrågor regleras i FB 6 kap och i Socialtjänstla

gen. Genom en lagändring den 1 mars 1991 förtydli
gades socialnämndens skyldighet att hjälpa föräldrar 
som tvistar om sina barn. 

Socialnämnden kan, enl 10 § SoL, utse kontaktper
son om det skulle behövas vid umgängestvist. Social
nämnden har enligt 12 § SoL ett uppföljningsansvar 
för barn som varit inblandade i vårdnads- och um
gängeskonflikt som avgjorts i domstol. Socialnämn
den har vidare genom 12a § SoL skyldighet att sörja 
för att föräldrar erbjuds samarbetssamtal. 

Detta gäller när föräldrar ansöker om det eller när 
domstol remitterar. På domstolsuppdrag har social
nämnden också att göra vårdnads- eller umgängesut
redningar samt lämna yttranden i adoptionsfrågor. 

Det familjerättsliga arbetet 
Familjerättens insatser är förebyggande och kan inne
bära att man genom tidiga kontakter med föräldrarna 
förhindrar uppslitande vårdnads- och umgängestvis
ter. Detta sker ofta vid kontakt med föräldrarna i 
samband med fastställande eller omprövning av un
derhållsbidrag genom informationsverksamhet på 
mödra- och barnavårdscentraler och vid andra kon
takter. 

Situationen för det familjerättsliga arbetet ser myck
et olika ut över landet. I många kommuner arbetar 
socialsekreterare som är specialiserade inom det fa
miljerättsliga området, i andra kommuner arbetar so
cialsekreterarna med alla frågor inom individ- och 
familjeomsorg inklusive familjerätt. 

Det internationella perspektivet, framför allt det 
europeiska, är i dag viktigt för det familjerättsliga 
arbetet. Med ökad rörlighet över gränserna blir också 
familjer med olika kulturellt ursprung allt vanligare. 
Socialtjänstens personal behöver kunna mer om dessa 
familjer för att ge dem hjälp i vårdnads och umgäng
eskonflikter. 
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Förändrat familjemönster 
Familjen har under de senaste årtiondena förändrats. 
Det är numera lika vanligt att leva tillsammans utan 
att vara gift som att vara gift. Hälften av alla barn som 
föds i Sverige föds av ogifta föräldrar. Båda föräldrar
na är idag mycket mer delaktiga i barnets uppväxt än 
vad som varit vanligt tidigare. Detta innebär att även 
mycket små barn många gånger har en nära kontakt 
med både sin mamma och pappa. 

Såväl antalet skilsmässor som separationer i sam
boförhållanden har ökat, även om det nu ser ut att 
trappas ned åtminstone vad gäller skilsmässorna. Ris
ken för ett barn att drabbas av att föräldrarna separerar 
är tre gånger så stor om föräldrarna är sambo jämfört 
med om de är gifta med varandra. 

Hälften av barnen föds 
av ogifta mödrar 
I Sverige föds mellan 100 000-120 000 barn per år, 
ca hälften av dessa barn föds av ogifta mödrar. För 
dessa barn är socialnämnden skyldig att utreda vem 
som är far till barnet och sörja för att faderskapet 
fastställs. I de flesta fall bor föräldrarna tillsammans 
och faderskapsutredningen blir då en förhållandevis 
enkel procedur. Fadern skriver under en bekräftelse. 

Om föräldrarna inte varit sammanboende under 
tiden barnet kommit till kan utredningarna vara mer 
komplicerade och omfattande. Om den angivne fa
dern efter det att utredningen är slutförd inte vill 
underteckna bekräftelsen väcker socialnämnden ta
lan i tingsrätten för att genom dom få faderskapet 
fastställt. 

Födelsetalet i Sverige har ökat sedan 1983, då 
antalet uppgick till 91 686. 1990 nåddes en topp med 
123 938 födda barn. Därefter kan en liten nedgång i 
nativiteten skönjas. Antalet fastställda faderskap har 
också stigit under hela 1980-talet. År 1990 kom en 
liten nedgång. Denna beror sannolikt på de många 

äktenskap som ingicks året dessförinnan på grund av 
ändringar i änkepensionsstödet. 

Drygt 60000 faderskapsutredningar 
Under 1992 utredde socialnämnderna faderskapet 
för vartannat barn som föddes under året. År 1975 
uppgick andelen till 33 procent. 

Tabell 1. Antal barn för vilka faderskap fastställts 
1975-1992. 

Källa: SCB 

Andelen faderskap som fastställts genom dom har 
stadigt sjunkit. I de allra flesta fall av faderskapsut
redningar sammanbor föräldrarna. För år 1992 gällde 
detta 53 950 fall. Föräldrarna var inte sammanboende 
i 6 335 fall. 

Av föräldrabalkens 2 kapitel framgår att fader
skapsutredningen ska bedrivas skyndsamt. Den ska 
vara slutförd inom ett år efter barnets födelse om ej 
särskilda skäl föranleder annat. Även om tiderna för
kortats är förhållandena enligt Socialstyrelsens me
ning ännu inte tillfredsställande. 

Den 31 december 1982 pågick 9 719 faderskapsut-
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redningar. I 3 512 fall hade utredningen pågått i mer 
än ett år. 1 083 ärenden var föremål för rättslig pröv
ning. 

Motsvarande dag 1992 pågick 10 254 utredningar, 
varav 2 596 hade pågått mer än ett år. 474 hade fast
ställts genom dom. 

Andelen "långa" utredningar har således sjunkit 
under perioden. Detsamma gäller andelen ärenden 
som gått till rättslig prövning, dvs de fall där "fader
skapserkännande" saknas. 

Länsstyrelsen i Stockholm har som ett led i sin 
tillsyn undersökt om socialnämnderna tillämpar lag
regeln att faderskapsutredningen ska vara slutförd 
inom ett år om inte särskilda skäl föreligger. Man har 
vid två tillfällen, med ett års mellanrum, begärt soci
alnämndemas redovisning av sin handläggning. Syf
tet med uppföljningen var bl a att se om uppmärk
samheten från länsstyrelsen fått någon effekt på 
handläggningen. 

Antalet oavslutade ärenden där handläggning fort
farande pågick efter det att barnet fyllt ett år uppgick 
vid det första redovisningstillfället till 746 och vid det 
andra till 377. 

Fördröjningen berodde vid det senare undersök
ningstillfället i 243 fall på att blodundersökning eller 

därmed sammanhängande undersökningar fortfaran
de pågick. Fördröjningsskäl som kan hänföras till 
moderns ovillighet att medverka förekom i 233 ären
den medan moderns hälsotillstånd påverkat hand
läggningen i 32 ärenden. I 101 ärenden var svårighe
ten att få mannens medverkan. 93 av fallen var ut
landsärenden. 

Länsstyrelsen konstaterade att utredarna i de allra 
flesta ärenden arbetat seriöst och vidtagit erforderliga 
åtgärder. I många ärenden har det dock tagit lång tid 
mellan varje åtgärd, vilket fördröjt handläggningsti
derna. 

Alla föräldrar är underhållskyldiga 
Den förälder som inte har vårdnaden om barnet och 
heller inte varaktigt bor tillsammans med barnet ska 
fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala 
underhållsbidrag. Detsamma gäller för den förälder 
som vid gemensam vårdnad inte har barnet varaktigt 
boende hos sig. 

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 
18 år. Även ungdomar mellan 18 och 21 år har rätt att 
i vissa fall få underhållsbidrag om de går i skolan. 

Tabell 2. Antal barn för vilka socialnämnden medverkat vid fastställande och jämkning av underhållsbidrag 
1982-1992. 

Källa: SCB 
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Underhållsbidrag ska fastställas genom avtal mellan 
föräldrarna eller genom dom. 

Socialnämnden har enligt lag skyldighet att se till 
att barn tillförsäkras underhåll, och i förekommande 
fall medverka vid jämkning, dvs ändring, av under
hållet. 

Antalet förstagångsfastställelser har ökat radikalt 
sedan 1982. Detta kan förklaras av det ökade antalet 
separationer bland tidigare samboende föräldrar. 
Antalet jämkningar har gått ner fram till 1991 för att 
därefter öka. 

Sammanlagt 33 782 underhållsbidrag fastställdes 
eller jämkades under 1992 under medverkan av soci
alnämnden. I mer än en fjärdedel av fallen saknade de 
underhållsskyldiga helt förmågan att betala - sk 
O-avtal. 

Diagram 1. Fastställda och/eller jämkade under
hållsbidrag. Antal bidrag i kronor per månad 1992. 

Kalla: SCB 

400 000 barn lever skilda från en av sina föräld
rar. Ca 40 000 barn, de flesta förskolebarn, får 
under ett år vara med om att familjen splittras 
genom föräldrars separation. Omkring 30 % av 
alla 18-åringar har separerade föräldrar. 

Antalet barn i åldern 0-6 år till ensamstående 
mödrar har ökat från 66 000 år 1985 till 81 000 år 
1990. 

Varje år under 1980-talet upplöstes ca 50 000 
familjer på grund av att makarna flyttade isär, 
i ungefär varannan av dessa fanns barn. Risken 
för separation är ungefär tre gånger så stor i 
samboförhållande jämfört med äktenskap. 

Allt fler har gemensam vårdnad 
Avgörande om vårdnadsfrågan sker typmässigt i två 
situationer, dels då föräldrar som inte är gifta får barn 
dels vid skilsmässa. 

Då ett barn föds till ogifta föräldrar är modern 
automatiskt vårdnadshavare. 1 samband med att fa
derskapet bekräftas kan föräldrarna anmäla att de vill 
ha gemensam vårdnad av sitt barn. 

Föräldrar som är gifta behåller automatiskt den 
gemensamma vårdnaden om de separerar. Om för
äldrarna vill ändra vårdnadsform kan de skriva till 
domstolen och begära detta. Domstolen fastställer 
efter föräldrarnas önskemål om detta inte strider mot 
barnets bästa. När föräldrarna strider om vårdnaden 
avgörs denna genom att domstolen tar ställning till 
vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet. Domsto-
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Tabell 3. Barn 0-17 år med tidigare gifta föräldrar 
fördelade efter vårdnadshavare enl dom/ 
beslut i samband med skilsmässa. Procent 

Källa: SCB 

len skall innan den tar ställning ge socialnämnden 
möjlighet att lämna upplysningar eller om så behövs 
uppdra åt socialnämnden att verkställa en utredning 
som kan ligga till grund för domstolens beslut. 

Allt fler föräldrar som separerar behåller den ge
mensamma vårdnaden. Även då föräldrarna har ge
mensam vårdnad är det dock vanligen så att barnen 
huvudsakligen bor hos en av föräldrarna, oftast mam
man. Uppskattningsvis 20 000 barn bodde ömsom 
hos moders, ömsom hos fadern efter skilsmässan. 

Stora regionala skillnader 
Vad gäller dom till gemensam vårdnad finns det stora 
olikheter mellan länen. 

Några Norrlandslän uppvisar en något högre andel 
gemensam vårdnad än andra län. Malmöhus och 
Östergötlands län uppvisar flest antal domar med 
modern som vårdnadshavare - 30 resp 29 procent av 
samtliga. 
Att fadern blir ensam vårdnadshavare varierar kraf
tigt mellan länen. I Jönköpings län fick 45 procent av 
fäderna vårdnaden. Västerbottens län redovisar en
dast 8 procent av ärendena där fadern är ensam vård
nadshavare. Eftersom antalet ärenden totalt är litet 
finns anledning att var försiktig vid tolkningen, "slum
pen" kan vara stor (1). 

Viktigt träffa båda föräldrarna 
Barnpsykiater Carl-Göran Svedin och barnpsykolog 
Marie Wadsby vid Linköpings universitetssjukhus 
har följt barn under fyra år efter skilsmässa. De visar 
att hur barnen påverkas av skilsmässan är helt avhän-
gigt av föräldrarnas möjlighet att fortsätta vara föräld
rar även när de slutat leva samman som par. (2) 

Barn kan hamna i olika typer av svårigheter när de 
i samband med separation förlorar en av föräldrarna. 
Barn behöver känna att de är sedda och bekräftade av 
båda föräldrarna för att inte känna sig övergivna (3). 

Forskningen pekar också på behovet av att föräld
rar och socialtjänstens personal är flexibla när det 
gäller vårdnads- och umgängesfrågor. Det innebär 
bl a att se att barnet vid olika tidpunkter i sin uppväxt 
har mer behov av den andre föräldern. Så kan det t ex 
vara lämpligt att pojkar i början av sin pubertet hu
vudsakligen bor hos pappan och flickor hos mam
man. 

Även om barnet bor hos den ena föräldern är det 
numera vanligt att barnet regelbundet träffar också 
den andre. 

Samarbetssamtal - en central uppgift 
I socialtjänstens arbete med vårdnads och umgäng
estvister intar samarbetssamtalen en central roll. Sam-
arbetssamtalen är i första hand att uppfatta som ett 
instrument för föräldrarna att gemensamt och i sam
råd själva besluta om vårdnad om och umgänge med 
barnet. 
Någon löpande statistik som belyser omfattning eller 
annat som rör samarbetssamtal finns inte. 

Under våren 1987 undersökte Socialstyrelsen ge
nom en enkät till landets kommuner i vilken omfatt
ning och med vilket innehåll kommuner bedriver 
samarbetssamtal i vårdnads- och umgängesärenden. 

Det visade sig att 217 av landets 284 kommuner 
hade bedrivit samarbetssamtal. 70 % av samarbets-
samtalen ägde rum före ett domstolsförfarande. För
äldrarna hade själva tagit initiativet. I 80 % av dessa 
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samtal enades föräldrarna och domstolsförfarande 
kunde undvikas. I de fall där samarbetssamtal skedde 
efter remiss från domstol enades ungefär hälften av 
föräldrarna. 

Enligt enkäten framkom att samtalen hållit på 2-4 
månader med i snitt 2 samtal/månad. Vidareutbild
ning hade skett i ca hälften av kommunerna och hand
ledning förekom i knappt hälften. 

De svårigheter som angavs vid genomförandet av 
samarbetssamtal var framför allt brist på personella 
resurser. Manliga samtalsledare saknades. Ett fåtal 
ärenden gav dålig rutin och man efterlyste utbildning 
och handledning. 

I Socialstyrelsens länsvisa uppföljning i Norrbot
ten och Västerbottens län studerades hur fem kommu
ner bedrev samarbetssamtal. 

Det framkom då att stora skillnader förekommer. 
Av betydelse är hur familjerätten är organiserad. En 
organisation där alla gör allt kan ha svårt att hålla den 
kompetens som behövs för att bedriva samarbetssam
tal. Kommunerna skiljer sig också åt när det gäller att 
ge personalen den arbetsledning, handledning och 
utbildning som erfordras. 

Enligt lagen skall kommunerna erbjuda samarbets
samtal under sakkunning ledning. Små kommuner 
har svårt att upprätthålla en sådan kompetens. Olika 
modeller för hur små kommuner skall kunna bedriva 
samarbetssamtal enligt lagens mening har vuxit upp 
på olika hålla i landet. Familjerådgivningen i Falun 
bedriver ett projekt som kallas "samarbetssamtal i 
glesbygd". 1 Haparanda samarbetar tingsrätten direkt 
med familjerådgivare i de svåra vårdnads- och um
gängesärendena. Där har tre kommuner gått samman 
och anställt familjerådgivare som bedriver de samar
betssamtal som aktualiseras i kommunerna. 

Samarbetssamtal är lönsamma 
Det var tidigare vanligt att vårdnadskonflikter löstes 
genom domstolsprocesser. Under de senaste tio åren 
har många sådana processer kunnat undvikas tack 
vare ökad användning av samarbetssamtal. 

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbets-
samtalen gjordes 1989 av Socialstyrelsen och Riksre
visionsverket. I studien behandlas enbart de samar
betssamtal som sker efter remiss från domstol. Först 
görs en samhällsekonomisk bedömning av de fall där 
parterna enas tack vare samarbetssamtal och en dom
stolsprocess således undviks. Därefter redovisas ett 
exempel där även samtal som inte leder till enighet, 
och därför enbart utgör en tillkommande kostnad, 
tagits med. 

Analysen visar att samarbetssamtal är klart sam
hällsekonomiskt lönsamma redan när hänsyn tas till 
effekter som direkt kan värderas i kronor. Därtill 
kommer omfattande kvalitativa effekter genom den 
förbättring av livssituationen som det innebär för barn 
och föräldrar när föräldrarna kan enas om vårdnaden. 
Besparingen ligger framför allt i att antalet domstols
processer bli färre eller att de förenklas (4). 

Familjerådgivning 
Familjerådgivning har bedrivits i Sverige sedan 50-
talet. Syftet med verksamheten är att hjälpa samle
vande i konflikt- och krissituaitoner. Verksamheten 
bedrivs i första hand av landsting. I viss utsträckning 
anordnar också kommuner och Svenska kyrkan råd
givning. Det finns ca 150 familjerådgivare i landet 
och ca 1 200 ärenden behandlas varje år. Verksamhe
ten är frivillig för kommuner och landsting. Reger
ingen har emellertid föreslagit till riksdagen att kom
munerna fortsättningsvis ska vara skyldiga att sörja 
för att invånarna tillhandahålls familjerådgivning. 
Utformningen av den lokala verksamheten ska an
passas till efter de egna förutsättningarna. 

Adoption 
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågror 
(NIA) är central myndighet och har det övergripande 
ansvaret för adoptioner från andra länder. 
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Föräldrar som vill adoptera barn från utlandet ansöker 
om medgivande från socialnämnden i hemkommu
nen. Socialnämnden ska enligt SoL 25 § 2 st göra 
bedömning om sådant medgivande. Det görs då en 
utredning där föräldrarnas möjlighet och förmåga att 
bli "goda föräldrar" till ett adoptivbarn ska bedömas. 
Av utredningen ska också framgå hur adoptionen ska 
gå till. om den sker via auktoriserad organisation eller 
privat. Vid privata adoptioner ska NIA yttra sig om 
förfaringssättet innan medgivande ges. Under år 1991 
adopterades 1 086 barn från utlandet varav majorite
ten kom från Asien och Latinamerika. 

Socialnämnden ska också yttra sig om adoption av 
"svenska" barn under 18 år innan tingsrätten fattar 
beslut i ärendet. 

1992 lämnade socialnämnderna sådana yttranden i 
131 ärenden som rörde styvbarnsadoptioner och i 107 
ärenden om adoption av fosterbarn. 

Under 1992 lämnades yttrande till tingsrätten för 
19 barn i åldern 0-1 år som var födda i Sverige. Det 
har tidigare inte varit känt hur stor denna grupp varit 
och det kan också nu förekomma viss felrapportering. 

Av de 19 bamen hade 10 svenska mödrar och de 
övriga hade mödrar från sex andra länder. 14 av 

mödrarna var 25 år eller yngre (7 var under 18 år). 4 
av mödrarna hade kommit till Sverige enbart för att 
föda sitt barn, lämna det till adoption och sedan åter
vända till hemlandet. (Uppgifterna hämtade ur en 
undersökning som Socialstyrelsen genemfört under 
maj 1992). 

Sammanfattning 
• Familjen har under de senaste årtiondena föränd

rats. Det är numera lika vanligt att leva tillsammans 
utan att vara gift som att vara gift. Hälften av alla 
barn som föds i Sverige föds av ogifta föräldrar. 
Såväl antalet skilsmässor som separationer i sam
boförhållanden har ökat. 

• Under 1992 utredde socialnämnderna faderskapet 
för vartannat barn som föddes under året. År 1975 
uppgick andelen till 33 procent. I de allra flesta fall 
av faderskapsutredningar sammanbor föräldrarna. 

• Andelen faderskap som fastställts genom dom har 
stadigt sjunkit. 

• Dubbelt så många underhåll fastställdes 1992 som 
1982. 

• Allt fler föräldrar som separerar behåller den ge
mensamma vårdnaden efter en separation. 

• Under år 1991 adopterades 1 086 barn från utlan
det. 

• Samarbetssamtal är lönsamma. Socialtjänsten be
höver fortsätta med att utveckla metodiken i sam
arbetssamtal. 

FRIVILLIGORGANISATIONER 

Flera föreningar har bildats för att stötta föräld
rar som har problem med vårdnad och um
gänge. Föreningen Söndagsföräldrar finns på 
olika håll i landet. Vidare finns UFR (Umgänges-
rättsföräldrars förening). Manscentrum i Stock
holm samt olika mansjourer som bedriver verk
samhet runt om i landet. 
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Bilaga 1 

Socialtjänststatistiken 

Statistiska centralbyråns socialtjänststatistik omfat
tar statistik över de tre områdena barnomsorg, äldre-
och handikappomsorg samt individ- och familjeom
sorg. 

De statistiska uppgifterna samlas in och redovisas 
i Statistiska meddelanden varje år bortsett från upp
gifterna om kommunernas vägledande socialbidrags
normer, som samlas in vart tredje år. Kommunerna är 
uppgiftslämnare i samtliga fall utom för missbruks
statistiken där institutioner och länsstyrelser lämnar 
uppgifter. 

Statistiska meddelanden kan beställas genom SCB 
Förlag, 701 89 Örebro eller tel 019-17 68 00, fax 019-
17 69 32. 

Statistik över barnomsorgen omfattar uppgifter om 
samtliga kommunala förskolor, fritidshem och famil
jedaghem. Uppgifterna berör antalet inskrivna barn, 
barnens placering i olika grupper, barn med annat 
hemspråk än svenska, personalen och deras utbild
ning, institutionernas öppethållandetider m m. 

Statistik över äldre- och handikappomsorgen be
rör de insatser som kommunerna utför inom social 
hemtjänst, särskilda boendeformer och färdtjänst. 
Uppgifter om social hemtjänst rör hjälp i hemmet 
samt stöd i boendet såsom trygghetslarm, telefonser
vice och dagcentraler. Tom 1991 redovisades antalet 
platser/boende på ålderdomshem, i servicehus, servi
celägenheter och gruppboende. F r o m 1992 redovi
sas bara antal platser/boende i särskilda boendefor
mer. Dessutom redovisas vissa uppgifterom standar
den i dessa. Statistik över färdtjänst avser främst 
antalet personer med färdtjänsttillstånd under året 
samt antalet enkelresor. 

Statistik över individ- och familjeomsorgen omfat
tar socialbidrag, insatser för missbrukare enligt soci
altjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM), insatser för barn och unga enligt 
SoL och lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) samt uppgifter om faderskap och 
underhåll. 

De insamlade uppgifterna om socialbidrag avser 
samtliga hushåll i landet som får socialbidrag någon 
gång under året, hur många personer som ingår i dessa 
hushåll, ålder och kön på samtliga personer över 15 
år, hjälptidens längd och hur mycket pengar som 
betalas ut i socialbidrag. Uppgifterna om vägledande 
socialbidragsnormer avser bl a normbelopp per må
nad för ensamstående, gifta par/samboende samt barn 
i olika åldrar. Vidare ingår uppgifter huruvida nor
merna är avsedda för korttidsbidrag eller mer långsik
tiga bidrag samt vilka bidragsbehov som ryms inom 
normen. 

I statistiken över missbrukare ingår uppgifter om 
personer som intagits på institution pga missbruk. De 
insamlade uppgifterna om institutionsvården avser 
dels frivillig vård enligt SoL (mängddata), dels tvångs
vård enligt LVM (individdata). Uppgifterna om fri
villig institutionsvård enligt SoL avser samtliga in
tagningar och utskrivningar under året samt antal 
intagna personer den 31 december. Uppgifterna om 
tvångsvård enligt LVM på institution avser antal in-
och utskrivningar samt överflyttningar till/från andra 
institutioner med LVM-vård. 

Uppgifterna som länsstyrelserna lämnar om insat
ser enligt LVM avser: beslut om omedelbara omhän
dertaganden, anmälningar till länsstyrelserna angå
ende tvångsvård samt länsstyrelsernas beslut och do
mar angående tvångsvård. 

I statistik över barn och unga redovisas social
nämndernas insatser med stöd av SoL och LVU. 1 
statistiken ingår följande insatser: kontaktperson! -
familj och vård utom det egna hemmet enligt SoL samt 
omedelbart omhändertagande och vård utom det egna 
hemmet enligt LVU. 

Statistik över faderskap och underhåll redovisar 
samtliga fall av fastställda faderskap och samtliga fall 
där socialnämnden medverkat vid fastställande och 
jämkning av underhållsbidrag, oavsett om detta skett 
enligt föräldrabalken eller socialtjänstlagen. 
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Bilaga 2 

Jämförelsetal 
för socialtjänsten 
Jämförelsetal för socialtjänsten är ett samarbetspro
jekt mellan Socialstyrelsen, Svenska kommunförbun
det och Statistiska centralbyrån. Syftet är främst att 
årligen redovisa uppgifter som gör det möjligt att följa 
upp och utvärdera socialtjänsten avseende prestatio
ner och kostnader på kommunnivå och för vissa kom
muntyper. Underlaget utgörs dels av befintlig statis
tik, dels av enkät till kommunerna. 

De kommuntyper som ingått i redovisningen t o m 
1991 är: 
Storstäder 
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 
invånare 

Förortskommuner 
Kommun som är förort till storstad 

Större stad 
Kommun med mer än 75 procent tätortsgrad samt 
med mer än 50 000 invånare 

Medelstora städer 
Kommun med en tätortsgrad överstigande 75 procent 
men med ett invånarantal mellan 25 000 och 50 000 

Bruksort 
Kommun med mer än 80 procent tätortsgrad, mindre 
än 20 000 invånare, en stor industrisektor med ett 
dominerande företag 

Normalkommun 
Kommun med en tätortsgrad på mellan 60 - 75 pro
cent och en folkmängd mindre än 45 000 invånare 
Glesbygdskommun 
Ytmässigt stor kommun med tätortsgrad mindre än 
70 procent och med mindre än 5 invånare per kvadrat
kilometer 
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Landsbygdskommun 
Kommun med mindre än 60 procents tätortsgrad och 
med stor jord- och skogsbrukssektor. 

Extremvärden bör tolkas med stor försiktighet. De 
kan bero på att kommunen haft svårt att skilja ut den 
begärda uppgiften. Dessutom använder kommunerna 
sig av olika redovisningssystem. 



Hur många barn har daghemsplats? Har äldreomsorgen 
blivit dyrare? Vad gör socialtjänsten för kvinnliga miss
brukare? Är rättssäkerheten för personer med utveck
lingsstörning säkerställd? Får fler socialbidrag idag än 

för tio år sedan? Dessa är bara några få av många angelägna frågor 
som besvaras i Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993. 
Rapporten är Socialstyrelsens första samlade redovisning om social
tjänstens och omsorgernas status och utveckling. 

Följande ämnesområden behandlas i var sitt kapitel: 
• Barnomsorg 
• Äldreomsorg 
• Handikappomsorg 
• Omsorger om personer med utvecklingsstörning 
• Socialbidrag 
• Missbruk 
• Barn och unga 
• Familjerätt 

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Till rapporten hör 
också en tabellbilaga, som publiceras separat. 

Boken kan köpas från Fritzes, Kundtjänst, 106 47 Stockholm, 
tel 08-690 90 90, fax 08-20 50 21. 

ISBN 91-38-11336-8 
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