


 

Fattigvården 1952. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. 
 

urn:nbn:se:scb-fatvar-1952 
 

 

INLEDNING  

 
TILL 

 

Fattigvården / Kungl. Socialstyrelsen = [Public assistance] / 

[Social Welfare Board]. –  Stockholm, 1920-1958. – (Sveriges 

officiella statistik). 

Täckningsår: 1918-1956. 

År 1918-1935, år 1920-1937  utgiven av Statistiska centralbyrån. 

1918-1949 med innehållsförteckning och sammanfattning på 

franska. 1950-1960 med innehållsförteckning och 

sammanfattning på engelska.  

År 1935-1949 med parallelltitel på franska: Assistance publique. 

År 1950-1956 med parallelltitel på engelska: Public assistance. 
 

Föregångare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. U, Kommunernas fattigvård och 

finanser. – Stockholm, 1877-1920. 

Täckningsår: 1874-1917 

Efterföljare: 

Socialhjälpen / Kungl. Socialstyrelsen = [Social assistance] / [Social 

Welfare Board]. – Stockholm, 1959-1962. – (Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1957-1960 

 

Socialvården / Statistiska centralbyrån = Social welfare statistics / National 

Central Bureau of Statistics. – Stockholm, 1963-1983. – (Sveriges officiella 

statistik). 

Täckningsår: 1961-1981 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 
SOCIALVÅRD 

FATTIGVÅRDEN 

1952 

KUNGL. SOCIALSTYRELSEN 

STOCKHOLM 1954 



OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN 
SOCIAL WELFARE 

PUBLIC ASSISTANCE 

1952 

SOCIAL WELFARE BOARD 

STOCKHOLM 1954 

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 



FÖRORD 

Socialstyrelsen får härmed framlägga berättelse angående kommunernas 
fattigvård under år 1952. I anslutning till berättelsen har intagits ett avsnitt 
om ålderdomshemmen under samma år. 

Den närmaste ledningen av fattigvårdsstatistiken har handhavts av förste 
aktuarien Gustaf Holmstedi, under vilkens överinseende berättelsen utarbe
tats av aktuarien Thore Grönqvist. 

Stockholm i mars 1954. 

ERNST BEXELIUS 

ERLAND V. HOFSTEN 





5 

Innehå l l s för teckn ing 
Text Sid. 

Sammanfattning på engelska 7 

I. Primärmaterialet och bearbetningen 9 

Principerna för redovisningen 9 
Bearbetningen av materialet 9 

II. Antal understödsfall och dessas 
fördelning på olika familjetyper 10 

Antal familjer med understöd av 
fattigvårdsstyrelserna 10 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter familjetyper 11 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter barnantal 12 

Understödsfallens fördelning efter 
huvudpersonens ålder 14 

III. Understödstagarnas antal och an
del av befolkningen 16 

Antal personer med understöd av 
fattigvårdsstyrelserna 16 

Understödstagarnas fördelning på 
barn och äldre samt efter civilstånd 16 

Antal understödstagare i förhållande 
till folkmängden 18 

Fattigvårdssamhällenas fördelning 
efter understödsfrekvensen 19 

IV. Understödstagare med tilläggspen
sion m. m. samt understödda 
barn med barnbidrag eller bi
dragsförskott 21 

Antal understödstagare med tilläggs
pension m. fl. tillägg till folkpension 21 

Antal understödsfall med särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott 22 

V. Fördelningen av understödsfallen 
efter understödets beskaffenhet 24 

Fattigvårdens huvudformer 24 
Förekomsten av hemunderstöd 25 
Förekomsten av vård på sjukvårds

anstalt 27 
Förekomsten av »annan hjälp» 27 

VI. Hemunderstöd 28 
Antal understödsfall m. m. 28 
Understödets varaktighet 29 
Understödets värde 32 

VII. Vård på sjukvårdsanstalt 34 
Antal vårdtagare m. m. 34 
Antal vårddagar och vårdens värde 35 

Contents 
Text Page 

Summary in English 7 

I. Primary material and the method 
of presenting it 9 

Principles for the report 9 
The revision of the material 9 

II. Number of cases of relief and 
their distribution among differ
ent family types 10 

Number of families aided by the 
Public Assistance Boards 10 

Number of aided families divided 
in family types 11 

Number of aided families divided 
according to number of children 12 

The distribution of the cases of relief 
according to the age of the prin
cipal person 14 

III . Number of the receivers of relief 
as compared to the population 16 

Number of persons aided by the Public 
Assistance Boards 16 

The distribution of the receivers of 
relief between children and grown-ups 

and according to civil status 16 
Number of cases of relief as compared 

to the population 18 
The distribution of the public as

sistance communities according to 
the frequency of Public Assistance 19 

IV. Receivers of relief with supplement
ary pension, and children aided 
with child allowance or main
tenance advances 21 

Number of receivers of relief with 
supplementary old-age pension and 
other additions to the pension 21 

Number of cases with special child 
allowances or maintenance advances 22 

V. Distribution of the cases of relief 
according to the character of the 
relief 24 

The main forms of Public Assistance 24 
The frequency of domestic relief 25 
The frequency of medical care at 

hospitals 27 
The frequency of »other forms of relief» 27 

VI. Domestic relief 28 
Number of receivers of relief, etc. 28 
The duration of the relief 29 
The value of the relief 32 

VII. Medical care at a hospital 34 
Number of receivers of relief, etc. 34 
Number of days and the value of the 

care 35 

†1—540950 



6 

VIII. »Annan hjälp» 37 
Antal understödsfall m. m. 37 
Understödets värde 37 

IX. Understödets rättsliga form och 
totala värde 38 

Understödsfallens fördelning efter 
understödets rättsliga form 40 

Understödets totala värde 41 

X. Ålderdomshemmen under år 1952 42 
Antal ålderdomshem och platsantalet 42 
Hemmens ålder 44 
Förekomsten av specialavdelningar 46 
Hemmens storlek 47 
Antal vårdtagare och beläggningen 

på ålderdomshemmen 48 
Möjligheter till radiolyssning 49 

Tabeller 

Tab. 1. Antal understödsfall med fördelning 
efter familjetyp samt antal under-
stödstagare fördelade på vuxna 
män, kvinnor samt barn, länsvis 50 

Tab. 2. Antal understödstagare med tilläggs
pension, antal barn i understödda 
familjer med särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott samt under
stödsfallens fördelning med av
seende på understödets rättsliga 
form, länsvis 52 

VIII. »Other forms of relief» 37 
Number of cases of relief, etc. 37 
The value of the relief 37 

IX. Legal form and the total value of 
the relief 38 

The distribution of the cases of relief 
according to the legal form of the 
relief 40 

The total value of the relief 41 

X. Homes for the Aged in 1952 42 
Number and capacity of the homes 42 
Age of the homes 44 
Special departments 46 
Size of the Homes 47 
Number of residents 48 

Number of wireless sets 49 

Tables 
Table 1. Number of cases of relief distri

buted according to family type 
and number of cases, as divided 
between men, women, and child
ren in each district 50 

Table 2. Number of receivers of relief with 
supplementary pension, number 
of children in the families aided 
with special child allowances or 
maintenance advances, and the 
distribution of the cases of relief 
in each district in regard to the 
legal form of the relief 52 



Summary 

As reported to the Social Welfare Board from 
the Public Assistance Boards there were about 
152 400 families who received relief in 19,52, and 
including all family members the number of aided 
persons was about 298 100. 

In relation to 1951 these figures are almost 
unchanged in the rural areas, but increased in the 
cities by a little more than 4 600 to about 81 900. 

In respect to the distribution of the relief 
there are no great changes among the different 
types of families since 1951. The number of single 
men has increased by 8 %, single women with 
children 1 % and those without 3 %. Married 
couples with children, have decreased by about 
2 %, while those without children have increased 
by about 4 %. 

As for the number of receivers of relief the 
changes are just as small. The number of women 
has increased by 2 % and men by 3 %. while 
the number of children under 16 years is un
changed. 

The difference in the distribution of family 
types between rural and urban districts is rather 
small and is due to the fact that the cities have 
more single women and fewer married among 
their receivers of relief. The group »families with 
children) in the whole country constituted 29 %. 
Most of them belonged to the family type »married 
couples with children» which comprised 19 % of 
all the cases of relief. 

About 20 % of the aided families had 1 or 2 
children, and about 10 % had 3 or more children. 
Among the married couples, 36 % had 1 or 2 
children and 23 %, 3 or more children. 

In the report those cared for in the Homes for 
the Aged are not included, as the statistics since 
1949 only comprise receivers of relief who got 
home relief, medical care or some other relief 
from the Public Assistance Boards. Therefore 
the total number of families, or persons aided 
by Public Assistance was somewhat larger than 
the figures mentioned above. A special publica
tion about the Homes for the Aged and their 
residents in 1950 has been published by the So
cial Welfare Board. (Alderdomshemmen och deras 
vardtagare ar 1950). Chapter X in the following 

publication presents some figures about the Homes 
for the Aged in 1952. 

Of all the aided persons. 32 % were children. 
The relative number of children receiving aid has 
been proportionately the same since 1951. 

The number of persons aided by Public As
sistance in the forms mentioned above was only 
4.2 % of the whole population of the country. 
The corresponding figure for the rural areas 
was 3.7 %, and, for the cities, 4.7 %. During the 
1940s the relative number of cases of relief 
decreased by about 50 %. Thus in 1940 the 
corresponding figure was 8.4 %. The relative 
number has decreased more in the rural areas 
(from 7.9 to 3.7 %) than in the cities (from 9.1 
to 4.7 %). See the diagram on page 19. 

The frequency of relief varied greatly in dif
ferent parts of the country. Thus the number of 
aided persons, in percentage of the whole popula
tion, was lowest in the South of Sweden, about 
2 a 3 %. The frequency increases the further north 
you get, and is greatest in the far North (8.5 %). 

Of the large cities, Stockholm had the greatest 
percentage of relief (6.0 %). 

The most common form of relief granted by-
Public Assistance is domestic relief, which con
stituted about 113 900 or 75 % of all cases re
ported in 1952. The number of families granted 
domiciliary assistance increased from 1951 by 
more than 5 000 or 5 %. 

The distribution according to family type of 
families granted domestic relief, differs from the 
corresponding families of all those aided by 
Public Assistance, especially in the fact that there 
are relatively fewer single men without children 
among those who have received domestic relief. 

The total number of persons who received 
domestic relief was 237 600. The cases of relief 
are of two main types, those alleviating perma
nent distress and those alleviating temporary. 
The permanent cases of relief constituted more 
than 1/3 of all cases. The average number of 
months for the relief was 5.9 for all cases. 

In 1952 Public Assistance Boards paid 70.5 
mill. Sw. crowns (altogether) for domestic relief, 
which is 10.0 mill, crowns or 16.5 % more than in 
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1951. The average value of this relief was 105 
crowns a month; in 1951 it was 94 crowns. In 
the rural areas the average domestic relief was 
70 crowns and in the cities it was 137 crowns. 

The number of persons for whom the Public 
Assistance Boards paid a longer or shorter stay 
at a hospital, constituted 41 775, 52 % of whom 
were men, 43 % women, and 6 % children. This 
means an increase since 1951 of 1 080 persons 
(about 3 %). The total value of the medical care 
granted receivers of relief was 22.5 mill, crowns; 
in 1951 it was 18.3 mill, crowns. The costs are 
generally counted on the basis of the small fees 
which the Public Assistance Boards pay to the 
municipal hospital and other public medical in
stitutions. 

The average stay for those granted hospital care 
was 155 days (198 in the rural areas and 109 
in the cities). About 1/3 had spent the whole 
year at a hospital, while more than half had 
spent less than three months there. 

In 1952, 32 100 cases had received »other relief> 
(boarding out, equipment for going to a hospital, 
fares etc.) In 1951 the corresponding figure was 
31 300. The value of this relief amounted to a 
total of 6.1 mill, crowns (5.6 mill, crowns in 1951). 

The whole value of the sum that the Public-
Assistance Boards have paid in domestic relief, 
medical care or some other form of relief in 1952, 
was 99.1 mill, crowns or 14.7 mill, crowns (17 %) 
more than in 1951. 

As of 1949, care at Home for the Aged is 
no longer included in the report, as only a very 
few of the residents in such homes can be re
garded as receivers of relief. An old-age pensioner 
whose old-age pension is sufficient to pay for 
his or her stay in a Home, is no longer con-
cidered as receiving relief, even if the munici

pality exacts a higher fee from the pensioner 
who is not entirely dependent upon his old-age 
pension. 

On December 31, 1952, there were 1 364 Homes 
for the Aged in use in Sweden (1 196 in the rural 
areas and 168 in the cities). These homes together 
had room for 36 483 residents. 92 % of these 
residents stayed in Homes for the Aged proper; the 
remaining 8 % belonged to departments for the 
mentally deranged and for chronic invalids, 
which were administered in connection with 
the Homes for the Aged proper. The amount of 
accommodation in these special departments has 
decreased during the past few years and in 1950 
13 % belonged to these special departments. 

Most of the homes are quite small. 64 % have 
a maximum of 20 places and 89 % of 40 places, 
and half of the total number of places are to 
be found in homes with a maximum of 30 
places. About 85 % of the places in the 
Homes for the Aged proper were occupied. There 
was a somewhat higher percentage in the special 
departments (98 and 95 % respectively in the 
departments for the mentally deranged and for 
chronic invalids). The small homes as a rule have 
a lower percentage of number of places occupied 
than the large. 

The total number of days of care in the various 
types of institutions during 1952 were 11.5 
mill., which means that there were about 31 500 
residents daily in the Homes for the Aged. 

Wireless sets are installed in all but 20 of the Ho
mes for the Aged. 1.5 % have private sets in only 
a few of the rooms and 20 % of the homes have a 
central-radio. In this respect there is a great 
difference between the rural areas (where 16 % 
of the homes have a central-radio) and the cities 
(54 % ) . 



I. Primärmaterialet och bearbetningen 

Principerna för redovisningen. Fattig
vårdsstatistiken har tidigare omfattat 
alla familjer (och personer) , som under 
redogörelseåret fått understöd av fattig
vårdsstyrelserna enligt fattigvårdslagen, 
enligt lagen om kommunala pensionstill
skott m. m. eller ur fond eller donation 
under fattigvårdsstyrelsernas förvaltning. 
Fr. o. m. 1949 ingår inte längre vård på 
fattigvårdsanstalt i redovisningen; en
dast en mindre del av vårdtagarna på 
dessa anstalter kan nämligen betraktas 
som understödstagare. En folkpensionär 
som med sin folkpension betalar för sig 
på ålderdomshem, anses nämligen inte 
vara understödstagare, även om kom
munen tar ut högre avgift av den pen
sionär som har tillgångar utöver folk
pensionen. Statistiken omfattar sålunda 
numera endast sådana understödstagare 
som åtnjutit hemunderstöd, vård på 
sjukvårdsanstalt samt annan av fattig
vårdsstyrelsen lämnad hjälp. Samtidigt 
med denna omläggning har emellertid 
socialstyrelsen igångsatt en separat sta
tistik över ålderdomshemmen och deras 
vårdtagare, vars resultat redovisas i an
nat sammanhang.1 

Statistiken grundar sig på uppgifter 
ur det socialregister som enligt lagen 
den 20 mars 1936 (SFS 1936:56) skall 
föras i varje kommun. De principer som 
gäller för redovisningen till fattigvårds
statistiken är också desamma, som lig
ger till grund för socialregistrets föran
de. Vid redovisningen av understödsta-
garna och av dem uppburna understöd 

utgör familjen i fattigvårdsrättslig me
ning enhet. Familjen omfattar enligt fat
tigvårdslagen huvudpersonen (som kan 
vara man eller kvinna) samt de perso
ner som härleder sin hemortsrätt från 
honom eller henne, dvs. hustru samt 
barn och adoptivbarn under 16 år. Barn, 
som fyllt 16 år och som enligt lagen är 
självständiga hemortsrättsledare, redovi
sas för sig, dock endast om de erhållit 
för dem själva avsedd hjälp. Vare sig 
familjen i dess helhet eller endast hem
ortsrättsledaren själv eller i förekom
mande fall endast hustrun eller de min
deråriga barnen blivit delaktiga under
stöden, redovisas dessa familjevis. Ifrå
ga om personlig vård, som meddelats 
någon av familjemedlemmarna på sjuk
vårdsanstalt, lämnas dock i varje sär
skilt fall uppgift om antalet personer, 
som åtnjutit dylik vård, med fördelning 
på vuxna män och kvinnor samt barn. 

De redovisade understödsfallen hän
förs till endera av följande sju familje
typer: 1) ensam man utan barn, 2) en
sam man med barn, 3) ensam kvinna 
utan barn, 4) ensam kvinna med barn, 

5) gift par (eller samboende) utan barn, 
6) gift par (eller samboende) med barn 
samt 7) ensamma barn. För familjer 
med barn uppges i varje särskilt fall 
antalet hemmavarande eller på fattig
vårdens bekostnad utom hemmet vår
dade minderåriga barn. Dessutom läm
nas uppgift om de av familjens barn un
der 16 år som omhändertagits av barna
vårdsnämnd. 

Bearbetningen av materialet. Bearbet
ningen har bedrivits i två etapper. Efter 

1 Se Ålderdomshemmen och deras vårdtagare 
år 1950 (Sveriges officiella statistik) samt artik
lar i Sociala Meddelanden 1953, nr 4 och 1954, 
nr 3. 
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erforderlig granskning och komplette
ring av primärmaterialet har vissa av 
uppgifterna för varje kommun hopsum
merats. Dessa kommunsummor ligger 
till grund för tabellbilagan till denna be
rättelse. 

En andra etapp har utgjorts av en 
stickprovsundersökning, omfattande vart 
femte av de redovisade understödsfaiien. 
För denna bearbetning har använts hål
kortsmetoden. Huvudresultaten medde
las i form av de texttabeller som ingår 
i den följande berättelsen. 

Urvalets representativitet bestyrks i 
flera sammanhang i det följande. Rela
tiva tal och medeltal kan sålunda vid en 
jämförelse konstateras vara i det när
maste lika i stickprovsundersökningens 
tabeller och i de som grundar sig pa 
hela materialet. I de tabeller vari huvud
summorna återgetts i absoluta tal har 
samtliga därpå beräknade procenttal i 
fördelningen angetts; sålunda även i de 
fall då de bygger på en mycket liten 

frekvens. Vissa tabeller, som grundats 
på femtedelsurvalet, består emellertid 
uteslutande av relativa tal. För att kun
na bedöma på hur stor frekvens pro
centtalet bygger, har detta satts inom 
parentes i de fall då absoluta talet är 
mellan 50 och 100. En punkt utvisar, att 
det absoluta talet understiger 50. 

De uppgifter som grundas på hela ma
terialet återges i tabellbilagan länsvis 
med fördelning på landsbygd och stä
der, varjämte särskilda uppgifter lämnas 
för de större städerna. I själva berättel
sen framträder i stället de regionala och 
lokala olikheterna genom materialets 
uppdelning på olika s. k. riksområden. 
Sistnämnda fördelningsgrund har emel
lertid i allmänhet kommit till använd
ning blott i de sammanställningar som 
fotats på det totala undersökningsmate
rialet. Indelningen i riksområden över
ensstämmer med motsvarande indelning 
i folkräkningarna. 

II . Antal understödsfall och dessas fördelning på olika familjetyper 

Antal familjer med understöd av fattig
vårdsstyrelserna. Antal familjer, som er
hållit hemunderstöd, värd pä sjukvärds-
anstalt eller annan hjälp under 1952, re
dovisas i tab. 1 i tabellbilagan (sid. 52), 
fördelade på olika familjetyper, dels 
länsvis, dels i de större städerna. Antal 
understödda familjer inom dessa hjälp-
former uppgick i runt tal till 152 400; 
dessa fördelade sig på landsbygd och 
städer samt efter familjetyper pä sätt 
som framgår av tablån överst på nästa 
sida. 

Enär statistiken numera, som tidigare 
nämnts, icke omfattar de understödsfall 
som enbart erhållit vård på ålderdoms
hem, är hela antalet av fattigvården un

derstödda familjer något större än vad 
som framgår av de här redovisade talen. 
De på ålderdomshem vårdade under-
stödstagarna torde emellertid under 
1952 endast ha uppgått till något tusen
tal i hela riket. 

Sedan 1951 har antalet familjer, som 
erhållit hjälp i någon av ovannämnda 
tre former, ökat med ca 3 ','<.. Ökningen 
i antalet understödsfall i städerna utgör 
(i c/(, medan på landsbygden antalet va
rit ungefär oförändrat. En familjetyp, 
nämligen gruppen »ensamma barn», har 
visat en kraftig minskning (12 CU). I 
städerna var denna minskning 30 CU, 
medan på landsbygden denna grupp ökat 
med 15 (.'e. För de övriga grupperna har 
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inga större förändringar inträffat med 
undantag för ensamma män med barn 
som ökat med 14 'U sedan 1951. 

Antalet understödsfall på landsbygden 
inom olika riksområden samt i städer 
av olika storlek framgår av tab. A, som 
även visar de absoluta och relativa för
ändringarna sedan 1951. Hela denna ök
ning hänför sig till städerna. 

På landsbygden har antalet unrier-
stödsfall minskat i Övre Norrland. Vad 
städerna beträffar var ökningen krafti
gast i Malmö (12 %) medan Göteborg 
ökat 8 och Stockholm 4 ','<. 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter familjetyper. Understödsfallens för
delning på familjetyper framgår av tab. 
B, som bygger på stickprovsundersök
ningen. Ensamstående kvinnor omfatta
de totalt 41 r ; av samtliga understödda 
familjer samt äkta makar 33 '/c, vilket i 
stort sett är samma fördelning som före
gående år. 

Skillnaderna i fördelningen på famil
jetyper är rätt små mellan landsbygd 
och städer och består i att städerna har 
fler ensamma kvinnor bland under-
stödstagarna men färre gifta par. 

Tab. A. Antal understödsfall i olika riksområden år 1952 
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Tab. B. Understödsfallens fördelning på olika familjetyper bland tilläggspensionärer 
och övriga understödstagare 
Representativa undersökningen 

Andelen familjer med barn (inräknat 
ensamma barn) uppgick i hela riket till 
29 c/c, vilket jämfört med 1951 innebär 
en minskning med två enheter. Den var 
större i städerna (32 %) än i lands
kommunerna (27 % ) . De flesta barn
familjerna tillhörde familjetypen gifta 
par med barn, som år 1952 omfattade 
19 c/c av samtliga understödsfall, vilket 
Ur två procent lägre än föregående år. 

Understödstagarna har i det följande 
fördelats på folkpensionärer med in-
komstprövade tillägg till folkpensionen 
(i det följande kallade tilläggspensionä
rer) och övriga understödstagare. Såda
na inkomstprövade tillägg kan vara till-
läggspension, bostadstillägg, särskilt bo
stadstillägg, hustrutillägg eller änkepen
sion. Bland tilläggspensionärerna omfat
tade de barnlösa familjetyperna 91 % 
och bland övriga understödstagare öl % 
av understödsfallen. 

Sedan föregående år har inga föränd
ringar i fördelningen mellan barnfamil
jer och övriga kunnat konstateras. 

Antalet understödsfall, där huvudman
nen åtnjutit tilläggspension och övriga 
understödda familjer framgår av nedan
stående tablå, som också visar fördel
ningen på landsbygd och städer. 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter barnantal. Hur de understödda fa
miljerna fördelar sig efter barnantal fram
går av tab. C, som grundar sig på stick
provsundersökningen. Vid grupperingen 
av familjerna efter barnantal har medräk
nats samtliga redovisade barn under 16 
år, såväl hemmavarande eller på fattig-
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Tab. C. Antal fattigvårdsunderstödda familjer inom olika familjetyper, fördelade efter barnantal 
Representativa undersökningen 

vårdens bekostnad utom hemmet vårda
de barn som av barnavårdsnämnderna 
omhändertagna och i fosterhem, barn
hem eller annan anstalt utackorderade 
barn. 

Av samtliga understödda familjer ha
de närmare 20 9o 1 eller 2 barn och ca 
10 % 3 eller fler barn. Givetvis före
kom barnen mest bland gifta par, av 
vilka 36 % hade 1 eller 2 barn och 23 c'c 
3 eller fler barn. 

Bland tilläggspensionärerna hade 
drygt 6 % av familjerna 1 eller 2 barn 
och inemot 3 7c fler barn. 

Övriga understödstagare, som icke åt
njutit tilläggspension, är betydligt of

tare barnr ika; 26 7c av dessa familjer 
hade 1 eller 2 barn och 13 7c. hade 3 
eller fler barn. Av de äkta makarna 
hade 41 % 1 eller 2 barn och 28 7c 3 
eller fler barn. Drygt 'A av de ensam
ma kvinnorna hade minderåriga barn 
att försörja, 27 7c 1 eller 2 barn och 
7 % 3 eller fler barn. Endast 3 7c av 
de ensamma männen hade minderåriga 
barn. 

Mellan landsbygd och städer förefinns 
vissa skillnader. Så är t. ex. andelen un
derstödda familjer utan barn större på 
landsbygden än i städerna medan mot
satsen är fallet för ett- och tvåbarnsfa-
miljerna. 

+2— 540950 
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Tab. D . Understödda försörjare i olika åldrar 

Hela antalet barnfamiljer, som någon 
gång under år 1952 åtnjutit understöd 
av fattigvårdsstyrelserna, uppgick enligt 
nedanstående tablå till i runt tal 44 600. 
Antalet hemmavarande eller på fattig
vårdens bekostnad utom hemmet vårda
de barn i dessa familjer var drygt 96 000. 
De understödda barnfamiljerna resp. 
barnen fördelar sig på ett- och tvåbarns-
familjer resp. flerbarnsfamiljer på föl
jande sätt. 

Understödsfallens fördelning efter hu
vudpersonens ålder. För varje familj, som 
åtnjutit understöd, liar huvudpersonens 
eller hemortsrättsledarens födelseår 
uppgivits. I tab. D lämnas en översikt 
över antalet understödda huvudpersoner 
i olika åldrar, samt de relativa föränd
ringarna inom resp. åldersgrupper se
dan 1951. 

Under 1952 har antalet understöcfsfall 
minskat framförallt bland ensamma 
barn, en grupp som dock absolut sett är 

mycket liten, samt bland övriga i åldern 
16—30 år. I övriga åldersgrupper har 
däremot de understödda huvudperso
nernas antal ökat, mest i gruppen 60— 
67 år med 7 %. 

Den relativa åldersfördelningen bland 
tilläggspensionärer och övriga under-
stödstagare i landskommuner resp. stä
der framgår av tab. E. 

I städerna är åldersgrupperna 16—30 
och 30—40 år något talrikare företräd
da än i landskommunerna, medan 2not-
satsen är fallet med åldrarna över 67 år. 
I övrigt framträder inga större olikhe
ter i ålderssammansättningen mellan 
land och stad. 

Bland tilläggspensionärerna är själv
fallet åldringarna starkt övertaliga. I 
drygt 44 % av samtliga understödsfall 
inom denna kategori av understödsta-
gare var huvudpersonen 67 år och där
över och i nära 62 % av fallen över 
60 år. 

I tab. E redovisas åldersfördelningen 
inom olika familjetyper för tilläggspen
sionärer och övriga understödstagare. 
Bland tilläggspensionärerna märks sär
skilt den stora andelen åldringar (70 %) 
över 67 år bland de gifta par där båda 
makarna åtnjuter tilläggspension. Bland 
makar, av vilka endera åtnjuter tilläggs
pension, är däremot det övervägande 
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Tab. E. Antal understödsfall inom olika familjetyper fördelade i procent efter försörjarens ålder 
bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare år 1952 

Representativa undersökningen 

antalet (74 %) av huvudpersonerna un
der 67 år. De ensamma männen upp
visar en högre procent (62 %) invali
der, dvs. tilläggspensionärer under 67 
år, än kvinnorna (52 9c). Beträffande 
understödstagare, som inte åtnjuter till-
läggspension, är bland ensamma män de 
yngsta åldrarna (under 30 år) starkare 
representerade än inom övriga hithö

rande familjetyper. Ifråga om de gifta 
inom samma kategori av understödsta
gare, är de arbetsföra å ldrarna relativt 
talrikare och de äldsta endast sparsamt 
företrädda i jämförelse med vad fallet 
är inom övriga familjetyper. De gifta 
männen var sålunda i ungefär 52 % av 
samtliga fall mellan 30 och 50 år samt i 
blott 9 c;'c av fallen över 67 år. 
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III. Understödstagarnas antal och andel av befolkningen 

Antal personer med understöd av fat
tigvårdsstyrelserna. Som understödda 
personer eller understödstagare beteck
nas i det följande samtliga familjemed
lemmar i de familjer som erhållit un
derstöd av fattigvården. Detta sker oav
sett om familjen som helhet eller endast 
någon eller några av dess medlemmar 
kommit i åtnjutande av hjälp eller vård. 

Antalet understödstagare uppgick un
der år 1952 i runt tal till 298 000. De 
fördelade sig på landsbygd och stader 
samt på män, kvinnor och barn under 16 
år i enlighet med följande tablå, som 
även redovisar förändringen i antalet 
understödstagare sedan föregående år. 

Sedan 1951 har antalet understödsta
gare ökat med drygt 5 000 (1,7 c,'<). Den
na ökning faller helt på städerna; lands
bygden däremot uppvisar en minskning 
med ca 2 7c. Antalet män har ökat mer 
(3,4 %) än antalet kvinnor (1,7 7c), 
medan antalet barn varit i det närmaste 
oförändrat. 

Antalet understödstagare inom olika 
län samt i de större städerna framgår 

av tab. 1 i tabellbilagan (sid. 52). I tab. 
F lämnas på grundval av dessa siffror 
en översikt av förändringarna i under-
stödstagarnas antal i olika riksområden. 
Tabellen utvisar väsentligen samma ut
veckling sedan 1951 som tab. A. 

Understödstagarnas fördelning på barn 
och äldre samt efter civilstånd. En belys
ning av understödstagarnas fördelning 
på barn (under 10 år) och äldre samt 
på civilstånd lämnas i tab. G. Fördel
ningen av de vuxna understödstagarna 
efter civilstånd grundar sig på gruppe
ringen av understödsfallen efter famil
jetyper. Ensamstående vuxna män och 
kvinnor har hänförts till grupperna ej 
gifta män resp. kvinnor samt gifta par 
(eller samboende) till gifta män resp. 
kvinnor. I stort sett torde detta motsva
ra den verkliga fördelningen av under
stödstagarna efter civilstånd. 

Beträffande de vuxnas andel av samt
liga understödda personer finner man 
av tab. G genomgående ett överskott av 
kvinnor, särskilt i städerna. De vuxna 
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Tab. F. Antal understödstagare i olika riksområden år 1952 

kvinnorna utgör sålunda i hela riket 
37 r/e, under det att proportionen av 
män stannar vid 30 %. Störst är kvin
noöverskottet bland tilläggspensionärer-
na; inom denna kategori utgjorde näm
ligen kvinnorna nära 50 c/c av samtliga 
understödda personer, männen däremot 
38 %. 

Även med avseende på de vuxna un-
derstödstagarnas fördelning efter civil
stånd råder olikheter mellan skilda ka
tegorier av understödstagare. Därvid för
tjänar särskilt framhållas det stora an
talet ej gifta personer bland tilläggspen
sionärerna, mest utpräglat bland kvin
norna i städerna. Andelen gifta perso
ner visar däremot inga större olikheter 
mellan tilläggspensionärer och övriga 
understödstagare. 

Barnen utgör en avsevärd del av un-
derstödstagarna. Av samtliga understöd
da personer var 32 % barn. Relativa an
talet barn var minst bland tilläggspen
sionärerna (13 9c), medan bland övriga 
understödstagare (utan tilläggspension) 
barnens relativa andel uppgick till 38 %. 

Bland understödstagarna har endast 

inräknats de minderåriga barn vilka vis
tats i hemmet eller på fattigvårdens be
kostnad åtnjutit vård utom hemmet. Des
sa utgjorde, som tidigare nämnts, inal
les 95 500, varav i landskommunerna 

43 900 och i städerna 51 600. 1 vissa fall 
hade emellertid de understödda famil
jerna dessutom barn, vilka omhänderta
gits av barnavårdsnämnd för skydds-
uppfostran eller samhällsvård och på 
barnavårdsnämnds bekostnad vårdades 
i fosterhem, barnhem eller på annan an
stalt. Antalet dylika barn redovisas läns
vis i tab. 1 i tabellbilagan. De utgjorde 
inalles 4 100, varav på landsbygden un
gefär 1100 och i städerna 3 000. Till
sammans uppgick sålunda hela antalet 
minderåriga barn i de av fattigvården 
understödda familjerna till 99 583, därav 

44 915 på landsbygden och 54 668 i stä
derna. 

De barn i de av fattigvården under
stödda familjerna som omhändertagits 
av barnavårdsnämnderna utgjorde 4,1 % 
av familjernas hela barnantal. De var, 
relativt sett, mycket talrikare i städer
na (5,5 'A) än på landsbygden (2,4 f/«). 
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Tab. G. Understödstagarnas fördelning på barn och äldre samt efter civilstånd 

Representativa undersökningen 

Hela antalet barn, som var omhän
dertagna av barnavårdsnämnderna un
der år 1952, uppgick enligt uppgifter 
till barnavårdsstatistiken till drygt 33 400. 
varav ca 11 800 i landskommunerna och 
21 600 i städerna. I relation härtill ut
gör de av barnavårdsnämnderna omhän
dertagna barnen i de fattigvårdsunder-
stödda familjerna år 1952 i hela riket 
12,2 %, på landsbygden 8,9 % och i stä
derna 14,0 %. 

Antal understödstagare i förhållande 
till folkmängden. Understödstagarna ut
gjorde i hela riket 4,2 9c av folkmäng
den år 1952, i landskommunerna 3,7 % 
och i städerna 4,7 %. Sedan år 1940 har 
den relativa understödsfrekvensen ned
gått till hälften, nämligen från 8,4 % 
till 4,2 9c. Nedgången är något större 
ifråga om landskommunerna (från 7,9 
till 3,7 •%) än i städerna (från 9,1 till 
4,7 9c). Utvecklingen från 1940 till 1952 
framgår i övrigt av omstående diagram. 

Antalet understödda personer i relä-
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ANTALET UNDERSTÖDDA PERSONER I % AV 
FOLKMÄNGDEN ÅREN 1940 - 52 

tion till antalet invånare inom olika åld
rar utvisar ett förhållandevis högt pro
centtal för barnen och åldringarna. Det 
höga procenttalet för barnen beror på 
den väsentligt större understödsfrekven
sen bland barnrika familjer. Procentta
let är lägst i åldersgruppen 16—30 år. 
Det stiger därefter med växande ålder 
och är högst i åldern över 67' år. 

Antalet understödstagare i procent av 
folkmängden (den 1 januari 1952) på 
landsbygden och i städerna länsvis 
framgår av tablån på föregående sida. 

Understödsfrekveusen är mycket va
rierande i olika delar av riket. Relativa 
antalet understödstagare växlar betyd
ligt mer på landsbygden än i städerna. 
Det största relativa antalet understöds
tagare i riket finner man i landskom
munerna i Norrbottens län. I norrlands
länen, utom Västerbottens län, har stä
derna lägre medeltal än landskommu

nerna, något som även gäller Kalmar, 
Blekinge, Örebro, Västmanlands och 
Kopparbergs län. Bland de fyra större 
städerna uppvisade Stockholm och Norr
köping relativt sett de flesta understöds-
tagarna (6,0 resp. 6,2 Ve). 

Fattigvårdssamhällenas fördelning ef
ter understödsfrekvensen. Stora växling
ar förekommer i understödsverksamhe
tens omfattning inom olika fattigvårds
samhällen. I vissa kommuner har fattig
vårdsstyrelserna haft ingen eller endast 
obetydlig understödsverksamhet, under 
det att i andra kommuner verksamheten 
varit av stor omfattning. Detta belyses 
av tab. H, där fattigvårdssamhällena 
länsvis fördelats på ett antal grupper ef
ter storleken av det tal som anger anta
let understödstagare i procent av folk
mängden. 

Utmärkande för fattigvårdssamhälle-
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Tak. H. Fattigvårdssamhällena fördelade efter antalet understödstagare i förhållande till 
folkmängden, länsvis år 1952 

nas fördelning efter understödsfrekven
sens storlek såväl på landsbygden som 
i städerna är att inemot V« av fattig
vårdssamhällena har färre antal under-
stödstagare per 100 invånare än genom
snittet för landsbygd resp. städer. 

Icke mindre än 100 fattigvårdssam
hällen har redovisat färre understöds-
tagare än en per 100 invånare, men en
dast två hade inga understödstagare alls. 

Av fattigvårdssamhällena med den högs
ta understödsfrekvensen har följande nio 
mer än 12 understödstagare per 100 in
vånare: Borgsjö (14,0 7c) och Alnö 
(13,2 7c) i Västernorrlands län samt 
Edefors (14,3 7c), Tore (14,0 % ) , Ne-
dertorneå och Övertorneå (13,9 % ) , 
Karl-Gustav (13,7 7c), Korpilombolo 
(13,0 %) och Överkalix (12,5 7c) i Norr
bottens län. 
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IV. Understödstagare med tilläggspension m. m. samt understödda barn 
med barnbidrag eller bidragsförskott 

Vid sidan av fattigvård kan andra so
ciala förmåner utgå till de understödda 
familjerna. För att belysa fattigvårdens 
förhållande till vissa andra grenar av 
den samhälleliga hjälpverksamheten har 
uppgifter inhämtats om i vad mån un-
derstödstagarna åtnjutit folkpension i 
form av tilläggspension, bostadstillägg, 
särskilt bostadstillägg, hustrutillägg och 
änkepension och för barnen uppburit 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott. 
Dessa är av särskild betydelse i detta 
sammanhang och de utgör de vanligast 
förekommande former av understöd, som 
uppbärs samtidigt ined fattigvård. Hit 
hör också de år 1948 inrättade allmänna 
barnbidragen, men dessa utgår ju gene
rellt till alla barnfamiljer; särskilda upp
gifter om deras förekomst har därför icke 
inhämtats. 

Antal understödstagare med tilläggs
pension m. fl. tillägg till folkpension. 
Med tilläggspensionärer menas i d tnna 
redogörelse, som förut nämnts, sådana 

personer, som under året uppburit 
inkomstprövade folkpensionsförmåner, 
nämligen — utom tilläggspension — bo
stadstillägg, särskilt bostadstillägg, hust
rutillägg och änkepension. 

Antalet tilläggspensionärer bland un-
derstödstagarna redovisas länsvis och 
för de större städerna i tab. 2 i tabell
bilagan (sid. 54). På grundval av det 
representativa materialet har i tab. I 
antalet familjer, i vilka någon av huvud
personerna var tilläggspensionär, satts i 
relation till hela antalet familjer inom 
olika familjetyper, samt beräknats det 
relativa antalet tilläggspensionärer bland 
vuxna understödstagare, män och kvin
nor för sig. 

Ca 54 500 understödstagare, varav 
25 900 på landsbygden (en minskning 
med ca 2 500 sedan föregående år) och 
28 600 i städerna (en ökning med 
1 900), hade åtnjutit ovannämnda in
komstprövade folkpensionsförmåner un
der hela redogörelseåret eller någon del 
därav. Detta innebär en minskning med 

Tab. I. Antal understödsfall med tilläggspension i procent av samtliga familjer 
inom olika familjetyper 
Representativa undersökningen 

+3—540950 
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Tak. J. Relativa antalet understödsfall med tilläggspension inom olika familjetyper 

Representativa undersökningen 

ungefär 600 sedan 1951. Av samtliga 
vuxna understödstagare hade 30 % dylik 
inkomstprövad folkpension. 

Hela antalet personer med inkomst-
prövade folkpensionsförmåner under år 
1952 kan på grundval av pensionssty
relsens statistik beräknas till 341 200. I 
relation härtill uppgick antalet tilläggs-
pensionärer med understöd av fattig
vårdsstyrelserna till 16 %. 

Tab. I visar, att i landskommunerna 
33 % och i städerna 31 % av samtliga 
familjer vid sidan av understöd från 
fattigvårdsstyrelserna åtnjutit tilläggs
pension under redogörelseåret eller nå
gon del därav. De flesta tilläggspensio
närerna förekommer givetvis inom fa
miljetyper med det största antalet ålder
stigna, i detta fall bland familjer utan 
barn. Framförallt omfattar familjety
perna ensam kvinna utan barn och fifta 
par utan barn en mycket stor andel 
tilläggspensionärer (45 resp. 43 %), me

dan endast 11 % haft tilläggspension 
bland gifta par med barn. 

Frekvensen av tilläggspensionärer, 
med undantag för gifta par utan barn, 
är avsevärt större bland vårdtagare på 
sjukvårdsanstalter än bland övriga un
derstödstagare. Dessa uppvisar emeller
tid inte några större skillnader sinsemel
lan, såsom framgår av tab J. 

Antal understödsfall med särskilt barn
bidrag eller bidragsförskott. I tab. 2 i ta
bellbilagan lämnas för varje län uppgif
ter om hur många barn i de av fattig
vårdsstyrelserna understödda familjerna 
som åtnjutit särskilt barnbidrag eller bi
dragsförskott. Särskilt barnbidrag utgår 
till föräldralösa eller faderlösa barn och 
till vissa invaliders barn och bör icke 
förväxlas med allmänt barnbidrag, som 
utgår till alla barn och därför ej redo
visas särskilt här . Kär lämnade uppgif
ter avser hela antalet barn i de familjer 
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Tab. K. Relativa antalet understödsfall resp. barn med särskilt barnbidrag eller bidrags
förskott inom olika familjetyper 
Representativa undersökningen 

som åtnjutit dylika bidrag, oavsett om 
de direkt eller indirekt understötts av 
fattigvården eller varit omhändertagna 
av barnavårdsnämnden. I tab. K har an
talet fattigvårdsunderstödda familjer 
med särskilt barnbidrag eller bidrags
förskott satts i relation till hela anta
let understödsfall med barn inom olika 
familjetyper. Vidare har antalet barn, 
som åtnjutit någon av ifrågavarande för
måner, ställts i relation till hela antalet 

barn inom understödsklientelet dels för 
familjer, som dessutom åtnjutit tilläggs
pension, dels för övriga familjer. 

De barn i de av fattigvården under
stödda familjerna, som åtnjutit särskilt 
barnbidrag under hela redovisningsåret 
eller någon del därav, utgjorde i hela 
riket 9 300 eller 9,4 c/c av samtliga barn 
i understödda familjer, oberoende av 
om barnen omhändertagits av barna
vårdsnämnd eller ej. I landskommuner-
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na var motsvarande antal 4 900 barn 
och i städerna 4 400. Det relativa anta
let barn med särskilt barnbidrag var — 
såsom framgår av tab. K — större på 
landsbygden (12 Ve) än i städerna 
(8 Ve). Sedan år 1951 har antalet barn 
minskat med ungefär 650 eller 6,6 Ve. 
De 9 300 barnen med särskilt barnbi
drag i de fattigvårdsunderstödda famil
jerna utgjorde 31 Ve av samtliga 29 900 
barn med särskilt barnbidrag vid 1952 
års ingång. 

Antalet av fattigvården understödda 
familjer, som uppburit särskilt barnbi
drag till ett eller flera av sina barn un
der året, utgjorde 11 Ve av samtliga un
derstödda familjer med barn; i lands
kommunerna var motsvarande tal 13 Ve 
och i städerna 9 Ve. 

På grundval av det representativa ma
terialet kan man beräkna hela antalet 
fattigvårdsunderstödda familjer med sär
skilt barnbidrag till omkring 4 900 i 
hela riket, varav ca 2 500 på landsbyg
den och ca 2 400 i städerna. 

Frekvensen av särskilda barnbidrag 
är givetvis störst bland understödstagare 
med tilläggspension. Även bland ensam
stående kvinnor, som tillhör gruppen 
övriga understödstagare, är den jämfö
relsevis stor. Särskilt barnbidrag har så
lunda enligt tab. K utgått till 66 av 100 
barn bland de fattigvårdsunderstödda 
tilläggspensionärerna. Av 100 barn till 
ensamma kvinnor bland understödsta
gare utan tilläggspension hade 14 åtnju
tit särskilt barnbidrag. I övriga familje
typer utan tilläggspension är relativa 

antalet understödsfall med barn, som åt
njutit särskilt barnbidrag, obetydligt. 

Bidragsförskott hade enligt de före
liggande uppgifterna utgått till drygt 
8 900 barn i de familjer, som fått fattig
vårdsunderstöd, därav till ungefär 1 900 
barn på landsbygden och 7 000 barn i 
städerna. Detta motsvarar för hela riket 
drygt 9 Ve, för landsbygden 4 Ve och 
för städerna 13 Ve av samtliga redovi
sade barn i de familjer som understötts 
av fattigvården. 

Antalet barn, som under någon del av 
år 1952 åtnjutit bidragsförskott, utgjor
de enligt barnavårdsnämndernas uppgif
ter till barnavårdsstatistiken för samma 
år 40 200, varav i landskommunerna 
15 100 och i städerna 25 100. Enligt des
sa siffror skulle i hela riket 22 % (på 
landsbygden 13 Ve och i städerna 28 Ve) 
av samtliga barn med bidragsförskott 
tillhöra familjer med understöd av fat
tigvården. 

Inom gruppen ensamma kvinnor med 
barn, som huvudsakligen kommer ifråga 
för erhållande av bidragsförskott, hade 
29 Ve av samtliga understödsfall åtnju
tit bidragsförskott till något eller några 
av barnen. Antalet understödda familjer 
med bidragsförskott inom denna famil
jetyp utgjorde en mer än dubbelt så stor 
andel av understödsklientelet i städerna 
(35 Ve) som på landsbygden (17 Ve). 

Med ledning av det representativa ma
terialet kan man beräkna antalet fattig
vårdsunderstödda familjer med bidrags
förskott till inemot 5 200, därav på lands
bygden drygt 1 100 och i städerna 4 100. 

V. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet 

Fattigvårdens huvudformer. Fattig
vårdsstyrelsernas hjälp lämnas i ett fler
tal olika former, vilka kan indelas i föl

jande fyra huvudgrupper: 1) hemunder
stöd, 2) vård på fattigvårdsanstalt, 3) 
vård på sjukvårdsanstalt samt 4) >an-
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Tab. L. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet bland tillaggs-
pensionärer och övriga understödstagare 
Representativa undersökningen 

1 I en del fall i kombination med > annan hjälp> 

nan hjälp». Samtliga understöd i dessa 
fyra former har tidigare redovisats i fat
tigvårdsstatistiken, men fr. o. m. 1949 
har vård på fattigvårdsanstalt uteslutits 
ur redovisningen; endast en mindre del 
av vårdtagarna på dessa anstalter bör 
nämligen betraktas som understödstaga
re. Statistiken omfattar sålunda endast 
sådana understödstagare som åtnjutit 
understöd i någon av de övriga tre hu
vudformerna. De grunder efter vilka un
derstödens fördelning på olika huvud
grupper sker, finns angivna i redogörel
sen för år 1944, till vilken hänvisas. 

I det följande lämnas först vissa upp
gifter om hur understödsfallen under 

redovisningsåret fördelade sig på res
pektive hjälpformer och vissa kombina
tioner av dessa, varefter redogörelsen i 
kap. VI—VIII lämnar ytterligare uppgif
ter angående var och en av de tre sär
skilda huvudformerna. Det bör anmär
kas, att familjer (personer) , som under 
året erhållit hjälp i flera former, i det 
senare sammanhanget redovisas under 
var och en av de särskilda hjälpfor-
merna. 

Förekomsten av hemunderstöd, över
sikter av de fattigvårdsunderstödda fa
miljernas fördelning på respektive 
hjälpformer lämnas i tab. L och M, vilka 
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Tab. M. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet inom olika familjetyper 

Representativa undersökningen 

1 I en del fall i kombination med »annan hjälp» 

grundar sig på det representativa mate
rialet. Någon fullständig redovisning av 
samtliga förekommande kombinationer 
av de olika hjälpformerna har icke an
setts nödvändig. Den begränsningen har 
därför vidtagits, att de relativt få famil
jer till vilka »annan hjälp» utgått jämte 
hemunderstöd eller anstaltsvård, icke 
särredovisats i tabellerna utan hänförts 
till det eller de slag av understöd, som 
de eljest erhållit. 

Av samtliga familjer, som under år 
1952 fick hjälp av fattigvårdsstyrelser
na, hade 75 % åtnjutit hemunderstöd 
någon gång under året, inemot 65 % ha
de erhållit hemunderstöd enbart eller 
hemunderstöd och »annan hjälp», medan 
följaktligen nära 10 % förutom hemun

derstöd lämnats vård på sjukvårdsan
stalt. Understöd i hemmet var vanligare 
i städerna, där sådan hjälp hade utgått 
i 82 % av understödsfallen, än på lands
bygden, där motsvarande andel utgjorde 
66 %. De familjer som åtnjutit hemun
derstöd enbart (eller dessutom »annan 
hjälp») utgjorde i städerna 70 % och på 
landsbygden nära 59 %. I kombination 
med anstaltsvård förekom hemunder
stöd något oftare i städerna än på lands
bygden, men inom båda områdena var 
hemunderstöd likväl den ojämförligt 
vanligaste hjälpformen. 

Hemunderstöd var en vanligare hjälp-
form bland understödstagare utan till-
läggspension än bland tilläggspensionä
rer, som tab. L visar. Särskilt i städerna 
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Tab. N. Relativa antalet understödsfall, som erhållit »annan hjälp» 

Representativa undersökningen 

uppvisar de förstnämnda understödsta-
garna en mycket stor andel hemunder-
stödda (85 % ) . 

Inom samtliga familjetyper utgjorde 
hemunderstödet den dominerande hjälp-
formen, såsom framgår av tab. M. Av na
turliga skäl förekom dylik hjälp i vä
sentligt större utsträckning bland barn
familjer än bland familjer utan barn, 
oftast sålunda bland ensamma kvinnor 
med barn (91 %) och bland äkta ma
kar med barn (83 %, därav 14 % i sam
band med vård på sjukvårdsanstalt), 
minst ofta bland ensamma män utan 
barn (62 %) och bland ensamma kvin
nor utan barn (74 9c). Den större rela
tiva frekvensen av hemunderstöd bland 
städernas understödstagare jämförd med 
landsbygdens är genomgående för samt
liga familjetyper. 

Förekomsten av vård på sjukvårdsan
stalt. Vård på sjukvårdsanstalt, såväl en
bart som i kombination med andra 

hjälpformer, hade enligt tab. M lämnats 
i 27 % av hela antalet understödsfall. 
Anstaltsvård förekom något oftare på 
landsbygden (30 % av understödsfal
len) än vad fallet var i städerna (24 %). 
Den var oftare förekommande bland till-
läggspensionärer (31 %) än bland öv
riga familjer (25 %). Vanligast före
kommer denna hjälpform bland ensam
ma män utan barn (38 % ) . 

Förekomsten av »annan hjälp». Före
komsten av »annan hjälp» antingen en
bart eller i kombination med övriga 
hjälpformer framgår av tab. N. Det rela
tiva antalet understödsfall, i vilka »an
nan hjälp» utgått, utgjorde i hela riket 
21 %. Ifrågavarande understödsfall var 
talrikare i landskommunerna (24 %) än 
i städerna (18 % ) . Till 8 % av samtiiga 
understödda familjer utgick enbart »an
nan hjälp». De sistnämnda fallen, i vilka 
hjälpen merendels torde ha bestått av ut-
ackordering i enskilt hem, var mycket 
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vanligare på landsbygden (11 % ) , än i 
städerna (6 % ) . »Annan hjälp» i sam
band med vård på anstalt torde för det 
mesta ha bestått av utrustning för intag

ning på anstalter, utlägg för resor o. dyl. 
Sådan hjälp har -utgått i 4 % av samtliga 
understödsfall. 

VI. Hemunderstöd 

Antal understödsfall m. m. Antal fa
miljer, som av fattigvårdsstyrelserna 
lämnats understöd i hemmet kontant el
ler in natura, uppgick år 1952 till 113 900, 
varav på landsbygden 46 600 och i stä
derna 67 300 (se tab. O). Jämfört med 
föregående år innebär detta en ökning 
med drygt 5 000 (ungefär ö %). Hela 
ökningen hänför sig till städerna. Fram
för allt är ökningen kraftig i Malmö 
(15,7 %) och Göteborg (14,3 '/<). 

Den ökning som agt rum sedan före
gående år hänför sig helt till familjer 
utan barn. Antalet tilläggspensionärer, 
som fått hemunderstöd var i stort sett 
oförändrat, medan antalet övriga famil
jer ökat med ca 7 r/c. Förändringarna 
framgår av denna tablå. 

De hemunderstödda familjernas för
delning på olika familjetyper, vilken 
återges i tab. P, skiljer sig från motsva
rande fördelning inom fattigvårdsklien
telet i dess helhet (jfr tab. B), särskilt 
därigenom att ensamma män utan barn 
inom den förstnämnda gruppen av un-

derstödsfall är företrädd i relativt 
mindre omfattning än vad fallet är bland 
samtliga understödsfall (21 % mot 
26 % ) . Ensamma kvinnor med barn fö
rekommer emellertid oftare bland fallen 
med hemunderstöd än bland samtliga 
(12 % mot 9 %). 

Bland tilläggspensionärer med hem-
understöd utgör ensamma kvinnor utan 
barn den dominerande familjetypen 
(45 Ve), liksom fallet är inom under
stödsklientelet i dess helhet bland pen
sionärerna. De var relativt flera i stä
derna (47 %) än på landsbygden 
(42 %). Även i övrigt visar uppdel
ningen på tilläggspensionärer och övri
ga understödstagare en fördelning av 
fallen på familjetyper, som nära anslu
ter sig till den för fattigvårdsfamiljerna 
i allmänhet. Detta följer av att nära 75 % 
av alla understödsfall åtnjutit heniun-
derstöd. 

De hemunderstödda familjernas för
delning efter hemortsrättsledarens ålder 
framgår av tab. Q. På det hela taget skil
jer sig inte heller åldersfördelningen i 
någon mer väsentlig grad från densam
ma inom hela fattigvårdsklientelet (jfr 
tab. E ) . I städerna var försörjaren i Ve 
av alla fall över 67 år, medan motsva
rande siffra för landsbygden var 31 %. 
Skillnaden hänför sig uteslutande till 
understödstagarna utan tilläggspension. 

Antalet personer i de familjer som åt
njutit hemunderstöd utgjorde 237 600. 
Tab. R visar det beräknade antalet hem
understödda vuxna män och kvinnor 
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Tab. O. Antal understödsfall med hemunderstöd åren 1952 och 1951 

Tab. P. Familjer, i vilka en eller flera personer åtnjutit hemunderstöd, fördelade på familjetyper 
Representativa undersökningen 

samt barn, totalt och i procent av samt
liga understödda personer. Tilläggspen
sionärer och övriga understödstagare 
redovisas var för sig, likaså har en upp
delning skett på städer och landsbygd. 
Den relativa andelen personer med hem-
understöd var något högre i städerna 

(86 %) än på landsbygden (72 CA). 
Detta gäller såväl för tilläggspensionärer 
som för övriga. 

Understödets varaktighet. På blanket
ten för fattigvårdsstatistiken efterfrågas 
det antal kalendermånader under vilka 
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Tab. Q. Familjer som åtnjutit hemunderstöd, fördelade efter försörjarens ålder 

Representativa undersökningen 

hemunderstöd av något slag utgått till 
de redovisade familjerna. Denna redo
visningsmetod har valts för att på enk
last möjliga sätt erhålla en ungefärlig 
uppfattning om hjälpens varaktighet. 

Av tab. S framgår, hur understödsfal
len fördelade sig efter antalet kalender
månader, under vilka hemunderstödet 
utgått, dels inom landsbygd och städer, 
dels bland tilläggspensionärer och övri
ga understödstagare. Den ojämförligt 

vanligaste understödstiden var på lands
bygden 12 månader och i städerna 1 må
nad, över 40 % av fallen på landsbyg
den varade 12 månader, men blott 20 % 
av fallen i städerna. 

Understödsfallen är av två olika hu
vudtyper, dels varaktiga, dels sådana 
som representerar mer tillfälliga hjälp
behov. Till den förra gruppen hör i 
verkligheten icke endast de fall i vilka 
hemunderstöd utgått under hela året, 
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Tab. R. Antal personer, som åtnjutit hemunderstöd samt antal personer med 
hemunderstöd i % av samtliga redovisade 

utan också, på grund av omsättningen 
inom klientelet, en del av de fall. i vilka 
kortare understödstid än 12 månader re
dovisats. Man kan uppskatta de varak
tiga understödsfallen till något över 1/2 
av samtliga. Före folkpensionsreformen 
1948 uppgick deras andel till åtskilligt 
över hälften av understödsfallen. 

Tilläggspensionärerna hade en större 
andel av varaktiga understödsfall än öv

riga understödstagare (34 resp. 26 eA>). 
Skillnaderna mellan landsbygd och stä
der är dock stora. Efter folkpensionsre
formen har tilläggspensionärerna på 
landsbygden väsentligt längre under-
stödstid än de i städerna, medan mot
satsen var fallet före 1948. 

Skillnaden mellan olika familjetyper 
med avseende på den tid som hemun
derstödet varat, framgår för olika kate-
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Tab. S. Familjer med hemunderstöd, fördelade efter antalet kalendermånader, under 
vilka dylik hjälp utgått 
Representativa undersökningen 

gorier av understödstagare av omstå-
ende tablå, där hemunderstödets genom
snittliga varaktighet redovisats. Bland 
tilläggspensionärerna är skillnaderna i 
fördelningen efter understödstiden mel
lan de olika familjetyperna rätt olika i 
landskommuner och i städer. Stora 
skillnader i understödsperioderna före
ligger också mellan olika familjetyper 
bland de understödsfall som icke åtnju
tit tilläggspension. Ensamma kvinnor 
liar i genomsnitt längre understödstid 
än ensamma män och gifta par. 

Antalet kalendermånader, under vil
ka hemunderstöd utgått, utgjorde, som 
framgår av tab. S, för samtliga under
stödsfall i genomsnitt 5,9. För tilläggs-
pensionärer uppgick motsvarande me
deltal till 6,5 och för övriga understöds
tagare till 5,7. 

Understödets värde. Hemunderstödets 
totala värde uppges för år 1952 till 22,9 
milj. kr (20,3 år 1951) på landsbygden 

och 47,6 milj. kr (40,2) i städerna eller 
tillhopa 70,5 milj. kr (60,5). 

Det genomsnittliga värdet per person 
och understödsmånad av allt redovisat 
hemunderstöd uppgick i landskommuner
na till 70 kr, i städerna till 137 kr och 
i riket i dess helhet till 105 kr. För 
landsbygden har detta medelbelopp sti
git med 11 % sedan år 1951, för städer
na med 10 %, men fortfarande är skill
naden mellan landsbygd och städer myc
ket stor. Framhållas må dock att i de 
redovisade understödsbeloppen ingår 
det uppskattade värdet av naturaförmå
ner. Ofta torde dessa förmåner särskilt 
på landsbygden ha värderats ganska 
lågt. Bl. a. av denna orsak är de redo
visade understödsbeloppen på landsbyg
den och i städerna icke fullt jämför
bara. 

I tab. T har understödsbeloppens stor
lek i genomsnitt per understödsmånad 
för olika familjetyper beräknats, dels 
inom olika kategorier av understödsta-
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Tab. T. Hemunderstödets värde i kronor per understödsmånad för olika familjetyper 1 

och olika kategorier av understödstagare 

Representativa undersökningen 

1 Ensamma barn har inte särredovisats i tabellen, då deras antal är alltför litet för att man på 
grandval av den representativa undersökningen skall kanna draga några slutsatser om denna 
familjetyp 

gare, dels inom landsbygd och städer. 
De tidigare särredovisade två kategori
erna av understödstagare, tilläggspensio-
närer och övriga understödstagare, har 
i denna tabell vardera uppdelats på två, 
allteftersom särskilt barnbidrag eller bi
dragsförskott utgått till familjerna eller 
icke. 

De lägsta hemunderstöden uppvisar 
tilläggspensionärerna och lägst bland 
dessa är understöden bland understöds
tagare utan särskilt barnbidrag eller bi
dragsförskott (i medeltal 56 kr per må
nad) . De genomsnittliga understödsbe
loppen är för denna kategori av under
stödstagare väsentligt lägre än för öv
riga. Den relativt fåtaliga gruppen av 
pensionärsfamiljer med särskilt barnbi

drag eller bidragsförskott skiljer sig ovä
sentligt från övriga familjer i sin un
derstödsstandard. I kompletterande hjälp 
från fattigvården har till denna grupp 
utgått i genomsnitt 147 kr per manad. 
Något högre belopp (161 kr) har ;itgått 
till övriga understödstagare med särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott och 118 
kr per månad till dem som icke erhållit 
dylikt bidrag. 

För olika familjetyper däremot ligger 
understöden på rätt olika nivå. Äkta ma
kar har i genomsnitt fått något högre 
understödsbelopp, beroende på den me
rendels större försörjningsbördan. 

Inom olika familjetyper och olika ka
tegorier av understödstagare var under
stödet genomgående ungefär dubbelt sä 
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Tak. U. Antal vårdtagare på sjukvårdsanstalt förfelade på män, kvinnor och barn 
samt på lokala områden 

stort i städerna som inom landskommu
nerna. 

Hemunderstödets storlek är givetvis 
starkt skiftande från fall till fall, vilket 
ju ligger i fattigvårdens natur av fri be
hovsprövning. 

Man måste observera, att de i tab. T 
anförda genomsnittliga understödsbelop
pen inte utgör något exakt mått på vad 
de hemunderstödda har att leva av per 
månad; hemunderstödet är i många fall 
endast ett tillskott till familjernas övri

ga inkomster. Detta gäller främst dem 
som uppbär tilläggspension, särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott, men 
också åtskilliga bland de övriga under-
stödstagarna åtnjuter penning- eller na
turainkomster av olika slag. Ej så få 
äger egen stuga eller annan fastighet 
och torde sålunda ha ganska små utgif
ter för bostad; så är även förhållandet 
med dem som bor hos anhöriga eller i 
bostäder upplåtna av arbetsgivare. 

VII. Vård på sjukvårdsanstalt 

Antal vårdtagare m. m. Antal personer, 
för vilka fattigvårdsstyrelserna under år 
1952 helt eller delvis bekostade en läng
re eller kortare tids vistelse på sjuk
vårdsanstalter, uppgick till 41 775. De
ras fördelning på män, kvinnor och barn 
samt olika lokala områden framgår av 
tab. U. 

Sedan år 1951 har antalet av fattig
vården understödda vårdtagare på sjuk

vårdsanstalt ökat med 1 080 eller nära 
3 %. 

De manliga vårdtagarna var något fler 
än de kvinnliga (52 mot 43 %). Detta 
gäller såväl landsbygd som städer. An
delen barn uppgick till 6 % men varie
rade högst avsevärt. Högst var den i 
Malmö (12 % ) . 

De familjer som erhållit fattigvårds
styrelsernas hjälp för vård av någon fa-
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Tab. V. Antal understödsfall, som erhållit vård på sjukvårdsanstalt, fördelade efter familjetyp 

miljemedlem på sjukvårdsanstalt förde
lar sig på familjetyper såsom framgår 
av tab. V, vilken grundar sig på den re
presentativa undersökningen. 

Den i tab. V återgivna fördelningen 
efter familjetyp skiljer sig från motsva
rande fördelning av samtliga under
stödsfall (jfr tab. B) , främst därigenom 
att andelen ensamma män som lämnats 
sjukvård är större än denna familjetyps 
andel av hela undcrstödsklientelet (37 
resp. 26 % ) . Däremot är ensamma kvin
nor och gifta par relativt sett något fär
re, i synnerhet gäller detta familjer med 
barn. Andelen barn bland vårdtagarna 
är blott omkring V5 av barnens andel av 
samtliga understödstagare. Detta tycks 
tyda på att det framförallt är föräldrar
nas sjukvård, som föranlett barnfamil
jerna att anlita fattigvården. 

Fördelningen av vårdfallen på sjuk
vårdsanstalterna efter huvudpersonens 
ålder redovisas i tab. X. 

Det utmärkande för åldersfördelning
en bland vårdfallen på här ifrågavaran
de anstalter är, att de arbetsföra åldrar

na är väsentligt talrikare representerade 
än inom hela understödsklientelet (jfr 
tab. E ) . Åldrarna under 60 år omfattar 
sålunda ca 74 % av vårdfallen mot 64 % 
av samtliga understödsfall. Dessa skilj
aktigheter gäller såväl landsbygd som 
städer. Särskilt bland tilläggspensionä
rerna skiljer sig åldersfördelningen 
bland vårdfallen på sjukvårdsanstalter 
starkt från densamma inom pensio
närsgruppen bland samtliga understöds
fall. Åldrarna under 60 år var, relativt 
sett, väsentligt talrikare i förra fallet 
(63 %) än i det senare (38 94). Bland 
övriga understödstagare är skillnaden 
inte fullt lika stor. 

Antal vårddagar och vårdens värde. 
Enligt tab. Y utgjorde den genomsnitt
liga vårdtiden för samtliga på sjukvårds
anstalt intagna understödstagare 155 da
gar (på landsbygden 198 dagar, i stä
derna 109 dagar) . 

Understödsklientelet på sjukvårdsan
stalterna är mycket ojämnt fördelat 
ifråga om vårdtiden. Vårdtagarna kan 
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Tab. X. Antal understödsfall, som erhållit vård på sjukvårdsanstalt, fördelade 
efter försörjarens ålder 

Tab. Y. Vårdtagare på sjukvårdsanstalt, fördelade efter vårdtiden 

Representativa undersökningen 

1 Tillhörande samma familj 
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liksom de hemunderstödda (se kap. VI), 
i stort sett uppdelas på två typer, å den 
ena sidan tillfälliga och å den andra var
aktiga vårdfall. Inemot 'A av samtliga 
understödstagare hade vistats på sjuk-
vårdsanstalt praktiskt taget hela året, 
medan drygt hälften hade erhållit sådan 
vård under kortare tid än tre månader. 
Mellan tilläggspensionärer och övriga 
vårdtagare på sjukvårdsanstalt före
finns en väsentlig skillnad i avseende 
på vårdtiden. I förra fallet spelar gi
vetvis ålderdomssjukdomar, kroniska 
kroppssjukdomar o. dyl. en stor roll 
som orsak till sjukhusvistelsen, vilket 
gör att varaktig vård blir förhärskande. 
Inom den andra kategorien av vårdta
gare överväger synbarligen akuta sjuk
domsfall, som endast föranleder en kor
tare sjukhusvistelse. Den genomsnittliga 

vårdtiden var bland övriga vårdtagare 
109 dagar, bland tilläggspensionärerna 
däremot mer an dubbelt så lång (233 
dagar) . I städerna äro de tillfälliga vård-
tagarna i båda fallen relativt sett betyd
ligt talrikare än på landsbygden. 

Det totala värdet av den vård som un-
derstödstagarna under år 1952 erhållit 
på sjukvårdsanstalt uppgår till 22,5 milj. 
kr, vilket är en ökning med 4,2 milj. 
eller 23 'k sedan föregående år. Av den
na summa kom 14,1 milj. kr på lands
bygden och 8,4 milj. kr på städerna. 

Kostnaderna är i allmänhet beräkna
de med utgångspunkt från de låga av
gifter som fattigvårdsstyrelserna erläg-
ger till länslasarett och andra allmänna 
sjukvårdsinrättningar. Den genomsnitt
liga vårdkostnaden per dag uppgick till 
3,49 kr år 1952 mot 3,05 kr år 1951. 

VIII. »Annan hjälp» 

Antal understödsfall m. m. Antalet un
derstödsfall, vilka under år 1952 åtnju
tit »annan hjälp» (utackordering, utrust
ning för intagning på anstalt, resor 
osv.), utgjorde inalles 32 100, varav in
emot 17 200 i landskommunerna och 
14 900 i städerna. I förhållande till /öre
gående år har antalet understödsfall 
ökat i hela riket med ungefär 800 eller 
2,8 %. 

Hur ifrågavarande understödsfall för
delar sig på olika familjetyper enligt den 
representativa undersökningen framgår 
av tab. Z. 

Några mer betydande olikheter gent
emot fördelningen av samtliga under
stödsfall efter familjetyp (jfr tab. B) fö
rekommer ej. Ensamma kvinnor är dock 
något underrepresenterade och ensam
ma män i motsvarande grad överrepre
senterade bland familjer, som erhållit 
»annan hjälp». 

Understödets värde. Hela värdet av det 
understöd som redovisats under rubri
ken »annan hjälp» uppgick på landsbyg
den till 3,7 milj. kr och i städerna till 
2,4 milj. kr, tillhopa 6,1 milj. kr. De 
genomsnittliga beloppen per understöds-
fall framgår av tab. Z. 

Genomsnittsbeloppen är högre på 
landsbygden än i städerna, sannolikt be
roende på att hjälpen på landsbygden 
bestått i utackordering i enskilt hem be
tydligt oftare än vad fallet varit i stä
derna. Genomsnittsvärdet av hjälpen 
uppgår till 223 kr, när den ej varit kom
binerad med andra hjälpformer, men 
sjunker till 164 kr, då den erhållits i 
kombination med hemunderstöd eller 
anstaltsvård, vilket jämfört med föregå
ende år i det förstnämnda fallet innebär 
en ökning med 17 %, men i det sist
nämnda en minskning med 3,5 %. 
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Tab. Z. Antal understödsfall med »annan hjälp» inom olika familjetyper samt 
understödets genomsnittliga värde 

Representativa undersökningen 

1 Utom Stockholms stad 

IX. Understödets rättsliga form och totala värde 

Redovisningen till fattigvårdsstatisti
ken omfattar samtliga familjer och en
samma personer, som för uppehälle och 

vård åtnjutit understöd av fattigvårds-
styrelserna enligt fattigvårdslagen, enligt 
lagen om kommunala pensionstillskott 



39 

Tab. Å. Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form inom olika familjetyper 
Representativa undersökningen 
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m. m. eller ur fonder och donationer 
under fattigvårdsstyrelsernas förvalt
ning. 

Understödsfallens fördelning efter un
derstödets rättsliga form. Understödsfal
lens fördelning efter understödets ratts
liga form år 1952 redovisas här ovan i 
sammandrag i absoluta och relativa tal. 

Egentligt fattigvårdsunderstöd har un
der år 1952 utgått i sammanlagt 139 700 
fall, varav 65 100 på landsbygden och 
74 600 i städerna. Dessa tal motsvarar 
92 % resp. 92 % och 91 % av antalet 
understödsfall över huvud. Fattigvåi ds-
understöd enbart hade på landsbygden 
och i städerna utgått till ca 90 % av de 
understödda familjerna. 

Understöd enligt lagen om kommu
nala pensionstillskott m. m. utgörs av 
kommunala pensionstillskott i egentlig 
mening, vidare kommunala tillskott till 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott 
samt kommunala sjukvårdsbidrag. Såda
na understöd hade under år 1952 utgått 
enbart eller tillsammans med egentlig 
fattigvård till 11 100 familjer, vilket mot
svarade 7 c/c av samtliga understödsfall. 
På landsbygden kom 5 500 fall och på 
städerna 5 600, motsvarande ca 8 resp. 
7 % av hela antalet familjer med under
stöd av fattigvårdsstyrelserna. Under år 

1952 har antalet understödsfall med pen
sionstillskott ökat med 1 900 eller 21 %. 

De understöd som fattigvårdsstyrel
serna utdelat ur fonder och donationer 
torde vara ofullständigt redovisade; 
siffrorna är därför i allmänhet för låga. 
Så t. ex. föreligger för Stockholm inga 
uppgifter angående dylika understöd. 

Enligt de föreliggande uppgifterna ha
de under år 1952 drygt 4 000 familjer 
uppburit understöd ur fonder och dona
tioner, som fattigvårdsstyrelserna förval
tat. I städerna fick ungefär 2 800 fa
miljer dylikt understöd, på landsbygden 
knappt 1 300. Dessa tal, vilka måste be
traktas som minimisiffror, motsvarar un
gefär 3,5 % resp. 1,5 r/c av hela antalet 
redovisade understödsfall. 

I tab. Å redovisas den procentuella 
fördelningen av understödsfallen efter 
understödets rättsliga form inom olika 
familjetyper och inom skilda kategorier 
av understödstagare. Flertalet av de un
derstöd som utgått enligt lagen om kom
munala pensionstillskott har haft for
men av kommunala tillskott till folk
pension. Av samtliga understödsfall med 
tilläggspension hade drygt 17 % uppbu
rit kommunala pensionstillskott, på 
landsbygden 13 % och i städerna 21 %. 
Bland övriga understödstagare hade ca 
3 9<> av understödsfallen åtnjutit under
stöd enligt pensionstillskottslagen. I fler-
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Tab. Ä. Av fattigvårdsstyrelserna meddelat understöd, fördelat efter understödets 
rättsliga form och dess beskaffenhet 
Representativa undersökningen 

talet av dessa fall har understöden haft 
formen av kommunala sjukvårdsbidrag. 
Den största andelen understödsfall, i vil
ka hjälp utgått enligt lagen om kommu
nala pensionstillskott — liksom även ur 
fonder och donationer under fattig
vårdsstyrelsernas förvaltning — redovi
sas för familjer utan barn. 

Understödets totala värde. I det före
gående har särskilda uppgifter lämnats 
angående värdet av den hjälp som ut
gått i form av vård på sjukvårdsanstalt 
eller av hemunderstöd eller »annan 
hjälp». En sammanfattning härav läm
nas i efterföljande tablå. 

Vårdens värde redovisas brutto, dvs. 
utan avdrag för ersättning, som kommu

nerna erhållit för lämnad värd antingen 
från vårdtagaren själv (t. ex. i form av 
folkpension, som kommunen uppburi t) 
eller från annat håll (t. ex. från lands
tinget eller från andra kommuner) . 

Totala värdet av de understöd som 
fattigvårdsstyrelserna utgett under år 



42 

1952 uppgick till 99,1 milj. kr. Sedan 
1951 har en ökning av det allmännas 
kostnader för fattigvården ägt rum med 
i runt tal 14,7 milj. kr eller något över 
17 %. Kostnadsstegringen sammanhäng
er väsentligen med ökade utgifter för 
hemunderstöden. 

Tab. Ä, som grundar sig på stickprovs

undersökningen, visar, hur värdet av det 
understöd fattigvårdsstyrelserna lämnat 
fördelade sig efter såväl understödets 
rättsliga form som dess beskaffenhet. 
Det bör påpekas, att de olika beloppen 
måste multipliceras med 5, för att man 
skall få fram de verkliga kostnaderna. 

X . Ålderdomshemmen under år 1952 

I avsikt att erhålla ett underlag för 
den omdaning som ålderdomshemsre
formen av år 1947 syftade till, företog 
socialstyrelsen våren 1950 en undersök
ning om förhållandena på de svenska 
ålderdomshemmen med utförliga uppgif
ter om anstalterna (deras ålder, platsut
rymmen, beläggning, driftskostnader 
m. m.) samt om vårdtagarna (deras kön, 
ålder, civilstånd, hälsotillstånd, behov 
av vård på specialanstalter m. m. ) . En
ligt en i samband med denna under
sökning framlagd plan skall förhållan
dena vid ålderdomshemmen följas fort
löpande. Varje år insamlas sålunda upp
gifter om antalet hem, platser och vård-
tagare, samt dessutom ytterligare upp
gifter av speciellt intresse. Här följer 
en översikt över ålderdomshemmen un
der år 1952 omfattande antalet hem 
samt platsantalet på dessa, hemmens ål
der, förekomsten av specialavdelningar, 
hemmens storlek, antalet vårdtagare, be
läggningen på hemmen samt slutligen 
en fråga om möjligheterna till radio-
lyssning på ålderdomshemmen. Däremot 
har detta år inte medtagits några eko
nomiska uppgifter rörande vårdkostna
der o. dyl. 

Antal ålderdomshem och platsantalet. 
Antalet ålderdomshem som var i bruk 
den 31/12 1952 var 1 364; 1 196 av dessa 

var belägna på landsbygden och 168 i 
städerna. Jämfört med förhållandena ett 
år tidigare innebär detta en minskning 
med 20 hem. Däremot har platsantalet 
varit i det närmaste oförändrat; sålunda 
redovisas 36 483 platser vid slutet av 
1952 mot 36 460 ett år tidigare. Att an
talet hem minskat torde sammanhänga 
med kommunsammanslagningen den 1/1 
1952. Under detta år har en del mindre 
och äldre hem nedlagts, medan en gan
ska betydande nybyggnad av moderna 
och större hem förekommit. 

Enligt 31 § i fattigvårdslagen är varje 
kommun skyldig att ha en anstalt som 
kan ge vård åt behövande inom kom
munen. I vissa fall kan flera kommuner 
förena sig om en gemensam anstalt. Så
lunda kan småkommuner, som inte anses 
vara i behov av egen anstalt, befrias 
från skyldigheten att ha anstalt, men 
däremot fritas de inte från skyldigheten 
att bereda vård åt dem som så behöver. 
I och med kommunsammanslagningen 
har, till följd av att kommunerna blivit 
avsevärt större, antalet hem som drivs 
av två eller flera kommuner, minskat 
avsevärt (från 202 år 1950 till 23 vid 
slutet av 1952). Ålderdomshem, drivna 
av kommunalförbund, som förut speci
ellt förekom i län med många småkom
muner, har nu i det närmaste försvun
nit, då kommunerna blivit större och 
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förutsättningar skapats för att de skall 
kunna driva ålderdomshem i egen regi. 
I detta sammanhang måste påpekas att 
fr. o. m. 1951 en viss förändring i defi
nitionen av begreppet åldersdomshem 
har införts. De städer, som inte deltar i 
landsting och som själva har att ombe
sörja sjukvård av allehanda slag, driver 
(med undantag av Göteborgs stad) sjuk
avdelningar för såväl sinnessjuka som 
för kroniskt sjuka i anslutning till sina 
ålderdomshem eller separat, men i fat
tigvårdsstyrelsens regi. Sådana avdel
ningar har före 1951 alltid redovisats 
såsom ålderdomshem; numera medtas 
dessa ej i statistiken över ålderdoms
hemmen utan redovisas som självständi
ga sjukvårdsanstalter. När man jämför 
uppgifter som avser år 1950 och tidigare 
med uppgifter för innevarande redovis
ningsår, bör detta ihågkommas. 

Som förut nämnts har ingen större 
förändring skett i totalantalet platser, 
däremot vissa förändringar i platsanta
let för de olika avdelningarna. Nedan
stående tablå återger förändringarna för 
varje avdelningstyp. 

Platsantalet på kronikeravdelningar
na har fortsatt att minska. Samtidigt har 
emellertid det redovisade antalet platser 
på icke godkända sjukavdelningar ökat 
med icke mindre än 20 %. En del avdel
ningar, som förut räknats som godkända 
kronikeravdelningar, har fr. o. m. redo
visningsåret redovisats som icke god
kända sjukavdelningar. Anledningen 
härtill är att det statsbidrag som tidi

gare erhållits för kronikeravdelningar
na nu inte längre uttas. Nedgången i an
talet platser på sinnessjukavdelningarna, 
sammanhänger med att antalet sådana 
avdelningar minskat, antingen genom att 
de nedlagts eller att de överförts till 
landstingen. År 1950 redovisades 32 ål
derdomshem med sinnessjukavdelning, 
år 1951 31; år 1952 var antalet 26. 

Antalet platser på ålderdomshemmens 
samtliga avdelningar återges länsvis i 
tab. ö, där hemmen också fördelats på 
storleksgrupper. Inom de olika länen 
kan vissa smärre förskjutningar mellan 
1951 och 1952 konstateras. Den största 
relativa skillnaden återfinns i Gotlands 
län, där platsantalet ökat med 21 9é. 
Även mellan åren 1950 och 1951 ökade 
antalet platser på Gotland. Östergötlands 
län har ökat med 7 %. Flera län visar 
en minskning av platsantalet; Hallands 
län med ca 10 % och Gävleborgs län 
med ca 4 9c. 

Det genomsnittliga platsantalet per 
hem ökade under 1952 från 26,3 till 26,7. 

En ökning av andelen platser i enkel
rum kan märkas sedan föregående år, 
från 20 till 22 7c. År 1950 var andelen 
18 %. De relativa talen var väsentligt 
lägre för specialavdelningarna än för de 
egentliga ålderdomshemmen, något som 
är naturligt, då dessa förstnämnda har 
en viss prägel av sjukhem. 

Den relativa andelen enkelrum har 
ökat sedan föregående år på såväl de 
egentliga ålderdomshemmen som sin
nessjuk- och kronikeravdelningarna, me-
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Tab. Ö. Antal ålderdomshem vid slutet av år 1952 länsvis, fördelade efter antal vårdplatser 

dan den minskat starkt på de icke god
kända sjukavdelningarna. Detta samman
hänger med vad som förut sagts ifråga 
om redovisningen av dessa avdelningar. 

Hemmens ålder. Drygt Ve (17 %) av 
landets ålderdomshem har tagits i b iuk 
före 1901. En speciellt livlig nybypg-
nadsperiod kännetecknade perioden 
1926—1935; 481 av de ålderdomshem, 
som var i bruk i slutet av 1952, hade 
nämligen byggts under denna tioårspe
riod. Anledningen till denna starka ny
byggnad var en övergångsbestämmelse i 
fattigvårdslagen, enligt vilken alla kom
muner före den 1/1 1934 måste ha löst 
sin ålderdomsfråga i enlighet med be
stämmelserna i 31 § samma lag. Efter ål

derdomshemsreformen 1947 har ett sjut
tiotal nya hem färdigställts. I genom
snitt är dessa under senare tid uppför
da hem betydligt större än de som bygg
des tidigare (ca 40 platser) . De hem 
som byggdes under tioårsperioden 1826 
—1935 hade i genomsnitt endast ca 20 
platser, såsom framgår av följande tablå. 

I tab. Aa har en sammanställning 
gjorts av ålderdomshemmens ålder inom 
olika län. Det största relativa antalet 
hem som tagits i bruk före 1901 finns i 
Hallands, Örebro, Gotlands och Söder
manlands län; i samtliga dessa har över 
25 % denna ålder. Emellertid har bygg
naderna i dessa äldsta hem genomgått 
omfattande ombyggnader och reparatio
ner som gör att man inte kan ta bara 
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ålderdomshemmets ålder som kriterium 
på modernitet och kvalitet. 

Några uppgifter om ombyggnader har 
emellertid inte insamlats för år 1952, 
utan de senaste avser 1950. Dessa upp

gifter visade emellertid att 95 % av de 
hem som byggts före 1901 senare byggts 
om, 85 '/t av de hem som byggts mellan 
1901 och 1910 samt 75 % av dem som 
byggts mellan 1911 och 1920. 

Tab. Aa. Antal ålderdomshem länsvis vid slutet av år 1952, fördelade efter ålder 
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Tab. Ab. Antal ålderdomshem länsvis av olika typ vid slutet av år 1952 

Förekomsten av specialavdelningar. I 
anslutning till de egentliga ålderdoms
hemmen drevs i vissa fall avdelningar 
för sinnessjuka och kroniskt sjuka. Till 
sinnessjukavdelningarna utgick statsbi
drag och till kronikeravdelningarna an
tingen gottgörelse av landstingen eller 
statsbidrag. Dessutom fanns vid vissa 
hem särskilda sjukavdelningar, som inte 
var godkända för vare sig landstings-
gottgörelse eller statsbidrag. Dessa av
delningar utgjorde en synnerligen hete
rogen grupp; dels ingick i den en del 
små avdelningar som inrättats vid mind
re ålderdomshem, huvudsakligen för att 
ge en möjlighet till isolering vid hastigt 
påkommande sjukdomsfall, dels ingick 
stora avdelningar, som klart avgränsats 
från det övriga ålderdomshemmet. 

Antalet hem med specialavdelningar 
har minskat, vilket även framgick av 
uppgifterna om platsantalet på dessa av
delningar. Sinnessjukavdelning hade år 
1952 endast 2C hem och kronikeravdel
ning 106 hem. Vissa skillnader i före
komsten av specialavdelningar kan mär
kas mellan olika län vilket framgår av 
tab. Ab. Detta beror till stor del på i 
vilken utsträckning landstingen själva 
övertagit ansvaret för vården av de kro
niskt sjuka. Kronikeravdelningarna är 
vanligast i Gävleborgs, Göteborgs och 
Bohus samt i Blekinge län. Det största 
antalet sinnessjukavdelningar finns i 
Värmlands län, medan tolv län samt 
Stockholms stad helt saknade denna typ 
av avdelningar. 
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Tab. Ac. Antal ålderdomshem, fördelade efter ålder och platsantal 

Hemmens storlek. De flesta hemmen 
var tämligen små, 64 % hade högst 20 
platser, men endast 33 % av samtliga 
platser var inrymda i dessa hem. I hela 
riket fanns 33 hem med över 100 plat
ser, alla belägna i städer; de inrymde 
22 '/c av totala platsantalet. I nedanstå
ende sammanställning återges ålder
domshemmens fördelning i storleksgrup-
per samt antalet platser i var och en 
av dessa grupper. 

Ålderdomshemmens storlek samman
hänger, som förut nämnts, i viss mån 
med deras ålder. Under hela tiden från 
sekelskiftet fram till 1935 sjönk det ge
nomsnittliga platsantalet i de nybyggda 
hemmen successivt. Därefter har plats
antalet i de nybyggda hemmen åter bli
vit större. Detta har delvis redan fram

gått av tablån på sid. 45 och belyses yt
terligare i tab. Ac. Av denna tabell fram
går att såväl de största som de minsta 
hemmen i genomsnitt är äldre än de 
medelstora. Sålunda liar 18 av de 34 
hem som tagits i bruk efter år 1950 mel
lan 21 och 40 platser. Den relativa an
delen hem av olika storlek som tagits i 
bruk under olika tidsperioder, framgår 
av sammanställningen på nästa sida. 

Efter 1940 har alltså ytterst få hem 
med mindre än 20 platser tagits i bruk. 
Under den stora nybyggnadsperioden ef
ter 1925 fram till mitten av 1930-talet 
(då över VJ av de hem, som nu är i 
bruk, tillkom) byggdes mest mindre 
hem; 42 </< av hemmen med mellan 10 
och 20 platser tillkom således under 
denna tid, men endast 7 '/< av hemmen 
med mer än 75 platser. 

I tab. Ad redovisas platsantalet inom 
olika stora hem fördelat på olika spe
cialavdelningar. Dylika avdelningar fö
rekom betydligt oftare på de stora hem
men iin på de små. I den lägsta stor
leksgruppen (högst 10 platser) förekom 
inga specialavdelningar, medan i den 
högsta (över 100 platser) dylika avdel
ningar upptog över Va av totala plats
antalet. Kronikeravdelningar med stats
bidrag förekom i varje storleksgrupp ut-
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om i den lägsta. Sinnessjukavdelningar, 
drivna i anslutning till ett egentligt ål
derdomshem, förekom inte på hem med 
mindre än 40 platser. 

Antalet vårdtagare och beläggningen 
på ålderdomshemmen. Antalet vårdtaga
re på ålderdomshemmen vid slutet av 

åren 1951 och 1952 framgår av nedan
stående tablå, som visar dels den fak
tiska beläggningen vid dessa tidpunkter, 
dels medelbeläggningen per dag under 
1952, beräknad genom division av an
talet redovisade vårddagar med 365, 
ävensom totala antalet vårddagar. 

Antal vårddagar på de olika typerna 

Tab. Ad. Antal platser på olika avdelningar vid ålderdomshem av olika storlek 
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av avdelningar under 1952 uppgick sam
manlagt till ca 11,5 milj., vilket innebär 
att antalet vårdtagare på landets ålder
domshem utgjorde omkring 31 500 per 
dag. 

För att utröna i vilken utsträckning 
ålderdomshemmen varit utnyttjade, har 
med ledning av uppgifterna om plats
antal och vårddagar under 1952, den ge
nomsnittliga beläggningen för året ut
räknats på så sätt att antalet vårddagar 
satts i relation till antalet platser multi
plicerat med 365. Talen redovisas i sam
mandrag i nedanstående tablå. 

En viss olikhet med avseende på be
läggningen förelåg mellan ålderdoms
hem av olika storlek. I regel rådde vid 
de mindre hemmen en något lägre be
läggning än vid de större. Sedan 1949 
har den genomsnittliga beläggningen 
ökat på det egentliga ålderdomshemmet 
och avdelningarna för sinnessjuka, men 
minskat på kronikeravdelningarna. 

Möjligheter till radiolyssning. På fråge
blanketterna till de statistiska uppgif

terna om ålderdomshemmen medtogs 
denna gång också en fråga om vårdta-
garnas möjligheter till radiolyssning. 
Hemmen har indelats i fyra grupper, 
dels de som har centralradio, dels de i 
vilka radio förekommer i dagrum, sam
lingsrum o. dyl., dels de där radio en
dast förekommer i vissa av vårdtagar-
nas rum samt slutligen de hem där ra
dio förekommer både i samlingsrum och 
i vårdtagarnas rum. Centralradio före
kom i ca 20 % av ålderdomshemmen. 
Fortfarande finns det 20 hem (1,5 e/c) 
som saknar centralradio eller gemensam 
radioapparat i samlingsrum. 

Man kan beräkna att praktiskt iaget 
alla uppegående vårdtagare har möjlig
het till att lyssna på radio på ålder
domshemmen. På den tredjedel av hem
men där radio endast förekommer i 
samlingsrum är givetvis de sängliggande 
vårdtagarna utestängda från möjligheter 
till radiolyssning. På nära hälften av 
alla hem förekom emellertid radioappa
rater i en del av vårdtagarnas egna rum, 
varför även en del av de sängliggande 
vårdtagarna har möjligheter till radio
lyssning. 

En betydande skillnad har konstate
rats mellan landsbygd och städer, fram
förallt ifråga om frekvensen av ccn-
tralradioanläggningar, som framgår av 
nedanstående tablå. Anledningen till att 
denna typ är så mycket vanligare i stä
derna, är att hemmen där i genomsnitt 
är betydligt större, och det är till över
vägande delen i de största hemmen som 
centralradio förekommer. 





TABELLER 
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Tab. 1. Antal understödsfall med fördelning efter familjetyp samt antal understödstagare 

1 eller vårdade utom hemmet på fattigvårdens bekostnad 
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med fördelning på vuxna män, kvinnor samt barn, länsvis 



52 

Tab. 2. Antal understödstagare med tilläggspension, antal barn i understödda familjer med 
understödets rättsliga form, länsvis 
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särskilt barnbidrag eller bidragsförskott samt understödsfallens fördelning med avseende på 



Utkom från trycket den 9 juli 1954. 
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