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Förord 
Statistiska centralbyrån publicerar nu den första sammanfattande framställningen 
av statistik om socialtjänstens utveckling det senaste decenniet under socialtjänst
lagen. I publikationen presenteras även historiska översikter som beskriver tiden 
före 1982 då socialtjänstlagen trädde i kraft. Boken kan ses som en efterföljare till 
statistiska centralbyråns "blå böcker" som behandlade socialvården och, ännu 
tidigare, fattigvården. 

Boken är indelad i åtta kapitel. De två första kapitlen ger en historisk tillbaka
blick över de lagar som tidigare reglerade socialvården respektive en beskrivning 
av den nuvarande lagstiftningen. Resten av boken följer huvudsakligen gängse 
uppdelning i verksamhetsområden, som praktiseras inom socialtjänsten i kom
munerna. Fem olika kapitel behandlar barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, 
socialbidrag, missbruk och insatser för barn och unga. Dessutom innehåller boken 
ett kort kapitel som behandlar faderskap och underhåll. Sist i boken finns en 
tabellbilaga med tabeller med detaljerade uppgifter för 1982-1989 som hör till de 
olika kapitlen. 

Boken innehåller huvudsakligen statistik som producerats vid sektionen för 
socialtjänststatistik. Uppgifterna har samlats in och bearbetats av Renée Billsjö, 
Ingrid Florén, Gunilla Hedengren, Ulla Hanngren, Eiwor Höglund-Dávila, 
Christina Johansson, Pieter Langlet, Arne Larsson, Inger Malmström, Ann-
Christine Palmgren, Annika Puide och Bernhard Tesler. Texten har skrivits 
Annika Puide, Pieter Langlet, Arne Larsson och Ingrid Florén. För utfomning och 
layout står Ingrid Florén och Pieter Langlet. Jan-Aage Haaland har konsulterats 
fortlöpande under arbetet med utformningen av boken. 

Boken är skriven med tanke på att inte bara specialister inom socialtjänstom
rådet skall kunna ha glädje av innehållet. Det är vår förhoppning att boken skall 
komma till nytta inom socialtjänsten, i kommuner och landsting och inte minst 
bland elever, lärare och forskare på skolor och universitet. 

Stockholm i maj 1991 

Sten Johansson 

Annika Puide 
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Socialtjänsten — 
ett historiskt perspektiv 

Socialpolitiken — ett 1900-talsfenomen 
Jämfört med många andra länder har Sverige i dag en mycket 
väl utbyggd socialpolitik. Men vid 1900-talets början hade de 
sociala reformerna knappt påbörjats. Samhället gav viss hjälp 
i form av fattigvård till de gamla, de sjuka och till föräldralösa 
barn. Men hjälpen var starkt begränsad och gavs på sådant sätt 
att folk i det längsta försökte undvika att komma i fattigvårdens 
rullor. I Europa hade redan under 1880-talet de första socialför
säkringarna skapats och år 1901 fattade den svenska riksdagen 
ett beslut om en arbetsolycksfallsförsäkring och år 1913 om en 
allmän folkpensionering. Dessa kom att bli de första byggste
narna i vårt nuvarande socialförsäkringssystem. 

Utbyggnaden av de sociala reformerna skedde till en början 
långsamt. Först efter andra världskrigets slut accelererade 
reformarbetet och Sverige fick rykte om sig att vara välfärds
landet framför andra. 

Vad är socialpolitik? 
Det finns inte någon allmänt vedertagen definition på begrep
pet socialpolitik. Definitionerna har växlat såväl över tid som 
med författare. I vid mening är socialpolitik det som staten gör 
för att tillförsäkra medborgarna drägliga levnadsförhållanden. 

De stora socialförsäkringarna, sjukförsäkring, arbetsskade
försäkring, arbetslöshetsförsäkring, folkpension och ATP ut
gör en grund i det socialpolitiska skyddsnätet. Men ibland 
räknas delar av arbetsmarknads-, bostads-, familje-, hälso- och 
sjukvårdspolitiken också in i socialpolitiken. 

Socialtjänsten — liten del av socialpolitiken 
Socialtjänsten är i dag endast en liten del av den svenska 
socialpolitiken. Med sina rötter i den tidiga fattigvården syftar 
många av socialtjänstens insatser fortfarande till att tillgodose 
individuella, snarare än generella, behov hos medborgarna. 
Framför allt gäller det verksamheter som socialbidrag, nykter
hetsvård och barnavård. Socialtjänsten får här ta emot dem som 
faller igenom samhällets generella socialpolitiska skyddsnät. 

Barnomsorgen och äldreomsorgen, som också hör till social
tjänsten, är unga verksamheter som byggts ut under de senaste 
tre årtiondena och har en mer generell inriktning. 

Den tidiga lagstiftningen 

Hjälp till de fattiga 
Den tidigaste organiserade hjälpen till fattiga och sjuka skedde 
genom den katolska kyrkans försorg. År 1763 tillkom visser
ligen den första fattigvårdsförordningen som fastställde att 
varje socken var skyldig att sörja för sina fattiga. Trots denna 
förblev emellertid fattigvården knuten till kyrkan under nästan 
ytterligare hundra år. Först genom 1862 års kommunreform 
blev fattigvården en borgerlig, kommunal angelägenhet och 
dess moderna motsvarighet — socialbidraget — är så än i dag 
trots många diskussioner om ett statligt övertagande. Den 
tidiga fattigvården var mycket restriktiv men samhällets eko
nomiska resurser var också små. Dessutom ansågs det att de 
fattigas vilja till självförsörjning skulle minska om fattighjäl
pen blev för frikostig. Efter 1862 avlöste flera fattigvårdsför
ordningar varandra men inte förrän i 1956 års socialhjälpslag 
byttes termen fattigvård ut mot socialhjälp. Socialhjälpslagen 
gällde fram till år 1982. 

De första barnavårdslagarna 
Den första barnavårdslagstiftningen daterar sig till år 1902 och 
bestod av tre separata lagar. Lagen om fosterbarnsvårdtillkom 
främst för att förhindra den vanvård som de små fosterbarnen 
ofta utsattes för vid den här tiden. Mot ett engångsbelopp kunde 
barn mottas i fosterhem, där det förekom att de små barnen 
avled efter en kort tid av vanvård. Vanligtvis rörde det sig om 
barn till ensamma mödrar. Företeelsen var så pass vanligt 
förekommande att fostermödrarna till och med fått en egen 
beteckning: "Änglamakerskor". Lagen om uppfostran åt van-
artade och i sedligt avseende försummade barn möjliggjorde 
för första gången för samhället att omhänderta barn mot 
föräldrarnas vilja. Lagen om behandling av minderåriga för
brytare medförde att brottsliga handlingar som begåtts av barn 
under 15 år inte längre blev straffbara. 
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Vissa sociallagar före socialtjänstlagen 

Före 1902 års bamavårdslagstiftning fanns i Sverige överhu
vudtaget inga lagar till särskilt skydd för barn. 1 praktiken kom 
emellertid inte heller 1902 års lagar att bli något effektivt 
skydd, kanske främst genom att organisationen var splittrad på 
tre olika kommunala organ. I / 924 års barnavårdslag däremot 
samlades verksamheten under en barnavårdsnämnd som fick 
tre viktiga funktioner: Tillsyn över fosterhemmen, omhänder
tagande för skyddsuppfostran samt omhändertagande för sam-
hällsvård. Barnavården effektiviserades i och med detta. Vida
re utvidgades fosterbarnslagen till att gälla barn under 16 år 
från att tidigare endast ha omfattat barn under 7 år. 

1924 års barnavårdslag genomgick flera mindre förändringar 
innan den ersattes av en ny lag år 1960. I huvudsak byggde 
1960 års barnavårdslag på den tidigare lagen, men vissa ål
dersgränser höjdes och barnavårdsnämnden fick nu större 
möjlighet att vidta förebyggande åtgärder av olika slag. Lagen 
gällde fram till år 1982. 

Tidiga lagar som reglerade vården av alkoholister 
Den första lag som reglerade vården av alkoholister utfärdades 
år 1913. Tidigare hade man genom olika förordningar mot 
fylleri och dryckenskap bestraffat fylleriförseelser med böter 
och straffarbete men ändå inte lyckats sänka den höga alkohol
konsumtionen, som högst 461 iter per person och år under 1830-
talet. Den begynnande nykterhetsrörelsen lyckades däremot 
minska konsumtionen som sjunkit till 11 liter tre årtionden 

senare. När konsumtionen återigen tog fart aktualiserades 
frågan om en interneringslag riktad mot alkoholmissbrukare. 
1913 års alkoholistlag innebar att alkoholmissbrukare kunde 
interneras och tvingas att utföra det arbete inom internerings
anstalten, som bedömdes vara ändamålsenligt ur vårdsyn
punkt. Lagen utgick från att i första hand samhället och alko
holmissbrukarens närmaste måste skyddas mot skadegörelser 
och bristande omsorg. Missbrukarens eget behov av vård 
däremot gavs underordnad betydelse. År 1931 ersattes lagen av 
en ny lag om behandling av alkoholister som förutom sam
hällsskyddet just betonade individens vårdbehov. Dessutom 
infördes s k hjälpåtgärder som skulle användas innan miss
bruket blev så omfattande att internering krävdes. Samtidigt 
fick kommunerna skyldighet att införa nykterhetsnämnder. 
Under 1900-talets första årtionden hade nykterhetsrörelsen 
ånyo vuxit och fått stort inflytande på alkoholpolitiken. Som en 
följd härav genomfördes en restriktiv linje, det s k Brattsyste-
met på 1920-talet, vilken kraftigt minskade alkoholkonsum
tionen i landet. Brattsystemets mest bekanta restriktion blev 
införandet av motboken, som kontroll av den ransonerade 
alkoholtilldelningen. Men 1955 värdet åter dags för en större 
alkoholpolitisk reform. Motboken avskaffades samtidigt som 
tillämpningsområdet för den gamla alkoholistlagen från 1931 
utvidgades. Nykterhetsvården skulle nu också kunna ingripa 
på ett tidigare stadium i missbruket och således arbeta före
byggande. 1955 års nykterhetsvårdslag gällde fram till 1982. 
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Socialvården 
De tre vårdlagarna, socialhjälpslagen, barnavårdslagen och 
nykterhetsvårdslagen kan ses som efterföljare till de allra 
tidigaste lagarna på sina respektive områden. Visserligen har 
lagarna bytt namn och viktiga ändringar och tillägg har till
kommit men i huvudsak kan man ändå spåra deras innehåll till 
det tidiga 1900-talets lagstiftning. 

Social service till barnfamiljer och äldre 
Den sociala servicen till barnfamiljer och äldre är nyheter som 
huvudsakligen vuxit fram under 1900-talets senare hälft. Barn
omsorgens uppbyggnad skedde som ett resultat av befolk
ningskommissionens arbete under 1930-talet. Genom stöd till 
barnfamiljer hoppades man kunna stimulera barnafödandet 
och bryta en trend av sjunkande födelsetal i landet. Men 
utbyggnadstakten var till en början mycket låg. Först på 1970-
talet lagreglerades barnomsorgen genom 1973 års lag omför-
skoleverksamhet som ersattes av lagen om barnomsorg 1976. 

Kommunernas sociala service till äldre och handikappade 
är av relativt sent datum. Hemtjänst, färdtjänst, dagcentraler 
och servicehus har huvudsakligen byggts upp och expanderat 
under 1970- och 1980-talen. Enligt socialtjänstlagen tillhör 
sådana verksamheter numera kommunernas skyldigheter men 
före år 1982 hade kommunerna egentligen endast lagreglerad 

skyldighet att ge ekonomisk hjälp till äldre och att tillhandahål
la vård på ålderdomshem, vilket stadgades i socialhjälpslagen. 

Övergången från socialvård till 
socialtjänst 
Socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen 
innehöll detaljerade regler för lagarnas tillämpning. För att 
vara berättigad till socialhjälp måste man t ex uppfylla vissa 
kriterier som angavs i lagen. Barnavårds- och nykterhetsvårds-
lagarna var också konstruerade så att man skulle vidta krafti
gare åtgärder vid återfall. Under utredningsarbetet med den 
nya sociallagstiftningen kritiserades vårdlagarna för att bygga 
på en förlegad människo- och samhällssyn. Den allra starkaste 
kritiken riktades mot nykterhetsvårdslagen som karaktärisera
des som en klasslag därför att den huvudsakligen tillämpades 
på missbrukare ur arbetarklassen. Missbrukare ur medelklas
sen kunde i stället få sin behandling inom sjukvården. I sitt 
arbete strävade utredningen efter att skapa en lag som helt 
byggde på frivillighet och vars insatser kunde efterfrågas av 
alla medborgare oavsett social bakgrund. 

Resultatet blev socialtjänstlagen som ersatte de tre vårdla
garna den 1 januari 1982. Socialtjänstlagen konstruerades så 
att den även skulle reglera barnomsorgen och stora delar av 
äldre- och handikappomsorgen. De tvångsåtgärder som ansågs 
nödvändiga i sociallagstiftningen placerades i två speciallagar, 

Socialvården blev socialtjänst i januari 1982 
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Kopplingen mellan socialvårdens lagar och den nuvarande lagstiftningen 

Socialvårdens lagar Nuvarande lagstiftning 
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lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU samt 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Enligt dessa 
båda lagar kan man således fortfarande vidta åtgärder utan den 
enskildes samtycke. 

Socialtjänstlagen konstruerades som en ramlag, helt utan 
några detaljreglerade bestämmelser. Genom denna konstruk
tion gav lagen stora möjligheter att skapa och pröva nya 
metoder i socialt arbete. Samtidigt gav lagen utrymme för 
samma typ av frivilliga insatser som tidigare vårdlagarna. 

Statistiken över socialvård och 
socialtjänst 
Statistiken innehåller endast vissa av alla de möjliga insatser 
som kan beslutas enligt lagstiftningen. Vid övergången mellan 
socialvård och socialtjänst förändrades statistiken mycket lite. 
Man fortsatte att samla in uppgifter om insatser enligt den nya 
lagen som motsvarades av åtgärder enligt de gamla lagarna. 
Under perioden efter 1982 har även den nya lagstiftningen 
genomgått vissa smärre ändringar och statistiken har anpassats 
därefter. Statistiken har däremot inte utvidgats under perioden 
för att täcka in nya verksamheter inom socialtjänsten. 

Bilden på motstående sida visar vilka insatser enligt de två 
lagstiftningarna som statistiken täcker och kopplingarna mel
lan olika lagrum. 

Koppling mellan socialvårdsstatistik och 
socialtjänststatistik 
Socialhjälpsstatistiken motsvaras i stort sett av socialbidrags
statistiken. Visserligen vidgades rätten till bistånd i den nya 
lagen något, vilket kommer att beröras i samband med presen
tationen av socialbidragsstatistiken men huvudsakligen byg
ger statistiken på samma underlag. 

Den tidigare gällande barnavårdslagen innefattade såväl 
hjälpåtgärder som tvångsåtgärder. De frivilliga insatserna 
regleras nu inom socialtjänstlagen medan de insatser som 
vidtas mot den enskildes vilja regleras i LVU. I stort sett 
motsvaras den statistik som baserades på åtgärder enligt barna
vårdslagen av den som bygger på den nya lagstiftningen. Två 
avvikelser skall emellertid påpekas. Medan statistiken före 
1982 innehöll flera olika typer av frivilliga insatser samlas 
numera endast in uppgifter om kontaktpersoner eller kontakt
familjer. I praktiken motsvaras dessa närmast av det som 
tidigare kallades övervakning. Andra frivilliga insatser enligt 

socialtjänstlagen som t ex information och rådgivning registre
ras inte för statistikändamål. I så motto kan man påstå att 
statistiken blivit något förtunnad jämfört med tidigare. 

Å andra sidan gjordes den 1 juli 1985 ett tillägg till LVU av 
det s k "mellantvånget", (paragraf 8a), vilket innebär att enskilda 
kan tvingas att ha kontaktpersoner eller genomgå viss behand
ling. Någon direkt motsvarighet fanns inte i den tidigare lagen. 
Närmast överensstämmer mellantvånget med vissa av barna
vårdslagens hjälpåtgärder, men dessa var frivilliga. 

LVU genomgick så sent som 1 juli 1990 vissa förändringar 
som emellertid inte påverkade de insatser som statistiken 
redovisar. 

Nykterhetsvårdslagen var uppbyggd ungefär på samma sätt 
som barnavårdslagen med frivilliga hjälpåtgärder och tvångs
åtgärder. I den nya lagstiftningen har de frivilliga insatserna 
placerats i socialtjänstlagen medan tvångsåtgärderna regleras 
i LVM. Insatser som motsvarar de gamla hjälpåtgärderna finns 
således i socialtjänstlagen men de används inte som statistik
underlag. De finns därför inte med i socialtjänststatistiken. 
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Socialtjänsten — lagar, 
organisation och verksamhet 

Lagstiftningen 
Socialtjänstens verksamhet regleras av socialtjänstlagen, SoL, 
som aren målinriktad ramlag. De övergripande målen anges i 
socialtjänstlagens första paragraf, den s k portalparagrafen: 

"Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solida
ritetens grund främja människornas ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla en
skildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall 
bygga på respekt för människornas självbestämmande
rätt och integritet." 

Ramlagskaraktären innebär att lagen saknar detaljerade regler 
för socialtjänstens verksamhet. 1 stället är lagen uppbyggd 
kring mål och delmål på olika nivåer. De övergripande målen 
skall kunna tjäna som politiska riktmärken för hela socialtjäns
ten. Målen på den närmast lägre nivån har formulerats som tre 
huvudfunktioner för verksamheten. Dessa är strukturinriktade, 
allmänt inriktade och individuellt inriktade insatser. För varje 
huvudfunktion, slutligen, finns specifika mål angivna. 

I portalparagrafen, som citerats ovan, anges att socialtjäns
tens verksamhet skall bygga på medborgarnas samtycke. 1 
sociallagstiftningen finns dessutom två lagar som reglerar 
åtgärder som vidtas utan individernas samtycke, lagen med 
vissa bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I dessa båda tvångs
lagar finns detaljerade regler för lagens tillämpning. 

Målinriktade ramlagar har blivit vanligare under senare år. 
Konstruktionen anses praktisk då lagtillämpningen successivt 
kan anpassas till samhällsutvecklingen medan en detaljregle-
rad lag löper risk att bli omodern redan efter några år om 
förhållandena i samhället ändras i snabb takt. En ramlag ger 
också större möjligheter till regionala särlösningar på olika 
frågor samt flexibilitet vid beslut i enskilda frågor. Till nack
delarna hör främst tolkningssvårigheter — att översätta den 
allmänt hållna lagtexten till regler och beslut som kan ligga till 
grund för den praktiska verksamheten. Det finns också en risk 
att verksamheten regionalt kan komma att variera mer än 
lagstiftaren avsett. De övergripande målen i socialtjänstlagen 
är, som framgått, mycket allmänt hållna. Delmålen är mer 

konkreta men fortfarande mångtydiga. Lagen kompletteras 
därför kontinuerligt med tilläggsföreskrifter. 

Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för socialtjäns
ten, har till uppgift att utarbeta allmänna råd. Personer som 
berörs har också givits rätt att överklaga vissa beslut som fattas 
i enlighet med socialtjänstlagen. I denna process ger länsrätt 
och kammarrätt sin syn på lagtolkningen. Vissa besvär prövas 
även i regeringsrätten. Domar från kammar- och regeringsrätt 
sprids regelmässigt till landets kommuner av socialstyrelsen. 
Även Svenska Kommunförbundet publicerar skrifter med anvis
ningar för hur lagen kan tillämpas i olika fall. Samtliga åtgärder 
skall underlätta att lagen tillämpas enhetligt i hela landet. 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sina gränser. 
Kommunen har också alltid det yttersta ansvaret för att de som 
vistas där får det stöd och den hjälp de behöver. 

Socialtjänstens organisation 
För att kommunerna skall kunna fullgöra sina uppgifter inom 
socialtjänsten skall det finnas en socialnämnd i varje kommun. 
Nämndens ledamöter är förtroendevalda och representerar de 
olika politiska partierna i kommunen. Många kommuner har 
inrättat distriktsnämnder för olika geografiska distrikt. På 
senare år har allt fler kommuner inrättat kommundelsnämnder. 
I dessa samlas olika kommunala nämnder i en gemensam 
nämnd för ett geografiskt område. 

I socialnämnden behandlas frågor av mer principiell natur 
medan det mesta praktiska arbetet inom socialtjänsten sköts av 
anställda tjänstemän. Formellt är de beslut, som fattas enligt 
socialtjänstlagen, socialnämndens men tjänstemännen har ge
nom delegering tilldelats beslutanderätt i vissa frågor. 

Socialtjänstens verksamhetsområden 
Socialtjänsten indelas i de tre huvudfunktionerna: ""Strukturin
riktade insatser", "allmänt inriktade insatser" samt "individu
ellt inriktade insatser". 

Strukturinriktade insatser syftar till att skapa en god sam-
hällsmiljö. Hit räknas insatser som medverkan i samhälls
planeringen, arbete med sociala problem i samhället, ofta kal
lat fält- och grannskapsarbete, samt uppsökade verksamhet. 
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Med allmänt inriktade insatser åsyftas generellt utformade 
sociala tjänster. Såväl barnomsorgen som äldreomsorgen förs 
hit. Vidare räknas insatser som avser att tillgodose behov av 
information, barns och ungdoms omvårdnad och utveckling, 
arbete och försörjning, självständigt boende mm och social 
jourverksamhet till dessa allmänt inriktade insatser. 

De individuellt inriktade insatserna avser sociala tjänster 
som är direkt anpassade till den enskilde individens behov. Här 
ingår behovsprövad ekonomisk hjälp (socialbidrag), upplys
ningar, samtal och rådgivning om ekonomi, barnuppfostran, 
samlevnad och andra förebyggande insatser och hjälpåtgärder 

som motiveras av den aktuella situationen. Fortlöpande kon
takt för stöd och rådgivning vid problembearbetning, erbju
dande om behandling och vård i olika former samt insatser 
som gäller nyinflyttades och invandrares förhållanden. 

Huvudfunktionerna har inte preciserats närmare i lagen 
eller i dess förarbeten. Någon klar gränsdragning mellan 
huvudfunktionerna går egentligen inte heller att göra. Snarare 
är det så att huvudfunktionerna anger var insatserna har sin 
tyngdpunkt. I det praktiska arbete som socialtjänsten utför 
blandas ofta insatser från olika huvudfunktioner, vilket är helt 
i enlighet med lagens intentioner. 

Socialtjänstens huvudfunktioner 
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Strukturinriktade insatser 
Bristen på preciseringar av innehållet i de strukturinriktade 
insatserna gör dem svåra att beskriva. Klart är att de huvudsak
ligen skall vara samhällspåverkande. De skall inriktas på den 
fysiska omgivningen och på ekonomiska och organisatoriska 
förhållanden i kommunen. 

"Medverkan i samhällsplaneringen" har betecknats som 
den viktigaste av de strukturinriktade insatserna. Socialnämnden 
skall här tillföra planeringsunderlag och delta i planerings
processen tillsammans med andra samhällsorgan. Social
tjänstens medverkan bör inriktas på att följa och beskriva 
utvecklingen för de grupper som har det särskilt svårt i samhället. 

Till de strukturinriktade insatserna hör också att "arbeta 
med sociala problem i samhället", vilket ibland betecknas som 
"fält- och grannskapsarbete". Dessa insatser skall främst gälla 
sådana miljöer som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Insatserna 
skall ske tillsammans med dem som lever i området och i 
samverkan med frivilliga organisationer. Genom "uppsökande 
verksamhet" skall socialtjänsten skaffa sig god kännedom om 
människornas situation och kunna sörja för att väsentliga 
behov hos kommunens invånare tillgodoses. 

Strukturinriktade insatser innebar nya verksamhetsområden 
för socialtjänsten och det fanns ingen motsvarighet i tidigare 
lagstiftning. Vid socialtjänstlagens införande hade få kommuner 
någon egen erfarenhet av strukturinriktade insatser att bygga 
på och det skulle dröja ända till 1987 innan socialstyrelsen 
publicerade sitt första förslag till allmänna råd för socialtjänstens 
deltagande i samhällsplaneringen. Fortfarande söker man olika 
former för de strukturinriktade insatserna, ofta med forskning 
knuten till verksamheten för utvärdering. Enhetliga former för 
strukturinriktade insatser saknas således ännu, vilket gör det 
svårt att samla in statistiska data om verksamheten. Den nu 
aktuella årsboken kommer därför inte att redovisa några siffror 
under rubriken "Strukturinriktade insatser". 

Allmänt inriktade insatser 
Till de allmänt inriktade insatserna förs två, tidigare etablerade, 
stora verksamhetsområden. Omsorger om barn och ungdom 
samt omsorger om äldre och handikappade. I lagen utgör 
begreppet "omsorgerom barn och ungdom" en sammanfattande 
beteckning för all den verksamhet som socialtjänsten skall 
bedriva för barn- och ungdomsgrupperna. Jämfört med tidigare 
innebär detta en utvidgning av begreppet barnomsorg i avsikt 
att öka socialtjänstens möjligheter att arbeta med barn och 
ungdomsfrågor. Syftet med insatserna anges vara att underlätta 
familjens uppgift att ge barnen en materiell och känslomässig 
trygghet. Omsorgerna skall också medverka till en positiv 
identitetsutveckling hos barn och unga och i övrigt stimulera 
och tillvarata barns resurser och tillgodose olika behov. Det 
man i praktiken vanligen menar när man talar om barnomsorg 
är emellertid förskolor, fritidshem och familjedaghem. Det är 
också dessa tre områden som täcks av socialtjänststatistiken. 

När det gäller det andra stora verksamhetsområdet under de 
allmänt inriktade insatserna, "omsorger om äldre och handi
kappade", har man för äldreomsorgen uppställt självbestäm
mande och normalisering som delmål. På motsvarande sätt har 
omsorger om de handikappade behandlats, men man talar i 
stället om integration och normalisering som riktlinjer för 
verksamheten. Med normalisering menas att samhällets insat
ser skall underlätta för de äldre och handikappade att bo i sin 
vanliga miljö. Integration innebär att handikappade skall vara 
med i samhällets gemenskap och ha möjlighet att leva och delta 
i samhällslivet som andra. 1 samklang härmed är insatserna 
inom såväl äldreomsorgen som handikappomsorgen i hög grad 
uppbyggda för att tillhandahålla sådan service att de äldre och 
handikappade själva skall kunna välja hur de vill bo och också 
kunna förflytta sig fritt utanför bostaden. Betydelsen av själva 
boendet framgår också av att detta fått en egen rubrik under de 
allmänt inriktade insatserna, nämligen "självständigt boende". 
Socialtjänstens viktigaste insatser till äldre och handikappade 
finns i form av servicehus, dagcentraler, social hemtjänst. 
verksamheter i öppen vård samt färdtjänst. Dessa insatser 
omfattas också av socialtjänststatistiken. 

Till de allmänt inriktade insatserna förs också socialtjäns
tens uppgift att ge "information" om socialtjänsten i kommu
nen. Målen för denna information skall vara att upplysa om 
samhällets socialpolitik och ge medborgarna kunskaper om 
deras rättigheter och skyldigheter på området. Socialtjänsten 
bör även informera om sociala problem, deras utbredning och 
tänkbara orsaker. Informationen skall också göra allmänheten 
positiv till socialtjänsten. 

En viktig uppgift för socialtjänsten är insatser som främjar 
människors möjligheter till meningsfull sysselsättning och 
utkomst. Sådana allmänt inriktade insatser rubriceras "arbete 
och försörjning". Socialtjänstens uppgift är inte i första hand att 
skapa arbetstillfällen utan att vara en förmedlande länk mellan 
individer och sådana institutioner som ger möjligheter till 
arbete, tex arbetsförmedling eller arbetsvård. Man skall likaså 
kunna hjälpa till att förmedla barntillsyn, färdtjänst, utbildning 
mm. 

"Socialjour" är en insats som gör att människor skall kunna 
komma i kontakt med socialtjänsten på kvällar och helger. Den 
är tänkt att kunna hjälpa människor i krissituationer men skall 
också spela en förebyggande roll. Hagens förarbeten nämns två 
kategorier som antas ha särskilt stora behov av jouren. Dels är 
det de ensamstående, dels barn och ungdomar. Behoven av 
socialjour såväl som kommunemas möjligheteratt upprätthålla 
en sådan verksamhet är olika i tättbefolkade, urbaniserade 
områden och glesbygdsområden. Utformningen av jourverk
samheten måste därför anpassas till lokala förhållanden. 

Socialtjänststatistiken redovisar uppgifter om barnomsor
gens förskolor och fritidshem. Vidare redovisas uppgifter om 
servicehus, dagcentraler, social hemtjänst, verksamheter i öp
pen vård samt färdtjänst. Dessa senare insatser räknas till äldre-
och handikappomsorgen och till de insatser som befrämjar 
självständigt boende. Varken socialtjänstens uppgift att ge 
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information om socialtjänsten i kommunen, dess socialjour 
eller de insatser som kallas "arbete och försörjning" täcks av 
socialtjänststatistiken. 

Individuellt inriktade insatser 
Målen förde individuellt inriktade insatserna har formulerats 
som vissa principer, varav helhetssyn, frivillighet och självbe
stämmande samt normalisering skall gälla samtliga insatser 
enligt socialtjänstlagen. För vård utom det egna hemmet skall 
också principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet gälla. 
Till de individuellt inriktade insatserna kan även räknas åtgär
der i form av vård utan samtycke (dvs tvångsvård) av unga och 
av vuxna missbrukare. (Se figuren på sidan 16.) Dessa åtgärder 
regleras genom lagen med vissa bestämmelserom vård av unga 
(LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

"Ekonomiskt bistånd" eller "socialbidrag" är det behovs
prövade ekonomiska bistånd som den enskilde har rätt till om 
han inte kan klara sin försörjning på annat sätt. Det hette 
tidigare socialhjälp. 

"Rådgivning" kan avse hjälp att göra upp en budget, att 
utreda vilken annan myndighet som bäst kan hjälpa till att lösa 
ett problem eller att ge råd som rör familje- eller barn- och 
ungdomsproblem. Besläktat med rådgivning är begreppet "in
formation" som mer skall avse socialtjänstens uppgift att ge 
upplysningar till enskilda om vilka möjligheter till hjälp som 
finns tillgängliga och var de finns. 

"Stöd och hjälp" samt "vård och behandling" är beteckning
ar på en mängd olika typer av insatser som socialtjänsten kan 
hjälpa enskilda och familjer med. Dessa insatser kan ske dels 
i hemmet, dels inom någon öppenvårdsverksamhet. Här talar 
man i propositionen om familjeterapi, "hemma hos"-verksam-
hetoch insatser såsom kontaktperson eller kontaktfamiljer. Hit 
räknas vidare familjerådgivning och behandling vid psykiska 
barn- och ungdomsvården. PBU, samt även t ex verksamheter 
vid dagcentraler. Behovet av stöd och hjälp såväl som vård och 
behandling kan bottna i förekomsten av olika problem för 
individer och familjer. Vilken form av insats som skall väljas 
i det enskilda fallet fastslås inte i lagen utan får bestämmas 
utifrån de principer som gäller de individinriktade insatserna. 

Vård utom hemmet kan ske i familjehem eller i hem för vård 
och boende. "Familjehem" avser annat enskilt hem än det egna. 
Inom barnavården har det tidigare betecknats som fosterhem. 
Men vård i familjehem aren insats som inte enbart används för 
placeringar av barn utan även av ungdomar och vuxna personer 
med olika slags problem. 

"Hem för vård och boende" är beteckningen på de institutio
ner som socialtjänsten använder för placering av barn och 
vuxna. De intagnabor på institutionen som tillhandahållernågon 
form av behandling eller utbildning. Vården av den enskilde 
skall följa en för honom eller henne särskilt utarbetad behand
lingsplan. Institutionerna kan drivas av kommun eller lands
tingskommun. Vissa drivs även av enskilda personer eller 
sammanslutningar. Till hem för vård och boende förs sådana 
institutioner som tidigare kallades barnhem och ungdoms

vårdsskolor. Inackorderingshem och behandlingshem för al
kohol- och narkotikamissbrukare betecknas också hem för 
vård och boende. 

Insatser med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmel
ser om vård av unga, kan bestå av kontaktperson eller av 
behandling i öppna former eller av omhändertagande för 
samhällsvård. Insatserna kan vidtas utan de berörda parternas 
samtycke. Vid omhändertagande används vanligen familje
hemsplacering eller placering i hem för vård och boende. 

Med stöd av LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 
kan missbrukare tvångsomhändertas för vård. Placering sker 
vanligtvis i hem för vård och boende. Fram till den 31 decem
ber 1988 var vårdtiden enligt LVM tidsbegränsad till två 
månader med möjlighet till förlängning i ytterligare två månader. 
Den 1 januari 1989 ändrades lagen så att vårdtiden förlängdes 
till högst sex månader utan möjlighet till ytterligare förläng
ning. 

Socialtjänststatistiken täcker uppgifter om ekonomiskt bi
stånd till enskilda och familjer (socialbidrag), kommunernas 
socialbidragsnormer samt totala kostnader för socialbidragen. 
Socialtjänstens rådgivnings-och informationsverksamhet finns 
ej med i statistiken. Av insatserna som betecknats som stöd och 
hjälp, vård och behandling belyser socialtjänststatistiken en
bart insatser i form av kontaktpersoner för barn och unga. 
Uppgifter redovisas också över placeringar av barn och unga i 
familjehem eller i hem för vård och boende. Likaså finns 
uppgifterom frivillig vård i form av behandling på hem för vård 
eller boende för vuxna missbrukare. Vård med stöd av LVU 
eller LVM täcks också av socialtjänststatistiken. 
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Barnomsorg 

Barnomsorg bedrivs både i kommunal och privat regi men den 
kommunala verksamheten är helt dominerande. Den kommu
nala barnomsorgen innefattar förskoleverksamhet för barn 
som inte uppnått skolpliktig ålder och fritidshemsverksamhet 
för skolpliktiga barn till och med 12 års ålder. Till förskolan 
räknas daghem, deltidsgrupp som tidigare kallades lekskola, 
familjedaghem och öppen förskola. För de skolpliktiga barnen 
finns fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. 

Vid sidan av den kommunala barnomsorgen finns ett antal 
altemativaformer av barnomsorg som vanligen får statsbidrag. 
Montessoriförskolan som arbetar enligt en särskild pedagogik 
är ett exempel. Förskolor drivs också av kyrkor och av olika 
etniska grupper. Föräldrakooperativ förekommer också. Sam
manlagt fanns 578 sådana alternativa förskolor i slutet av år 
1989. 

Statistiken 
SCB samlar varje år in statistik om barnomsorgen 
från kommunerna. Uppgifterna gäller samtliga 
kommunala förskolor, fritidshem och familjedaghem. 
Statistiken avser antalet inskrivna barn, barnens 
placering i olika grupper, barn med annat hemspråk, 
personalen och deras utbildning, institutionernas 
öppethållandetider mm. Statistiken redovisas varje 
år i Statistiska meddelanden, serie S. 

Detta kapitel behandlar verksamheter som ingår i 
kommunernas barnomsorgsplaner, även sådana som 
ej bedrivs i kommunal regi. 

Barnomsorg för barn 0-12 år 
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Kommunernas verksamhet 

Förskoleverksamheten 
Daghemmen är till för bam, vars föräldrar förvärvsarbetar eller 
studerar och för barn som av andra skäl behöver barnomsorg. 
Barnen är inskrivna och vistelsen är avgiftsbelagd. Daghemmen 
är i regel öppna minst 8 timmar. Förskollärare och barnskötare är 
de vanligaste personalkategorierna vid daghemmen. 

I deltidsgrupper (f d lekskolan) går främst 5-6 åringar 3 
timmar per dag under skolterminerna. Al la sexåringar som inte 
har en daghemsplats och barn som behöver särskilt stöd har rätt 
att få plats i en deltidsgrupp. Barnen är inskrivna men verksam
heten avgiftsfri. Personalen består främst av förskollärare. 

Familjedaghemmen är främst avsedda för barn med för
värvsarbetande eller studerande föräldrar. En kommunalt an
ställd dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Barnen är 
inskrivna och vistelsen är avgiftsbelagd. Sexåringar med plats 
i ett familjedaghem går som regel även i en deltidsgrupp. 

Trefamiljesystem är ett slags familjedaghem där barn från 
tre familjer tas om hand av en kommunalt anställd dagbarnvår
dare i något av familjernas hem. I statistiken förs trefamiljesys-
temet alltid till familjedaghemmen. 

De öppna förskolorna vänder sig i första hand till barn 
utanför den reguljära förskolan samt till deras föräldrar och/ 
eller dagbarnvårdare. De är öppna i den meningen att de fritt 
kan besökas under den tid lokalerna är öppna. Besöken är 
avgiftsfria. Personalen är vanligtvis förskollärare. 

Fritidsverksamheten 
Fritidshemmen är till för barn, vars föräldrar förvärvsarbetar 
eller studerar eller som av andra skäl behöver en plats. Barnen 
är inskrivna i fritidshemmen och kan vistas där när de inte är i 
skolan. Vistelsen är avgiftsbelagd. Vid fritidshemmen arbetar 
främst fritidpedagoger och fritidsledare. 

Familjedaghemmen fungerar på samma sätt för skolbarn 
som för förskolebarn. 

Daghem med utvidgad syskongrupp kan ta emot barn även 
sedan de börjat skolan. Vistelsen där motsvarar vistelse i fritidshem. 

Öppen fritidsverksamhet är främst avsedd för skolbarn 
som inte är inskrivna i fritidshem. Vistelsen är avgiftsfri. 
Fritidspedagoger och fritidsledare är de vanliga personalka
tegorierna. 

Vård i hemmet vid tillfällig sjukdom 
Barnvårdare tar hand om sjuka barn i barnets hem. Främst får 
bam med plats i daghem, familjedaghem eller fritidshem vård. 
Avgiften är densamma som då barnet vistas i daghem mm. 

Barnomsorgen är kommunernas 
skyldighet 
Den kommunala barnomsorgen regleras i socialtjänstlagen 
från 1982 och ingår i socialtjänstens omsorger om barn och 
ungdom. Socialnämnden eller motsvarande nämnd i kommu
nen skall "verka för att barn och ungdom växer upp under 

trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen, 
främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom..." 

Enligt lagen är kommunerna också skyldiga att bedriva 
förskole- och fritidsverksamhet. Alla barn skall anvisas plats i 
förskola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn 
som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall erbjudas plats 
i förskola tidigare än vid sex års ålder och få förtur till plats på 
fritidshem när de börjat skolan. 

Barnomsorgsplaner 
Kommunerna är också skyldiga att upprätta planer för försko
le- och fritidsverksamheten avseende en period om minst fem 
år. Socialstyrelsen härtill uppgift att upprätta allmänna råd om 
barnomsorgsplaneringen och dessutom analysera och följa 
upp kommunernas planer. 

Förskola för alla barn 1991 
År 1985 beslutade riksdagen att en förskola för alla barn skall vara 
fullt utbyggd år 1991 och därmed ge alla barn som behöver 
omvårdnad en plats i förskolan. Beslutet innebär att barn till 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar som behöver kom
munal barnomsorg skall erbjudas plats från ett och ett halvt års 
ålder senast 1991. För bam till hemarbetande eller barn som finns 
i kommunala familjedaghem innebär beslutet att de skall få 
tillgång till öppen förskola från ett och ett halvt års ålder och 
därefter, vid fyra års ålder erbjudas plats i deltidsgrupp. 

Samtidigt tog riksdagen ställning till principer för försko
lans innehåll. Ett program som vägledning för förskolans 
pedagogiska verksamhet utarbetades av socialstyrelsen som 
också är tillsynsmyndighet. I programmet framhålls bl a perso
nalens kompetens som en av de viktigaste förutsättningarna för 
en bra verksamhet. Förskolan skall även kunna ge särskilt stöd 
till barn och familjer med ekonomiska, sociala, fysiska eller 
psykiska handikapp. Riksdagens beslut om fullt utbyggd för
skola förväntas innebära en ökad efterfrågan på fritidshems
platser. Sedan 1988 finns ett pedagogiskt program även för 
fritidshemmen. 

Vem ser till barnen på dagarna? 
I Sverige finns drygt 700 000 barn under sju år. De flesta har 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar och får tillsyn av 
någon annan under dagen. 1 januari 1990 hade nästan hälften, 
48 procent, av alla förskolebarn plats i den kommunala barn
omsorgen, i daghem eller i familjedaghem. Åtta procent av 
barnen hade privat ordnad tillsyn medan resten, 44 procent, var 
hemma med egna föräldrar. Av de barn som enbart sågs till av 
föräldrarna hade 22 procent föräldrar som var föräldralediga. 
Fyra procent av de barn som var hemma på dagarna hade en 
förälder som också tog emot dagbam. 

De riktigt små barnen ses vanligen till av föräldrarna själva. 
Bara 2 procent av barnen under ett år hade plats i daghem eller 
familjedaghem. Bland de barn som skulle fylla två år under 
1990 hade däremot hela 53 procent kommunal barntillsyn. 
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Barntillsynen 1990 

Kommunal barntillsyn var vanligast för barn som skulle fylla 
fem eller sex år under 1990. Av dessa hade 62 procent kommu
nal barntillsyn. Året innan de börjar skolan lämnar emellertid 
en del barn sina platser. Kvar finns 60 procent av sexåringarna. 
Tillsynen av de barn som slutar kan förmodligen klaras genom 
att barnen får plats i deltidsgrupp (lekskola) tre timmar varje 
dag. Plats i deltidsgrupp är gratis och samlar huvudsakligen 
fem- och sexåringar. Pedagogiken kan därför inriktas på dessa 
åldersgrupper och behöver inte ta hänsyn till yngre barns 
särskilda behov. 

Den kommunala barnomsorgens utveckling 

Inskrivna barn 
Den nuvarande förskole- och fritidshemsverksamheten har i 
stort sett byggts upp under den senaste 20-årsperioden. I början 
av 1970-talet fanns omkring 10 procent av förskolebarnen i 
daghem och familjedaghem. Den dominerande formen var då 
fortfarande deltidsgrupp. Bland de yngre skolbarnen 7-12 år 
hade då endast omkring 5 procent plats på fritidshem och 
familjedaghem. 

I dag har omkring hälften av alla förskolebarn och en 
fjärdedel av de yngre skolbarnen plats i daghem, familjedag
hem eller fritidshem. Nästan vart femte förskolebarn går i 
deltidsgrupp. Antalet inskrivna förskolebarn i daghem och 
familjedaghem har ökat från 65 000 år 1970 till drygt 350 000 
år 1989, vilket utgör en femfaldig ökning. Efterfrågan på 
daghemsplatser har ökat snabbare än efterfrågan på familje
daghem, framför allt sedan slutet av 1970-talet. 

Utbyggnadstakten av fritidsverksamheten för barn mellan 

Inskrivna barn 0-6 år i daghem, 
familjedaghem och deltidsgrupp 

1970-1989 

7 och 12 år har varit ännu snabbare än utbyggnaden av 
förskolan. År 1970 fanns cirka 14 000 skolbarn på fritidshem 
eller i familjedaghem. Motsvarande siffra för 1989 var 161 500. 
vilket innebär att drygt tio gånger fler barn då fått plats i 
skolbarnsomsorgen. Trots det finns ändå nästan tre fjärdede
lar av dessa yngre skolbarn utanför den kommunala barnom
sorgen. 

Inskrivna barn 7-12 år i fritidshem 
och familjedaghem 1970-1989 
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Trefamiljesystem 
Trefamiljesystemet som startade i slutet av 1970-talet är i hög 
grad en storstadsföreteelse. 1989 fanns 353 trefamiljesystem i 
landet, varav 70 procent i Stockholms, Göteborgs och Bohus 
län samt Malmöhus län. I statistiken räknas alltid trefamilje-
systemen till familjedaghemmen. 

Öppen förskola 
År 1972 startade den första öppna förskolan i Haninge kom
mun som försöksverksamhet. 1975 hade ca 20 kommuner 
öppna förskolor. Därefter har utbyggnaden varit snabb och 
öppna förskolor finns nu i de flesta kommuner. 

Öppna förskolor den 31 december 1982-1989 

Institution eller familjedaghem 
Den kommunala barnomsorgen bestod länge nästan uteslutande 
av familjedaghem. År 1970 fanns 25 200 familjedaghem medan 
institutionerna daghem, lekskolor (deltidsgrupper) och fritids
hem tillsammans endast var 2 600. Utbyggnaden av daghem och 
fritidshem har successivt ökat hela tiden fram till i dag. Antalet 

Antal institutioner för barnomsorg och 
antal familjedaghem 1980-1989 

familjedaghem ökade också under hela 1970-talet och var som 
störst 1981. Under 1980-talet har utbyggnaden av barnomsorgen 
framför allt koncentrerats på institutionerna daghem och fritids
hem medan antalet deltidsgrupper minskat i antal. På institutio
ner med flera verksamhetsformer kan både daghem, fritidshem 
och deltidsgrupper samsas. Även dessa institutioner har blivit 
vanligare. Familjedaghemmen har under de senaste tre åren åter 
ökat efter en svag nedgång i mitten av 1980-talet. 

Fler barn per enhet 
Det rekommenderade antalet inskrivna barn per daghemsav
delning brukar vara högst 15. Under 1980-talet gick utveck
lingen emellertid mot större grupper med större antal barn per 
avdelning. År 1980 hade 14 procent av daghemmen grupper 
med fler än 15 inskrivna barn per grupp. År 1989 var motsvar
ande siffra 34 procent. 

Motsvarande utveckling har skett i familjedaghemmen där 
antalet barn per hem ökat. År 1982 tog en dagbarnvårdare i 
genomsnitt hand om 4 dagbarn. Motsvarande siffra 1989 var 5 
(5,5) dagbam. Det är inte ovanligt att en dagbarnvårdare tar 
emot fler än 8 barn. I socialstyrelsens allmänna råd (1988:4) om 
kommunala familjedaghem anges som riktmärke att högst fyra 
förskolebarn på heltid, egna barn inräknade, bör placeras hos 
en dagbarnvårdare. Men man påpekar att det kan vara svårt att 
förena principen om högst fyra barn med möjligheten till rimlig 
månadslön för dagbamvårdaren, vilket kan leda till att fler än 
fyra barn skrivs in. Någon bestämd övre gräns anges ej. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Nästan alla daghem har öppet 10-12 timmar om dagen. Men 
föräldrar med skiftarbeten och andra arbeten med oregelbun
den arbetstid behöver också barntillsyn under kvällar, nätter 
och tidiga morgnar. 

Kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid 1987 

Nästan alla kommuner tillhandahåller barnomsorg på obe
kväm arbetstid i någon form. År 1987, när statistik senast 
samlades in, fick barn i 256 kommuner sådan barnomsorg. 
Lösningarna varierade men det vanligaste var att barnen hade 
plats i familjedaghem som tog emot på udda tider. Endast 29 
kommuner tillhandahöll barnomsorg i andra former på obe
kväm arbetstid. Tolv kommuner hade nattdaghem. I vissa 
kommuner hade man anställt barnvårdare som kom hem till 
familjen i stället. I några enstaka fall var barnen på ett fritids-
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hem som hade öppet. Sammanlagt fick 5 600 barn någon form 
av omsorg på obekväm arbetstid under 1987. De utgjorde drygt 
en procent av alla barn placerade inom den kommunala barn
omsorgen. Efterfrågan var emellertid mycket större. Samman
lagt 46 000 förskolebarn skulle enligt föräldrarna behöva 
tillsyn på obekväm arbetstid 1987. Efterfrågan har mätts även 
under 1989 och hade då inte ökat. För 45 000 barn efterfrågades 
då barnomsorg på obekväm arbetstid. Året därefter, 1990, hade 
emellertid efterfrågan sjunkit till att gälla endast 31 000 barn. 

Geografiska variationer 
Tillgången på kommunal barnomsorg varierar beroende på var 
i landet man bor. Mest utbyggd är barnomsorgen i Örebro och 
Västerbottens län med 53 procent av alla barn upp till sex år 
inskrivna i förskolan. I Stockholms län hade 52 procent av 
förskolebarnen plats i förskolan. Utbyggnaden varierar däre
mot starkt mellan olika kommuner. I de kommuner som byggt 
ut barnomsorgen mest har nästan 70 procent av förskolebarnen 
plats i förskolan, vilket kan jämföras med 25 procent i de 
kommuner som ligger lägst. Utbyggnaden har samband med 
kommunstorleken så att större kommuner har fler av förskole
barnen inskrivna i förskolan än mindre kommuner. 

Social hemhjälp till barnfamiljer 
Social hemhjälp till barnfamiljer ges i form av barnvårdarverk-
samhet och hemvårdarverksamhet. När barn som vanligen vistas 
i daghem eller familjedaghem blir sjuka kan tillsynen ordnas ge
nom att en barnvårdare kommer hem till familjen. Även familjer 
som inte har barnen placerade inom den kommunala barnomsorgen 
kan få hjälp när föräldrarna blir akut sjuka, vid barnsbörd eller vid 
andra likartade tillfällen. En hemvårdare tar då hand om barnen 
i familjens hem och sköter också om hushållet. Barnvårdarverk-
samheten såväl som hemvåirdarverksamheten har minskat 

kontinuerligt under 1980-talet. Främst beror minskningarna på 
utbyggnaden av barnomsorgen och den förbättrade föräldra
försäkringen. 

Barn med handikapp 
Enligt beräkningar föds varje år c:a 1 500 barn som kommer att 
ha bestående funktionshinder i form av olika handikapp. Det 
motsvarar 1,5 procent per årskull födda barn. Handikappen kan 
vara av mycket skiftande slag. Den största gruppen med 
svårare handikapp utgörs av de psykiskt utvecklingsstörda. 
Stora grupper är också de rörelsehindrade, de hörselskadade 
och de synskadade. Bland övriga handikapp finns många olika 
medicinska handikapp såsom astma, allergi,epilepsi, diabetes, 
tumörsjukdomar, cystisk fibros, blödarsjuka, psoriasis, stomi 
mfl. Det är inte ovanligt att ett barn har fler handikapp. 

De allra flesta bam med handikapp växer idag upp med sina 
föräldrar. Institutionsvård förekommer praktiskt taget inte 
längre. Endast för ett mindre antal barn som är svårt utveck
lingsstörda och ofta flerhandikappade ordnas boende i familje
hem eller i form av gruppboende i små enheter. Speciellt för 
barn med handikapp som växer upp i sina egna familjer har 
förskola och fritidshem en stor betydelse. Enligt socialtjänstla
gen § 15 är kommunerna också skyldiga att ge bam med 
handikapp förtur till förskola och fritidshem. 

År 1987 fanns det drygt 7 300 bam med handikapp inom 
barnomsorgen. De psykiskt utvecklingsstörda värden största 
gruppen. Av de handikappade barnen var 42 procent psykiskt 
utvecklingsstörda, 14 procent var rörelsehindrade, 10 procent 
hade hörselskador och 4 procent synskador. Barn med övriga 
handikapp inklusive medicinska utgjorde tillsammans 31 pro
cent. Trots att många av de handikappade bamen hade plats i 
barnomsorgen utgjorde de bara omkring 1 procent av det totala 
antalet barn inom barnomsorgen. 

Antal hjälpta barnfamiljer inom bam- och 
hemvårdarverksamheten 1982-1989 

Handikappade barn i kommunal barnomsorg 
fördelade på typ av handikapp 1987 
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Barn med annat hemspråk än svenska 
Enligt det pedagogiska programmet för förskolan bör alla barn 
som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk 
i hemmet samt samiska barn erbjudas hemspråksstöd i försko
lan. Kultur- och hemspråksstöd skall vara en integrerad del av 
förskolans pedagogiska verksamhet. Ända sedan 1974 då 
invandrarutredningen formulerade målen för invandrarpoliti
ken har det förekommit förskolor med hemspråksgrupper, där 
barn och personal talar samma språk. I dag kan barn i såväl 
sammansatta (flerspråkiga) som svensktalande grupper få sär
skilt hemspråksstöd. 

Barn med annat hemspråk än svenska 1989 

Förutsättningarna för att kommunerna skall erbjuda barn hem
språksstöd är att en el ler båda föräldrarna har ett annat moders
mål än svenska som de normalt talar med barnen. 

År 1989 fanns 28 000 barn under 7 år med annat hemspråk än 
svenska inom barnomsorgen. Av dessa erhöll 53 procent 
hemspråksstöd. Den dominerande gruppen barn med annat 
hemspråk än svenska har under hela 1980-talet varit finska 
barn (4 600 barn 1989). Det finns också många hemspråks
grupper med spansktalande, persisktalande och arabisktalande 
barn. Ett 50-tal olika språkgrupper finns representerade inom 
förskolan. 

Den sociala snedfördelningen 
Flera undersökningar har visat att den kommunala barnomsor
gen utnyttjas i högre grad av tjänstemän än av arbetare. Detta 
har bl a visat sig i den senaste undersökningen av levnadsför
hållanden, ULF, som avser 1986 och 1987. (Med arbetare 
menas här personer med yrken som normalt organiseras inom 
LO. Övriga klassificeras som tjänstemän.) 

Knappt hälften av alla 2-6 åringar med sammanboende 
föräldrar i arbetaryrken hade 1986/87 kommunal barnomsorg 
i form av daghem eller familjedaghem. Motsvarande siffra 
bland tjänstemannabarnen var över 80 procent. Privat ordnad 
tillsyn var däremot vanligare bland arbetarbarnen än bland 
tjänstemannabarnen. 

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

Huvudsaktig tillsyn av barn 2-6 år i arbetar- respektive tjänstemannahem 1986 och 1987 
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Liknande skillnader mellan barn till föräldrar med arbetaryr
ken och barn till föräldrar med tjänstemannayrken framkom
mer då man jämför utnyttjandet av skolbarnsomsorgen, fritids
hem och familjedaghem, bland arbetarfamiljer och tjänste
mannafamiljer. Barn i tjänstemannafamiljer är starkt överre
presenterade. 

Orsaker till snedfördelningen 
På regeringens uppdrag har socialstyrelsen utrett orsakerna till 
den sociala snedfördelningen i barnomsorgen. Utredningen 
färdigställdes våren 1989. Flera, delvis samverkande, orsaker 
uppmärksammades. Till de viktigaste hör att föräldrar med 
arbetaryrken i mycket större utsträckning arbetar på obekväm 
arbetstid och på oregelbundna tider än föräldrar med tjänste
mannayrken. Kvinnorna i arbetarhushåll med förskolebarn 
arbetar också oftare deltid än andra småbarnsmödrar. Halvtids
arbete berättigade inte till daghemsplats i alla kommuner för 
några år sedan. Höga daghemsavgifter kan också vara en 
bidragande orsak. I slutet av 1985 hade t ex ett hundratal kom
muner ingen reducering av avgiften för barn, som vistades 
deltid i daghem. Daghemmen är inte öppna tidiga morgnar, 
kvällar och nätter. Arbetsrytmen, men också det pedagogiska 
innehållet kräver att barnen är med vid återkommande aktivi
teter i daghemmen och gör det svårt att inlemma barn på 
oregelbundna tider. Allt detta gör att föräldrar som arbetar på 
obekväm arbetstid eller som har oregelbundna arbetstider, 
vilket är vanligare i arbetarhushåll än bland tjänstemannahus
håll, har svårt att utnyttja daghemmen. 

Snedfördelningen kan till viss del också bero på att barnom
sorgen är bättre utbyggd i storstäder och tätorter, där det finns 
en hög andel med tjänstemannayrken. Andelen arbetarbarn 
som fått plats inom barnomsorgen har dock ökat under senare 
år. Man vet också att arbetarbarnen oftare har plats i familje
daghem än i daghem. 

Personal inom barnomsorgen 
Utbyggnaden av barnomsorgen har inneburit en betydande 
ökning av antalet anställda. År 1989 arbetade drygt 95 600 
personer direkt med barn inom den kommunala barnomsorgen. 
År 1981 var motsvarande siffra knappt 60 000. Deltidsarbete 
har hela tiden varit vanligt inom barnomsorgen. År 1989 
arbetade åtta av tio anställda deltid. 

Samtidigt som antalet anställda inom barnomsorgen ökat 
har också antalet inskrivna barn ökat. Personaltätheten, räk
nat som antal inskrivna barn per årsarbetare, i daghem och 
deltidsgrupper har därför varit relativt konstant sedan 1980, 
medan den minskat något i fritidshemmen. I familjedaghem
men har personaltätheten också minskat allteftersom varje 
dagbarnvårdare i genomsnitt tagit emot allt fler dagbarn. 

Fördelningen mellan kvinnor och män som arbetar inom 
barnomsorgen har varit oförändrad under hela perioden. Ande
len män är endast 5 procent. Bland föreståndarna däremot är 9 
procent män. 

Personal inom den kommunala barnomsorgen 
1981-1989 

Personaltäthet inom barnomsorgen 
1980, 1985, 1988 och 1989 
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Anställda inom barnvårdar- och hemvårdarverksamheten 
Barnvårdare och hemvårdare är de två yrkesgrupper som har 
minskat under 1980-talet. Detta hänger naturligtvis samman 
med att deras verksamhetsområden minskat som en följd av 
utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen och den för
bättrade föräldraförsäkringen. År 1982 fanns 2 400 anställda 
bamvårdare och 2 410 anställda hemvårdare som arbetade i 
barnfamiljer. Fyra år senare, 1986, fanns bara 1 484 barnvår
dare och 1 475 hemvårdare kvar i kommunal tjänst. Antalet 
arbetade timmar i barnfamiljer illustrerar också minskningen. 
I barnfamiljer arbetade barnvårdare och hemvårdare år 1982 
sammanlagt 2,9 miljoner timmar. År 1989 hade antalet arbeta
de timmar sjunkit till 1,4 miljoner. 

De anställdas utbildning 
I förskolan arbetar framför allt förskollärare, barnskötare och 
fritidspedagoger. Dagbarnvårdarna i familjedaghemmen har 
vanligtvis gått en dagbarnvårdarkurs i kommunens regi. 

Utbildning bland anställda Inom förskolor 
och fritidshem 1989 

Personalrörligheten 
Under perioden 1981 -1986 lämnade drygt 9 000 anställda sina 
arbeten inom barnomsorgen. Rörligheten var störst bland de 
yngre, bland barnskötarna och bland männen. De geografiska 
variationerna var stora. I Stockholms län hade 22 procent av de 
anställda 1981 slutat 2986. I Blekinge län var motsvarande 
siffra knappt 7 procent. Socialstyrelsen har gjort en prognos 
över personaltillgången inom barnomsorgen vid årsskiftet 
1992/93. Om man inte utbildar fler kommer det då, enligt 
prognosen, att finnas en brist på 9 000 förskollärare och 1 400 
fritidspedagoger. Skattningar av tillgången på antalet barnskö
tare saknas men bristen kan förväntas ligga närmare bristen på 
antalet förskollärare än bristen på antalet fritidspedagoger. 

Kostnader 
År 1989 kostade den kommunala barnomsorgen totalt 30 503 
miljoner kronor. Det är 13,7 procent av kommunernas totala 
utgifter och 2,5 procent av BNP. Kostnaderna för barnomsor
gen har under den senaste tioårsperioden ökat 1,5 gånger. 

Kostnader per barn 
Svenska Kommunförbundet har beräknat de preliminära ge
nomsnittskostnaderna för en plats inom barnomsorgen 1989. 

Daghem 71 100 kr 
Deltidsgrupp 17 700 kr 
Fritidshem 41 000 kr 
Familjedaghem 40 600 kr 

En daghemsplats är i särklass dyrast. Ett barn i daghem kostar 
mer än en och en halv gång så mycket som ett barn i familje
daghem. Det allra billigaste är plats i deltidsgrupp. 

Kostnader för barnomsorgen 1980-1989 

Kostnad i genomsnitt för en barnomsorgsplats 
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Geografiska variationer 
Kostnaderna per plats i barnomsorgen varierar mellan landets 
kommuner. Om man väger samman de olika typerna av barn
omsorg till en "genomsnittsplats" finner man att kostnaderna 
stiger med ökande folkmängd i kommunen. Detta samman
hänger troligen med att små kommuner har fler barn placerade 
i de billigare familjedaghemmen medan de större kommunerna 
har satsat mer på institutionerna. 

Finansiering 
Kostnaderna för den kommunala barnomsorgen finansieras 
huvudsakligen genom kommunalskatt, statsbidrag och avgif
ter från föräldrarna. Under 1970-talet ökade statsbidragsandelen 
successivt från 10 procent 1970 till 43 procent 1980. Andelen 
som finansierades genom kommunalskatt sjönk under samma 
period men förändringen var inte lika stor. Föräldraavgiftema 
har under perioden legat kring 10 procent. Därefter har endast 
små förskjutningar inträffat. 

Finansiering av kommunal barnomsorg 1989 

Statsbidragen 
En del av kostnaderna för barnomsorgen ersätts av staten genom 
statsbidrag. Genom statsbidragens konstruktion kan riksdagen 
styra utvecklingen av den kommunala barnomsorgen i önskad 
riktning. Ett nytt statsbidragssystem infördes 1988. För varje 
femtontal inskrivnabarn i förskola och fritidshem lämnas ett visst 
belopp. Beloppet varierarmed verksamhetsform. Bidrag till barn 
i familjedaghem utgår däremot med ett belopp per barn. Beloppet 
varierar med tiden barnet vistas i familjedaghemmet. 

Sammanlagt utbetalades 10 862 miljoner i statsbidrag för 
den kommunala barnomsorgen under år 1988. Från och med 
1990 höjdes statsbidragen till kommunerna med sammanlagt 
900 miljoner kronor. 

Statsbidrag till förskolor och fritidshem 1989 

Finansiering av plats i förskola och fritidshem 1989 

Föräldrarnas avgifter utgör endast en mindre del av kostnader
na för en plats i barnomsorgen. De utgjorde 1989 endast 11 
procent av kostnaderna för en daghemsplats, 10 procent av 
kostnaderna för en plats i fritidshem och 15 procent av kostna
derna för en plats i ett familjedaghem. Resten betalades med 
kommunalskatt och genom statsbidrag. 

Behov och efterfrågan 
Behov och efterfrågan på barnomsorgsplatser 
Kommunerna gör i sina årliga barnomsorgsplaner beräkningar 
av hur stora behoven av platser i daghem, deltidsgrupper och 
fritidshem är och förväntas vara under en kommande femårs-
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Barnomsorgsundersökningar 

SCB har, på uppdrag av socialdepartemen
tet, utfört undersökningar av efterfrågan på 
kommunal barnomsorg för förskolebarn i 
landets kommuner åren 1980, -83, -86, -87, 
-88, -89 och 1990. Genom urvalsförfarande 
har vårdnadshavare till barn 0-6 år tillfrågats 
om hur de ordnar barntillsynen och vilken 
kommunal barnomsorg de skulle behöva. Ca 
100 000 föräldrar till barn har tillfrågats vid 
respektive undersökningstillfälle. Statistiken 
redovisas i Statistiska meddelanden, serie S. 

period. Man utgår frän beräkningar av antalet barn i åldrarna 
under sju respektive under tolv år i kommunerna. Antalet 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skattas. Vidare 
beräknas behovet av platser for barn med speciella behov. 

Alla förvärvsarbetande eller studerande föräldrar vill emel
lertid inte ha barntillsyn medan en del föräldrar, som vid en viss 
tidpunkt varken förvärvsarbetar eller studerar, önskar tillsyn 

av barnen. För att skatta efterfrågan på kommunal barntillsyn 
utför SCB, på uppdrag av socialdepartementet, årliga under
sökningar bland föräldrar till förskolebarn av behov och öns
kemål av barnomsorgsplatser. Vidare används den årliga sta
tistiken över barn i barnomsorgen för att beräkna hur stor andel 
av barnen som redan har platser. 

Socialstyrelsen sammanställer uppgifterna för att kunna 
följa utbyggnadstakten och göra prognoser för behovet av nya 
platser, personal, utbildning mm i riket. 

Behoven av barntillsyn ökar 
Antalet födda barn har ökat under den senare delen av 1980-talet. 
För närvarande har Sverige bland de högsta födelsetalen i Euro
pa. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet 
förskolebarn också fortsätta att öka på grund av de höga födelse
talen så att vi därigenom vid sekelskiftet kan komma att ha 60 000 
fler förskolebarn än idag. Dessutom påverkas antalet förskole
barn även av in- och utvandringen. År 1988 hade Sverige en 
nettoinvandring på drygt 4 000 barn under sju år. Invandringens 
betydelse är svår att förutsäga eftersom den beror såväl på 
förhållanden utanför rikets gränser som inom landet, men man 
har beräknat den årliga nettoinvandringen av barn under sju år till 
mellan 3 000 och 5 000. Behovet av platser i barnomsorgen kan 
också därför förväntas öka under de kommande åren. 

Andelen förvärvsarbetande kvinnor med barn under 7 år har 
ökat kontinuerligt under de senaste årtiondena. År 1976 fanns 

Andel kvinnor med barn under 7 år, i arbetskraften och andel förskolebarn 
inskrivna i den kommunala förskolan 1976 och 1980-1989 
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drygt 60 procent av småbarnsmödrarna i arbetskraften. I slutet 
av 1980-talet drygt 85 procent. Även om kvinnorna i stor 
utsträckning arbetar deltid har det ökande antalet förvärvsarbe
tande kvinnor ökat behovet av barntillsyn. I vidstående figur 
redovisas siffror över förvärvsarbetande kvinnor med försko
lebarn tillsammans med statistiken över inskrivna förskole
barn. Att utvecklingen i de båda sifferserierna är likartad 
innebär inte att det föreligger ett enkelt orsakssamband. Det 
mått som redovisas är "kvinnor i arbetskraften", vilket innebär 
att även de kvinnor som vid mättillfället var tillfälligt frånva
rande eller arbetslösa medräknats. 

Utbyggnaden av antalet platser har varit så stor att andelen 
förskolebarn i daghem och familjedaghem är större i slutet av 
perioden än i början trots att både antalet förskolebarn och 
antalet förvärvsarbetande mödrar ökat. 

Målet om förskola för alla barn 1991 
Riksdagen har fattat beslut om att förskolan skall vara fullt 
utbyggd år 1991 och därmed ge alla barn som behöver omvård
nad en plats inom barnomsorgen. Enligt kommunernas barn
omsorgsplaner räknar man med att 59 procent av alla barn 
under 7 år skall kunna få plats i den kommunala barnomsorgen 
1991. Den totala efterfrågan 1989 var, som framgår av tabellen 
nedan, 57 procent. Men utgången är fortfarande osäker bland 
annat eftersom en del kommuner använder befolkningsprog
noser där antalet förskolebarn antas bli färre än i de senaste 

prognoserna från statistiska centralbyrån. Efterfrågan under
skattas därmed. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att det 
fortfarande kommer att saknas 15 000 platser i daghem och 
fritidshem i slutet av 1991. Det är vidare sannolikt att efterfrå
gan på barnomsorg för förskolebarnen kommer att fortsätta att 
öka det närmaste årtiondet, varför en fullt utbyggd förskole
barnomsorg kommer att kräva att ännu fler platser skapas. 

Ett nytt hot mot en förskola för alla barn är den personalbrist 
som uppträtt i slutet av 1980-talet. Denna kunde inte förutses. 
Snarare hade man räknat med ett visst överskott på förskollärare. 

För att kunna tillfredsställa efterfrågan på barnomsorg prö
vas nya modeller för barntillsyn på olika håll i landet. I vissa 
kommuner har man t ex värvat fler dagbarnvårdare genom att 
låta dagbarnvårdarens egna barn ingå i den barngrupp som 
placeras hos henne. Dagbamvårdaren erhåller lön för de egna 
barnen och får betala vanlig barnomsorgsavgift för dem, den 
s k "Uppsalamodellen". Kommunerna kunde inte erhålla stats
bidrag för dagbarnvårdarens egna barn. Däremot kan dagbarn
vårdare gå samman i kooperativ som tar emot dagbam. Dessa 
personalkooperativ erhåller statsbidrag i vanlig ordning. 

Efterfrågan på plats i daghem och familjedaghem 
Undersökningar av efterfrågan på barnomsorg har också visat 
att allt fler föräldrar önskar plats för sina förskolebarn i daghem 
eller familjedaghem. Allteftersom antal platser ökat har antalet 
bam som väntar på plats successivt minskat. 

Efterfrågan på platser i daghem och familjedaghem 1980, 1983 och 1986-1990. Barn 0-7 år, 
för vilka plats efterfrågas. Antal i tusental respektive procent. 
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Äldre- och handikappomsorg 

Begreppet äldre- och handikappomsorg eller social service till 
äldre och handikappade brukar användas som en sammanfat
tande benämning på olika, huvudsakligen kommunala, verk
samheter för äldre människor och människor med handikapp. 
Till den kommunala äldre- och handikappomsorgen räknas 
däremot inte sjukvård i hemmet, som är ämnad för långvarigt 
sjuka patienter med stort behov av omsorg och vissa medicinska 
insatser (t ex omläggningar och läkemedelstilldelning). 

Utöver kommunerna arbetar flera enskilda organisationer, 
t ex Röda korset och religiösa samfund, inom olika delar av 
äldreomsorgsområdet. De utgör på detta sätt ett komplement 
till samhällets verksamhet. De särskilda pensionärsorganisa
tionerna, PRO etc, bevakar vissa av pensionäremas och de 
handikappades intressen. 

Statistiken 
SCB samlar varje år in statistik om insatser för äldre 
och handikappade från kommunerna. De insamlade 
uppgifterna berör de insatser som kommunerna utför 
inom social hemtjänst, serviceboende och färdtjänst. 
Uppgifter om social hemtjänst rör social hemhjälp 
eller hjälp och stöd i boendet, trygghetslarm, telefon
service och dagcentraler. Serviceboende innefattar 
servicehus och servicelägenheter. I statistik om 
färdtjänst finns uppgifter om användandet av färd
tjänst. Statistiken redovisas varje år i Statistiska med
delanden, serie S. 

Kommunernas insatser för äldre och handikappade 
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Social hemtjänst 
Social hemtjänst är ett samlat begrepp som omfattar ett antal 
av de insatser som kommunerna gör för äldre och handikap
pade, t ex social hemhjälp (hjälp och stöd i hemmet), verk
samheter i dagcentral/områdeslokal, trygghetslarm och tele
fonservice. 

Social hemhjälp 
Social hemhjälp ges huvudsakligen som hjälp och stöd hemma 
hos de äldre och handikappade. Innan en person får social 
hemhjälp görs en utredning om den hjälpsökandes: 

- Hälsotillstånd (fysiskt och/eller psykiskt). 
- Bostadsförhållanden (standard, geografiskt läge m m). 
- Möjligheter att få hjälp av andra (familjemedlemmar, 

grannar etc). 
- Sociala förhållanden i övrigt. 

Social hemhjälp till äldre och handikappade omfattar inte 
enbart hjälp med olika sysslor i hemmet som t ex städning och 
matlagning. Ett viktigt inslag i servicen är också att hjälpa 
människor att komma ut för att göra inköp, delta i olika 
aktiviteter och träffa andra människor. Hjälpen ges främst av 
vårdbiträden. 

Dagcentraler/områdeslokaler 
Dagcentraler eller områdeslokaler är lokaler där äldre och 
handikappade kan träffas. I lokalerna finns möjlighet att delta 
i hobbyverksamhet eller gymnastik. Där kan även finnas 
badservice, kursverksamhet, biblioteksservice, musikföre
ställningar m m. De flesta dagcentraler/områdeslokaler har 
dessutom mat- och kaffeservering. 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm är ett speciellt larm som är installerat i många 
äldres och handikappades bostäder. Larmen gör det möjligt 
för äldre och handikappade att kalla på hjälp vid behov. 
Systemet kan vara kopplat till någon larmcentral eller ser
vicehus. Trygghetslarm finns i olika former. Ett system gör 
det möjligt för de boende att i en nödsituation själva kalla på 
hjälp (aktivt larm). Ett annat system är en anordning som 
automatiskt slår larm efter en viss tid av inaktivitet från den 
boende (passivt larm). Halvaktivt larm är en kombination av 
aktivt och passivt larm. Detta larm innebär att den boende får 
en signal från en larmcentral eller motsvarande, varefter den 
boende kvitterar genom att exempelvis trycka på en knapp till 
svar. 

Telefonservice 
Telefonservice innebär att någon person från socialkontoret 
regelbundet ringer upp äldre och handikappade. Denna ser
vice skapar personlig trygghet för dem som rings upp och gör 
också att myndigheterna snabbt kan ingripa när det behövs. 
De äldre och handikappade anmäler själva om de vill ha 
telefonservice. 

Serviceboende 
Begreppet serviceboende innefattar servicehus med helin
ackordering, servicehus med lägenheter och servicelägenheter. 
Servicehus är bostadshus för äldre och handikappade i vilka 
de boende har möjlighet att få hjälp dygnet runt. Servicehus 
är en gemensam benämning för servicehus med helinackor
dering (hädanefter kallat ålderdomshem) och servicehus med 
lägenheter. 

Att bo i servicehus är ofta ett alternativ för den som inte 
klarar att bo ensam utan omfattande stöd. De personer som 
bor på ålderdomshem har behov av en större omvårdnad och 
tillsyn än de som bor i servicehus med lägenheter. I ålder
domshem har hyresgästerna som regel egna rum och tillgång 
till gemensamma utrymmen. Vidare får de som bor i dessa 
automatiskt all den service de behöver. På senare tid har dock 
flera kommuner börjat frångå den s k helinackorderingsprin-
cipen. De boende har hyreskontrakt på sina rum och betalar 
för den service de utnyttjar. Standarden i dessa rum är dock 
densamma som på de ålderdomshem där helinackorderings-
principen finns kvar. Hyresgäster som bor i servicehus med 
egna lägenheter klarar sig i stort sett själva. De väljer den 
service de önskar tex matservering, fotvård, hårvård, biblio
teksservice etc. Efter behovsprövning kan de även få social 
hemhjälp. 

Servicelägenheter insprängda i vanliga bostadshus är ett 
komplement till lägenheter i servicehus. Dessa lägenheter är 
speciellt utrustade. De har oftast trygghetslarm inkopplat och 
är vanligen handikappanpassade. 

Färdtjänst 
Färdtjänst aren transportservice för personer som har svårt att 
resa med vanliga färdmedel (buss, tåg, etc) eller förflytta sig 
på egen hand. Resorna görs med taxi eller speciella fordon 
som främst är anpassade för människor som sitter i rullstol. 
Kommunen och i vissa fall landstingen ger den enskilde 
tillstånd att använda färdtjänsten och subventionerar resorna. 

Mål och lagar 
Kommunernas omsorger om äldre människor och människor 
med handikapp regleras i § 19-21 socialtjänstlagen (SoL). 

Enligt § 19 skall socialnämnden i varje kommun "verka för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra". I § 20 anges att socialnämnden även skall "verka för 
att äldre människor får goda bostäder och ge dem som 
behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service". 

Omsorger om människor med handikapp regleras i § 21 
SoL. I denna paragraf sägs att socialnämnden skall "verka för 
att människor som av fysiska eller andra skäl möter betydande 
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svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och leva som andra". Vidare sägs att "social
nämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull 
sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat 
efter hans behov av särskilt stöd". Behov av hjälp prövas av 
socialnämnden enl § 6 SoL. Besluten kan överklagas hos 
länsrätten. 

Inför 90-talet 
Ett viktigt delmål som anges i socialtjänstlagen är normalise
ring. Med detta menas att samhället med olika insatser skall 
underlätta för äldre och handikappade människor att bo kvar 
hemma. Den diskussion som fördes om äldre- och handikapp
omsorgen under andra halvan av 1980-talet handlade mycket 
om att människor på institution skulle "flytta hem" i större 
utsträckning än tidigare. Genom förbättringar av bl a de 
befintliga bostäderna och utbyggnad av sjukvård, omvårdnad 
och service skulle t ex ålderdomshemmen inte behövas längre 
och därför i många fall kunna läggas ner. 

Numera råder en bred politisk enighet om att ålderdoms
hemmen kommer att behövas även i fortsättningen, men i 

mindre enheter. För att kunna genomföra denna förändring 
ändrades statsbidragssystemet inom den sociala hemhjälpen. 
Numera utgår statsbidrag även för personal på ålderdomshem. 
(Proposition 1987/88:176, Äldreomsorgen inför 90-talet.) De 
nya reglerna började gälla 1 januari 1989.1 propositionen sades 
vidare att samordningen mellan kommuner och landsting be
hövde utvecklas och att målet borde vara att åstadkomma ett 
mer sammanhållet ansvar för samhällets insatser för äldre och 
handikappade. Detta ansvar borde vila på kommunerna. Dessa 
borde också vara huvudmän för sjukvård i hemmet, dagverk
samheter och lokala sjukhem". 

I samband med att propositionen förelades riksdagen, inrätta
de regeringen en äldredelegation som skulle utarbeta förslag till 
samhällets framtida äldreomsorg. I arbetet ingick bl a att analy
sera äldres behov av service och vård. 

1) De lokala sjukhemmen fungerar för närvarande som ett mer perma
nent boende för personer som behöver en mer omfattande medicinsk 
omvårdnad. I Äldredelegationens förslag bör lokala sjukhem i stället 
ses som en särskild boendeform för omvårdnad och service inom 
social-tjänsten. 

Statistik över äldre- och handikappomsorg 

Utvecklingen av antalet ålderspensionärer i Sverige spelar 
stor roll för hur äldre- och handikappomsorgen kommer att 
utvecklas. År 1989 fanns ca 1,5 miljoner ålderspensionärer i 
Sverige. Av dessa var ca 350 000 över 80 år. Sedan 1900-
talets början har Sveriges befolkning ökat från ca 5 miljoner 
till ca 8,5 miljoner. Ökningen har framför allt berott på att en 
minskad dödlighet i alla åldrar har höjt medellivslängden. 

År 1988 var medellivslängden för kvinnor 80 år och för 
män 74 år. Vid sekelskiftet var medellivslängderna 55 resp 53 
år. Andelen äldre i befolkningen har blivit allt större. 

Under åren 1950-1989 ökade antalet personer som var 65 
år eller äldre från 0,7 miljoner till 1,5 miljoner. Fram till år 
2000 beräknas antalet öka endast marginellt. Antalet personer 
över 80 år förväntas dock öka kraftigt. De beräknas vara 25 
procent fler år 2000 än år 1989 då de var ca 350 000. 

Det finns anledning att tala om "yngre äldre" och "äldre 
äldre". Med "äldre äldre" avses personer som är 80 år eller 
äldre. Vid den åldern tillstöter ofta sjukdomar och därmed 
ökar också behovet av insatser från samhällets sida. De allra 
flesta kan dock se fram emot att vara förhållandevis friska i tio 
till femton år efter pensioneringen. 

Social hemtjänst 

I den sociala hemtjänsten ingår främst social hemhjälp till äldre 
och handikappade. I övrigt ingår trygghetslarm, dagcentraler/ 
områdeslokaler, telefonservice och viss öppen verksamhet 
som t ex fotvård och matdistribution. 

Mer än 300 000 personer har social hemhjälp 
År 1989 fick drygt 308 000 äldre och handikappade personer 
social hemhjälp. Från mitten av 1960-talet, då statistiken över 
social hemhjälp infördes, och fram till 1978 ökade antalet 
personer med social hemhjälp kontinuerligt. Därefter minska
de antalet personer med hemhjälp och var 1989 nära 300 000 
personer. Minskningen hänförde sig helt till åldersgruppen 65 -
79 år. De hjälpta i denna åldersgrupp blev 39 procent färre 
mellan 1982 och 1989 medan antalet hjälpta personer som var 
80 år eller äldre ökade med 23 procent under samma tid. År 
1989 var 49 procent av de hjälpta över 80 år jämfört med 37 
procent år 1982. 

Under 1989 hade 43 procent av alla som var 80 år eller äldre 
social hemhjälp mot endast 10 procent av alla som var i 
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Antalet äldre och handikappade med social 
hemhjälp 1964-1989 

åldrarna 65-79 år. Kvinnor hade, både i absoluta och relativa 
tal, hemhjälp i högre grad än män. En förklaring till detta kan 
vara att många män har friskare hustrur som hjälper dem. Först 
i åldrarna 90 år eller äldre var andelen män med social hem
hjälp högre än andelen kvinnor med sådan hjälp. Av samtliga 
i befolkningen som var 90 år eller äldre var det ändå bara drygt 
hälften som hade hemhjälp. Detta förklaras förmodligen av att 
en stor del av dessa människor befinner sig på ålderdomshem, 
inom långvården eller akutsjukvården. 

Antal personer med social hemhjälp 1989, fördelat 
efter kön. Per 1 000 i befolkningen, 65 Ar eller äldre 

Hälften fick hjälp mindre än 10 timmar per månad 
SCBs undersökning om social hemhjälp i november 1989 
visade att 44 procent av de hjälpta fick hjälp 1-9 timmar under 
månaden. Endast 3 procent fick hjälp 120 timmar eller mer 
under månaden. Vidare fick 16 procent av samtliga, hjälp 
kvällar/nätter. 15 procent Fick hjälp varje kväll/natt. Ca en 
fjärdedel av samtliga fick hjälp varje helg under månaden. 

Andel personer uppdelade efter antal hjälptimmar 
under november 1989. Procent 

Hemhjälpens innehåll 
Vad ingår egentligen i hemhjälpen? En undersökning av 
hemhjälpen till personer som var 80 år eller äldre i Jönköping 
1986-1987 visade att 73 procent av hjälpen gick till vardags
sysslor som städning, matlagning och inköp. Även hos de 
allra skröpligaste hjälptagarna användes en stor del av 
hjälptiden (60 procent) till matlagning, städning och inköp. 
Endast en mycket liten del av tiden gick åt till personlig 
hygien och påklädning — 6 procent av tiden ägnades åt 
personlig hygien och 1 procent åt påklädning. 

Tidsåtgång inom hemtjänsten i Jönköping hos per
soner som var 80 år eller äldre 1986-87. Procent 

Källa: Hemtjänstens vårdtagare och omsorgsapparaten. Gerdt 
Sundström. Socialmedicinsk tidskrift 5-6 1989. 

Nära 90 procent av landets kommuner har dagcentraler 
I slutet av år 1989 hade 251 av landets 284 kommuner dagcen
traler/områdeslokaler. Antalet dagcentraler var drygt 1 500 
varav ca 1 000 var inrymda i servicehus medan resten var 
friliggande, dvs inte sammankopplade med servicehus. 

Kraftig ökning av antalet servicelägenheter med 
trygghetslarm 
I den sociala hemtjänsten ingår också verksamheter som t ex 
trygghetslarm och telefonservice. Antalet lägenheter med 
trygghetslarm har sexdubblats under perioden 1982-1989, 
från 7 400 lägenheterår 1982 till 42 500 lägenheterår 1989. År 
1989 var 5 900 personer anslutna till telefonservice. 



35 Äldre- och handikappomsorg 

Servicehus och servicelägenheter 

Färre ålderdomshem 
Den stora nedläggning av ålderdomshemmen som diskutera
des under 1980-talet genomfördes aldrig. Däremot har en 
successiv minskning skett främst pga att äldre ålderdomshem 
har lagts ner eller byggts om till servicehus med lägenheter. År 
1982 fanns 1 100 ålderdomshem i drift. I 80 av dessa anläg
gningar fanns dessutom servicehus med lägenheter. 

År 1989 hade antalet servicehus med enbart ålderdomshem 
minskat till 700 medan antalet ålderdomshem i kombination 
med servicehus med lägenheter hade ökat till 200. Antalet ser
vicehus med lägenheter ökade stadigt under perioden 1982-
1989, från 300 år 1982 till 600 år 1989. 

Antal servicehus 1982-1989 

Nästan alla som bor på ålderdomshem har eget rum 
Det totala antalet platser på ålderdomshemmen minskade 
under perioden 1982-1989 med 15 300 platser från 56 400 år 
1982 till 41 100 år 1989. Under samma period ökade antalet 
lägenheter i servicehus från 24 500 år 1982 till 47 300 lägen
heter år 1989. Samma år fanns dessutom nära 10 000 service
lägenheter insprängda i vanliga bostadshus. 

Praktiskt taget alla som bor på ålderdomshem har eget rum. 
År 1989 bestod 95 procent av platserna på ålderdomshem av 
enkelrum. Boendestandarden var dock fortfarande ganska låg. 
Ungefär 80 procent av platserna hade egen toalett medan 
endast ca 15 procent hade egen dusch. Storleken på ett rum på 
ålderdomshem ligger på ca 12-14 kvadratmeter. 

Som ett led i att försöka förbättra standarden på ålderdoms
hemmen beslutade riksdagen år 1987 att bostadslån skall ges 
vid ombyggnad av ålderdomshem från och med den 1 januari 
1989. Villkoret är att varje bostad efter ombyggnad består av 

minst ett rum, hygienutrymme och kokskåp. Ett annat villkor 
är att pensionärer skall ha eget kontrakt på bostaden. 1 service
hus med lägenheter är boendestandarden högre. Enligt svensk 
byggnorm skall servicelägenheter ha minst ett rum och kök 
eller ett och ett halvt rum och kokvrå. I slutet av år 1989 var drygt 
hälften av dessa lägenheter på två rum och kök eller större. 

Färre bor på ålderdomshem 
År 1989 bodde knappt 39 000 personer på ålderdomshem mot 
drygt 49 000 i servicehus med lägenheter eller servicelägenhe
ter i vanliga bostadshus. Av de senare bodde ca en femtedel i 
servicelägenheter i vanliga bostadshus. Stora förändringar har 
skett sedan 1982 då nära 55 000 personer bodde på ålderdoms
hem mot 23 000 i servicelägenheter. 

Boende på ålderdomshem, i servicehus med 
lägenheter och i servicelägenheter 1982-1989 

Äldre kvinnor vanligast på ålderdomshem 
De som bor på ålderdomshem blir allt äldre. År 1989 var 80 
procent av de boende 80 år eller äldre mot 72 procent år 1982. 
Även i servicehus med lägenheter hade andelen boende som 
var 80 år eller äldre ökat. År 1989 varde 58 procent medan de 
år 1982 var 49 procent. 

Åldersfördelning över boende på ålderdomshem och 
i servicehus med lägenheter, 1989. Procent 
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Andelen kvinnor på ålderdomshem och i servicehus med 
lägenheter översteg klart andelen män. Detta beror naturligtvis 
på att kvinnor blir äldre än män. År 1989 utgjorde kvinnorna 68 
procent av dem som bodde på ålderdomshem och 67 procent av 
de boende i servicehus med lägenheter. 

År 1985 gjordes en undersökning på uppdrag av socialde
partementet som bl a visade att var sjätte person på ålderdoms
hem använde rullstol. Drygt en tredjedel av de rullstolsbundna 
kunde själva manövrera rullstolen medan en något större andel 
själva kunde ta sig i och ur rullstolen. Vidare behövde 30 
procent av samtliga boende hjälp när de skulle gå och lägga sig. 

Färdtjänst 
Färdtjänsten byggdes ut framförallt under 1970-talet. Redan 
1980 fanns färdtjänst i alla landets kommuner. 

Mellan 1982 och 1989 ökade antalet personer med tillstånd 
att använda färdtjänst med 45 procent; från ca 307 000 personer 
år 1982 till ca 445 000 personer år 1989. Därmed är färdtjäns
ten den kommunala service som omfattar flest personer. 

Antal personer med färdtjänsttillstårtd 1982-1989 

Mer än hälften av alla som var 80 år eller äldre hade 
färdtjänst 
År 1989 var 46 procent av de färdtjänstberättigade 80 år eller 
äldre, 38 procent 65-79 år och 16 procent under 65 år. 

Av alla som var 80 år eller äldre hade mer än hälften (57 
procent) färdtjänst. I åldersgruppen 65-79 år däremot hade 
endast 15 procent färdtjänst. 

År 1989 var 68 procent av de färdtjänstberättigade kvinnor 
och 32 procent män. 

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor finner man att 
andelen män över 65 år med färdtjänst var lägre än motsvaran
de andel för kvinnor över 65 år. 

Färdtjänstresorna ökade med 50 procent 
Färdtjänstresorna ökade med nära 50 procent mellan 1982 och 
1989. Orsaken till detta var att antalet personer, som fick 
färdtjänsttillstånd ökade under denna period. Varje färdtjänst-
berättigad person gjorde i genomsnitt 42 resor under 1989. 
Färdtjänstresorna sker i regel med taxi. Cirka 10 procent av 
resorna görs med speciella färdtjänstfordon. 

Personer med fardtjänsttillstand. Procent av 
befolkningen i åldersgrupperna 65-79 år och 80- år 

1982-1989 
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Antal resor med färdtjänst totalt och i genomsnitt 
per person 1982-1989 

Färdtjänstens regelsystem varierar mellan olika kommuner. År 
1989 saknade 155 kommuner begränsningar av antal resor per 
tidsperiod, resans längd eller kostnad. Övriga kommuner hade 
olika begränsningar i resandet. Vidare fanns stora skillnader 
mellan kommunerna i tillgången på specialfordon för svårt 
rörelsehindrade. 

Personal inom äldre- och handikapp
omsorgen 

Inom ålderdomshemmen arbetar flera olika personalkatego
rier. Den klart största personalkategorin är vårdbiträdena. År 
1986 var drygt 21 000 vårdbiträden verksamma inom ålder
domshemmen. 

De flesta vårdbiträden arbetar deltid. År 1986 arbetade 7 
av 10 vårdbiträden på ålderdomshem deltid. 

Vårdbiträden på ålderdomshem 1982-1986 

Inom den sociala hemhjälpen för äldre och handikappade 
arbetar vårdbiträden (tidigare hemsamariter) och s k anhörig
vårdare — anhöriga som är anställda av kommunen som 
vårdbiträden — med de äldre och handikappade. Antalet 
anställda vårdbiträden minskade något under 1970-talet och 
även under början av 1980-talet. Därefter skedde en ökning. 
År 1986 var antalet anställda vårdbiträden nästan lika stort 
som år 1970. 

År 1988 fanns drygt 84 000 anställda vårdbiträden inom 
hemhjälpen. De timanställda vårdbiträdena dominerade stort 
under 1970-talet men har sedan minskat kraftigt. I stället har 
deltidsanställning blivit den vanligaste anställningsformen 
bland vårdbiträden inom äldre- och handikappomsorgen. År 

1986 var 64 procent av de anställda deltidsanställda medan de 
timanställda endast utgjorde 16 procent av arbetsstyrkan. Att 
antalet timanställda har minskat sin andel av de anställda 
vårdbiträdena beror delvis på att nya tjänsteavtal införts där 
timanställda med en viss timtid automatiskt fick deltidstjänst
göring. 

År 1986 utgjorde de heltidsanställda 20 procent av vårdbi
trädena. Antalet heltidsanställda har ökat långsamt mellan 
1970 och 1986. Antalet anställda anhörigvårdare har under 
samma period minskat kraftigt från 18 000 år 1970 till 6 000 
år 1986. Anhörigvårdare är personer som är anställda av 
kommunen som vårdbiträden hos en anhörig men dessa an
hörigvårdare arbetar ofta också som vårdbiträden hos perso
ner som inte är anhöriga till dem. 

Antalet arbetade timmar har som följd av personalökning
en också ökat. Det bör sägas att i antalet arbetade timmar ingår 
tid för den hjälp som ges i hemmet, gångtid, tid för planering, 
fortbildning etc. Studier som har gjorts av innehållet i hjälp-
tiden tyder dock inte på att pensionärerna får mer hjälp än 
tidigare. 

Antal vårdbiträden inom den sociala hemhjälpen 
1970-1986 
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Anhöriga — en stor resurs 
Utöver den hjälp, som de äldre får av anhöriga som är anställ
da som vårdbiträden, görs stora insatser av oavlönade anhö
riga. Olika utredningar har visat att de anhörigas insatser 
beräknas vara två till tre gånger större än samhällets. 

Från och med 1 januari 1989 har, genom en ändring i kom
munalskattelagen, kommunernas hemvårdsbidrag befriats 
från skatt. Hemvårdsbidrag är bidrag till olika hemhjälps
sysslor. Tanken är att anhöriga till personer med vårdbehov 
skall kunna vårda dessa hemma utan att den hjälpbehövande 
skall behöva skatta för vårdbidragen. 

Personalens utbildning 
Många anställda på ålderdomshem haren relevant utbildning. 
År 1986 hade 85 procent av de personer som var anställda som 
undersköterskor, undersköterskeexamen. Samma år hade 67 
procent av ålderdomshemmens vårdbiträden, vårdbiträdesut
bildning. Men man kan inte dra slutsatsen att övrig personal, 
som inte har just dessa speciella utbildningar, för den skull 
saknar relevant utbildning. 

Inom hemhjälpen är utbildningsnivån lägre. År 1986 hade 
47 procent av vårdbiträdespersonalen inom den sociala hem
hjälpen vårdbiträdesutbildning. I början på 1980-talet hade 
bara en tredjedel av vårdbiträdena inom hemhjälpen vårdbi
trädesutbildning. 

Personalomsättning 
På senare år har det varit svårt att få personal till äldre- och 
handikappomsorgen. Orsakerna är bl a bristen på arbetskraft 
och det fysiskt krävande arbetet. Det har också varit svårt att 
behålla den personal man redan har. Personalomsättningen 
bland vårdbiträdena — i detta fall andelen personer som slutat 
i yrket eller börjat arbeta som vårdbiträden i en annan kom
mun — uppgick år 1987 till 40 procent i storstadsområdena 
Stockholm. Göteborg och Malmö. I landet som helhet låg 
personalomsättningen på 25 procent. 

Kostnader för äldre- och handikapp
omsorgen 
Stora belopp går varje år till insatser för äldre och handikap
pade. Under år 1989 kostade dessa insatser kommunerna 
drygt 25 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat kraftigt 
mellan 1982 och 1989. Detta gäller främst den sociala hem
tjänsten, som i stort sett har fördubblat sina kostnader mellan 
1982 och 1989. Kostnaderna för färdtjänsten har under sam
ma period ökat med 50 procent medan de för ålderdomshem
men har minskat med 20 procent. Kostnadsberäkningarna har 
gjorts i 1989 års priser. 

Nära tre fjärdedelar av kommunernas kostnader för äldre-
och handikappomsorg (74 procent) hänför sig till hemtjänst, 
färdtjänst och övriga öppna insatser. Ålderdomshemmen sva
rade för 26 procent av kostnaderna. 

Kostnader för kommunal äldre- och handikapp
omsorg fördelade på verksamhetsgrenar 1989. 
Miljarder kr 

Äldredelegationen har gjort en uppskattning av hur stor del av 
äldre- och handikappomsorgen som utnyttjas av personer som 
är 65 år eller äldre. 

Ca 91 procent används för hjälp åt personer som är 65 år 
eller äldre. Resten — 9 procent — används för hjälp åt 
personer som inte är ålderspensionärer. Personer under 65 år 
utgör 12 procent av samtliga med social hemhjälp, 1 procent 
av samtliga boende på ålderdomshem och 16 procent av 
samtliga färdtjänstberättigade. 

Andelar av kostnader för äldre- och handikapp
omsorg som går till personer som är 65 år eller 
äldre. Procent 

Källa: Ansvaret för äldreomsorgen. Ds 1989:27. 

Äldredelegationen har också studerat kostnadsökningen inom 
äldreomsorgen för perioden 1980-1987. Av ökningen beräk
nas ca 30 procent bero på att det har blivit fler äldre människor, 
medan ca 70 procent av kostnadsökningen beräknas bero på 
höjd servicenivå, högre kvalitet i vården och lägre produktivi
tet. 

Snabbt ökande kostnader för den sociala hemtjänsten 
År 1989 kostade den sociala hemtjänsten 16 834 miljoner 
kronor. Under perioden 1982-1989 steg hemtjänstkostnader
na, uttryckt i fasta priser, med 96 procent. En förklaring är att 
andelen personer som är 80 år eller äldre har ökat under 1980-
talet. Personer i dessa åldrar behöver mer hjälp och stöd än 
andra. En annan förklaring skulle kunna vara att nedskärningen 
av ålderdomshemsverksamheten har skapat en ökad efterfrå
gan på den service som hemtjänsten erbjuder. 
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Kostnader för social hemtjänst 1982-19891) 

(Fasta priser = 1989). Miljoner kronor 

1) Kostnadsuppgifter saknas för år 1987. 

Kostnaden för ålderdomshemmen minskar 
Totala kostnaden för ålderdomshemmen var 6 610 miljoner 
kronor, 1989. Kostnaderna för ålderdomshemmen, uttryckt i 
fasta priser, minskade med 20 procent under perioden 1982-
1989. Detta beror förmodligen främst på den nedläggning av 
ålderdomshem som har skett under perioden. Mellan 1982 och 
1989 minskade även kostnaden per ålderdomshemsplats, från 
213 000 kronor år 1982 till 160 000 kronor år 1989. 

Kostnader för ålderdomshem 1982-1989 
(Fasta prlser = 1989). Miljoner kronor 

Kostnad per plats i ålderdomshem, 1982-1989 
(Fasta priser = 1989). Tusentals kronor 

Kostnadsutvecklingen inom färdtjänsten 1982-1989 
Kostnaden för färdtjänstverksamheten var 1989, 1814 miljo
ner kronor. Mellan 1982 och 1989 ökade färdtjänstkostnader
na, räknat i fasta priser, med 49 procent. Speciellt kraftigt 
ökade kostnaderna för färdtjänsten mellan åren 1985 och 
1986. Mellan dessa år ökade kostnaderna med cirka 12 
procent. Däremot minskade kostnaden per enkelresa under 
perioden 1982-1989 med 31 procent. 

Kostnader för färdtjänst 1982-19891). 
(Fasta priser = 1989). Miljoner kronor 

1) Kostnadsuppgifter saknas för år 1987. 
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Kostnader per resa inom färdtjänsten 1982-19891) 

(Fasta priser = 1989). Kronor 

1) Kostnadsuppgifter saknas för år 1987. 

Regionala skillnader 
Kostnaden för äldreomsorgen räknat per invånare 65 år eller 
äldre visar föga spridning mellan landets kommuner. Lägst är 
kostnaden i storstäderna. 

De 10 procent högre kostnaderna för glesbygdskommuner
na jämfört med riksgenomsnittet beror förmodligen dels på att 
det är längre avstånd till de hjälpta och dels på att det i 
glesbygdskommuner fortfarande är vanligt med ålderdoms
hem. 

Äldreomsorgskostnader per invånare 65 år eller 
äldre efter kommungrupp, 1989 

Källa: "Vad kostar verksamheten i din kommun? SCB och Svenska 
Kommunförbundet, 1990. 

Finansiering 
Kostnaderna för äldreomsorgen finansieras främst genom 
kommun- och landstingsskatter, genom statsbidrag samt via 
avgifter från dem som utnyttjar äldreomsorgen. I Äldrebered
ningens betänkande "Äldreomsorg i utveckling" från 1987 
gjordes ett försök att uppskatta finansieringen av service och 
vård inom äldreomsorgen för år 1985. 

Finansiering av servicen och vården inom äldre
omsorgen år 1985. Procent 

1) Gäller Stockholms läns landsting. 
Källa: Äldreomsorg i utveckling. SOU 1987:21. 

Skatteutjämningsbidrag delas ut till kommuner med svag 
skattekraft. Detta gynnar kommuner med många äldre. 

Ersättningar från landsting till kommunen är i regel ersätt
ningar för hemsjukvård och för långtidssjuka på ålderdoms
hem. 

De avgifter som kommunerna får ta ut av de enskilda skall 
vara skäliga och inte överskrida kommunernas självkostnad. 
Kommunerna bestämmer inom dessa ramar själva avgifter
nas storlek utom vad gäller avgifter på ålderdomshem. De 
boende betalar oftast efter den sk helinackorderingsprincipen 
vilket betyder att avgiften står i proportion till inkomsten. De 
får dock alltid behålla ett belopp som motsvarar 30 pro
cent av grundpensionen och 20 procent av tilläggsinkoms
terna. I ålderdomshemsavgiften ingår bostadskostnad, mat, 
personlig service och vård. I regel ingår inte kostnader för 
läkarvård, sjukresor och läkemedel i avgiften. 

Avgifterna för service inom den sociala hemtjänsten be
stäms dels av hjälptagarens inkomst och dels av hur mycket 
hjälp denne får per månad (omsorgsnivå). De flesta kommuner 
har tre omsorgsnivåer, låg omsorgsnivå vilken motsvarar upp 
till 9 timmars hjälp per månad, medelnivå som omfattar 10-25 
timmars hjälp per månad samt hög omsorgsnivå med 26 
timmars hjälp eller mer per månad. 

Avgifterna inom färdtjänsten är vanligen differentierade 
efter reslängd. Främst används taxor där en procentandel av 
taxameterbeloppet erläggs som avgift. Vid mitten av 1980-
talet hade över 200 kommuner en sådan taxa. Övriga kommu
ner hade kollektivtrafiktaxor eller enhetstaxa oberoende av 
resans längd. 
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Statsbidraget 
Under 1970- och 1980-talen utgick statsbidrag endast för 
verksamhet inom den sociala hemhjälpen och färdtjänsten. Det 
statsbidragssystem som gällde för hemhjälpen fram t o m 31 
december 1988 var uppdelat på två typer av bidrag, dels en 
prestationsrelaterad del i form av ett bidrag per årsarbetare 
inom den sociala hemhjälpen, dels ett schablonbidrag per 
ålders- eller förtidspensionär i kommunen. 

Från den 1 januari 1989 gäller ett nytt statsbidragssystem. 
Statsbidraget per årsarbetare inom den sociala hemhjälpen 
omfattar numera även vårdpersonalen på ålderdomshemmen. 
Schablonbidraget per pensionär i kommunen har däremot 
försvunnit. 

Att statsbidraget nu även omfattar personal på ålderdoms
hem ger kommunerna möjlighet både att rusta upp gamla 
ålderdomshem samt bygga nya. 

Sedan 1975 utgåräven statsbidrag till färdtjänsten. Bidraget 
utgår med 35 procent av kommunernas driftskostnader brutto 
för färdtjänsten. Före 1975 finansierades färdtjänsten helt med 
avgifter och kommunalskatter. 

Behov och efterfrågan 
Behovskartläggningar och efterfrågeundersökningar utgör ett 
väsentligt inslag i planeringen av dagens och framtidens äldre-
och handikappomsorg. Ett exempel på en aktuell behovskart
läggning är 1989 års handikapputredning. Utredningen kartla
de samhällets stöd till människor med omfattande funktions
hinder samt de berördas syn på detta stöd. 

Socialtjänstens insatser till äldre och handikappade kartla
des genom en enkät till 72 representativa kommuner samt en 
enkät till 1 016 personer med omfattande funktionshinder i 
åldrarna 18-65 år vilka hade såväl hemtjänst som färdtjänst. 
Kommunenkäten besvarades av samtliga utvalda kommuner 
medan svarsfrekvensen bland dem som fick social hemhjälp 
och färdtjänst var 64 procent. Trots bortfallet torde resultatet av 
undersökningen ge en någorlunda god bild av målgruppens 
situation. 

Behov av social hemtjänst 
Intervjupersonernas syn på hemtjänsten och på hjälpens om
fattning redovisades som svar på ett antal frågor. Närmare tre 
fjärdedelar ansåg att de fick hjälp i den omfattning de behövde 
medan endast 11 procent svarade att hjälpen ej var tillräcklig. 
Drygt tre fjärdedelar fick hjälp då de behövde den medan 8 
procent inte fick det. Kvaliteten på hemhjälpen mättes genom 
frågan: "Tycker du att du får bra hjälp av hemtjänsten?" Detta 
tyckte 83 procent av de svarande medan 5 procent inte tyckte 
att de fått bra hjälp. 

Personer i storstäder och mindre industri- och bruksorter 
var minst tillfredsställda med hjälpens omfattning, med tid
punkten för hjälp och med hemtjänstens förmåga att ge 
ändamålsenlig hjälp. Mest positiv var man i landsbygds- och 
glesbygdskommuner. 

Behov av färdtjänst 
Av de svarande använde 35 procent färdtjänst dagligen eller 
någon gång per vecka. 

Av dem som använde sig av färdtjänsten reste 18 procent 
dagligen medan 46 procent reste någon gång per månad. De 
flesta var nöjda med omfattningen av färdtjänsten. Endast 10 
procent svarade att de inte fick färdtjänst i den utsträckning de 
behövde. 

De som var mest nöjda med färdtjänsten bodde i medelstora 
serviceorter och i landsbygdskommuner, medan den lägsta 
tillfredsställelsen fanns bland dem som bodde i storstäder. Det 
fanns också en tendens att man blev mer nöjd med ökande 
ålder. Mest nöjda var personer över 55 år. 

Framtida behov av äldre- och handikappomsorg 
Hur många äldre och handikappade kommer i framtiden att 
behöva den hjälp och service som äldreomsorgen erbjuder i 
dag? 

Äldredelegationen valde att undersöka hur behoven skulle 
se ut år 2000 från två olika utgångspunkter. Ett sätt var att 
räkna fram behoven utifrån befolkningens ålderssamman
sättning år 2000. Man antar då att behoven kommer att stå i 
proportion till ålderssammansättningen år 2000. 

Hur beräknas statsbidragen? 
Beräkningen av statsbidragen grundar sig på 
årsarbetare inom den sociala hemhjälpen. Antalet 
årsarbetare framräknashär genom att kommunens 
lönekostnader och sociala kostnader delas med 
ett medelvärde för landet som helhet. Medelvärdet 
bestäms av regeringen eller myndighet som 
regeringen utser. Exempel: Lönesummaför social 
hemtjänstpersonal 1988 = 7 517 500 kr. Detta 
divideras med preliminärt medelvärde för 1988 = 
150 350 kr. Slutresultat = 50 årsarbetare. 

Årsarbetare på ålderdomshem beräknas enligt 
följande: En halv årsarbetare beräknas för varje 
plats med helinackordering. Antalet platser be
stäms utifrån hur många platser som fanns den 
1 juli resp bidragsår. 

100 miljoner till personalutveckling 
För 1989 och 1990 finns ett speciellt bidrag om 
100 miljoner kr för personalutvecklande åtgärder 
inom äldreomsorgen. Bidraget fördelas efter 
antalet pensionärer i kommunerna. För den 
enskilda kommunen betyder det ett beräknat 
schablonbelopp på ca 55 kr per ålders- eller 
förtidspensionär. 
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Beräkning av service- och vårdkonsumtion inom 
äldre- och handikappomsorgen, år 2000 jämfört 
med 1987. Index 1987=100 

Källa: Aldredelegationen. 

Enligt SCBs befolkningsprognos kommer befolkningen i åld
rarna 65-79 år att minska fram till år 2000 medan den i åldrarna 
80 år eller äldre kommer att öka. 

Utifrån den bakgrunden skulle antalet boende på ålder
domshem öka med 31 procent fram till år 2000 medan 14 
procent fler personer skulle behöva social hemhjälp. Behovet 

bland riktigt gamla — 80 år eller äldre — skulle bli ännu 
större. Antalet personer i dessa åldrar skulle bli 43 procent fler 
på ålderdomshem och 35 procent fler av dem skulle behöva 
social hemhjälp. 

Ett annat sätt att beräkna framtida behov av äldre- och 
handikappomsorg var att utgå från den faktiska konsumtions
utvecklingen under åren 1982-1989. 

Härvid tar man också hänsyn till de förändringar som löpande 
sker av samhällets insatser. År 2000 kommer, med en sådan 
beräkning, platserna på ålderdomshemmen att ha omvandlats till 
servicehus med lägenheter eller någon annan form av boende. 
Detta skulle i sin tur innebära en kraftig ökning av insatserna inom 
hemhjälpen för personer i gruppen 80 år eller äldre. 

År 2000 kommer personer som är 80 år eller äldre att 
utgöra ungefär 60 procent av ålderspensionärerna mot 50 
procent 1987. Detta kommer förmodligen att medföra att 
behovet av insatser ökar mer än vad ökningen av antalet 
hjälptagare anger. En person i 90-årsåIdern antas behöva 
dubbelt så mycket stöd i hemmet som pensionärer upp till 80-
årsåldem. Behovet av ökade insatser påverkas också av att allt 
fler människor blir ensamboende. 
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Socialbidrag 

Vad är socialbidrag? 
Socialbidrag utgör ett sista skyddsnät för människor med 
svårigheter att klara sitt uppehälle. Socialbidrag eller eko
nomiskt bistånd, som det också kallas, regleras genom social
tjänstlagens sjätte paragraf om rätten till bistånd. Denna s k 
biståndsparagraf lyder: " Den enskilde har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, 
om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 
skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bi
ståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett 
självständigt liv". 

Socialbidrag hette under närmast föregående lagstiftning 
socialhjälp och reglerades av socialhjälpslagen. Ännu tidigare 
sorterade den individuellt behovsprövade ekonomiska hjälpen 
under fattigvården. De tidigare lagarna detaljreglerade kom
munernas skyldighet att bistå enskilda ekonomiskt. 

I socialhjälpslagen räknades de orsaker upp, ålderdom, 
sjukdom, lyte m fl som gav en person rätt till socialhjälp. 
Socialtjänstlagen däremot saknar motsvarande detaljerade fö
reskrifter. Biståndsparagrafen, i synnerhet, kräver preciserade 
tolkningar för att kunna tillämpas i praktiken. Vissa sådana 
preciseringar gjordes redan i regeringens proposition: "Om 
socialtjänsten". Andra har tillkommit efter det att lagen trädde 
i kraft. 1 det följande tas vissa väsentliga sådana tolkningar upp. 

Jämfört med tidigare lagstiftning har rätten till ekonomiskt 
bistånd utvidgats. Vissa kategorier som tidigare inte var berät
tigade till socialhjälp har idag rätt till socialbidrag. Det gäller 
heltidsarbetande med otillräckliga inkomster och friska perso
ner i yrkesverksam ålder som är arbetslösa. Vidare har personer 
som är indragna i konflikt på arbetsmarknaden, vare sig kon
flikten är laglig eller ej, rätt till socialbidrag. Låt vara att det ofta 
blir mot återbetalningsskyldighet. Studerande tillhör också en 
kategori som i akuta situationer och efter särskild prövning 
numer kan få socialbidrag. 

Vad socialbidraget skall täcka 
Socialbidraget skall bidra till den enskildes försörjning och 
skall räcka till en skälig levnadsnivå. "Skälig levnadsnivå" är 

Statistiken 

SCB samlar varje år in statistiska uppgifter från 
kommunerna. De insamlade uppgifterna avser 
alla hushåll i landet, som får socialbidrag någon 
gång under året, hur många personer som ingår 
i hushållen, registerledarens ålder och kön, 
hjälptidens längd och hur mycket pengar som 
betalas ut i socialbidrag. Statistiken redovisas 
varje år i Statistiska meddelanden, serie S. 

Vart tredje år samlar SCB även in uppgifter om 
vägledande socialbidragsnormer från kommu
nerna. Dessa uppgifter avser bl a normbelopp 
per månad för ensamstående, gifta par/sambo
ende samt barn i olika åldrar. Vidare ingår upp
gifter om huruvida normerna är avsedda för 
korttidsbidrag eller mer långsiktiga bidrag samt 
vilka olika bidragsbehov som ryms inom respek
tive norm. Statistiken redovisas vart tredje år i 
Statistiska meddelanden, serie S. 

det begrepp som blivit mest ifrågasatt i biståndsparagrafen. 
Vad som skall anses vara skälig levnadsnivå kan variera såväl 
över tid som med enskilda personers livssituation. Man har 
också antagit att begreppet ges olika innebörd i olika delar av 
landet och att det särskilt skiljer sig mellan storstadsregioner 
och glesbygdsområden. Lagstiftarna har därför överlämnat åt 
kommunerna att bestämma vilken levnadsnivå som är skälig. 
Dessa har inte heller velat översätta skälig levnadsnivå till ett 
generellt gällande penningbelopp. Efter hand har olika parter 
med uppgift att tolka lagen allt oftare hänvisat till riksskatte-
verkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxe
ring eller konsumentverkets hushållsbudgetar som riktlinjer 
för skälig levnadsnivå. 
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Socialbidragets utformning 
Socialbidrag skall, som socialtjänstens bistånd i övrigt, utfor
mas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett 
självständigt liv. Med detta avses att biståndet inte bara skall 
avhjälpa ett akut behov utan också utformas så att det ökar den 
enskildes möjligheteratt på sikt, helteller delvis, kunna försörja 
sig själv. Socialbidrag skall därför kunna ges även i förebyg
gande syfte. 

Socialtjänsten får hjälp med att tolka innebörden av bi
ståndsparagrafen av Svenska Kommunförbundet och social
styrelsen. Den senare ger i egenskap av tillsynsmyndighet ut 
allmänna råd för tillämpningen av lagen. De allmänna råden 
utformas så att de skall motverka alltför stora skillnader mellan 
kommunerna i handläggningen av socialbidragsärenden och i 
utbetalade belopp. Därutöver får beslut enligt biståndsparagra
fen överklagas med hjälp av förvaltningsbesvär. Detta innebär 
att den enskilde har möjlighet att till länsrätten överklaga ett 
biståndsbeslut, som gått honom emot och där få sin sak prövad. 
Regeringsrätten, som är högsta prövningsinstans, har under 
årens lopp avgivit ett antal domar där olika tolkningar av 
biståndsparagrafen prövats. Dessa domar är prejudicerande 
och bidrar därmed till en enhetligare tillämpning av bistånds
paragrafen i olika kommuner. På basis av ovanstående myn
digheters tolkningar beslutar socialnämnderna i de enskilda 
kommunerna ofta ändå själva vilka riktlinjer som skall gälla för 
biståndet i kommunen. Riktlinjer för socialbidragen innehåller 
också vägledande socialbidragsnormer. 

Socialbidragsnormer 
Socialbidragsnormer är ett schablonbelopp som fastställs av 
socialnämnderna i de olika kommunerna. Schablonbeloppet 
kan vara olika stort i olika kommuner. Socialbidragsnormerna 
används sedan som ett hjälpmedel för tjänstemännen att avgöra 
om en enskild person har rätt till ekonomiskt bistånd och i så 
fall hur mycket. De har tillkommit för att underlätta socialtjäns
tens handläggning av socialbidragsärenden. Men normerna 
utgör inga absoluta regler. Rätten till socialbidrag avgörs alltid 
efter individuell behovsprövning. Om en sådan prövning visar, 
att en enskild persons situation motiverar ett högre bidragsbe
lopp än det normen anger, så har han rätt till det högre beloppet. 
Detsamma gäller om prövningen visar att en enskild har behov 
av ett lägre belopp än normbeloppet. 

Långtidsnormer och korttidsnormer 
Kommunerna arbetar huvudsakligen efter två typer av social
bidragsnormer, långtidsnormer och korttidsnormer. Långtids
normen är anpassad till hushåll som behöver socialbidrag 
under en längre period. En långtidsnorm, utformad i enlighet 
med socialstyrelsens allmänna råd, bör täcka de vanligaste 
levnadsomkostnaderna samt också alla kostnader som ett 
normalhushåll har, för att anses kunna leva på en skälig 
levnadsnivå. Det står sedan det enskilda hushållet fritt att 
disponera erhållet belopp. (Bostadskostnader ingår inte i nor
men utan ersätts med den faktiska kostnaden). I de fall där en 

person har svårt att sköta sin ekonomi kan långtidsnormen 
innehålla endast ett fåtal poster förutom mat och dagliga 
förbrukningsvaror. Den enskilde måste då söka bistånd särskilt 
för alla övriga utgifter. Var och en av dessa utgifter måste 
därefter ställas under sedvanlig prövning innan beslut kan 
fattas. 

I en korttidsnorm har beloppen reducerats, vanligen genom 
att man i den uteslutit utgifter för flerårskläder, försäkringar 
och andra utgifter som vanligen kräver ett visst sparande. 
Korttidsnormen används vanligen för socialbidragsbehov som 
varar omkring tre månader eller kortare tid. 

Vem har rätt till socialbidrag 
Rätten till socialbidrag förutsätter att den enskilde har ett behov 
som inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är inte villkors
löst. Den som kan försörja sig själv har inte rätt till bistånd som 
ett alternativ till arbete. "På annat sätt" kan betyda att en annan 
kommun eller en annan huvudman (sjukvården eller kriminal
vården) är ansvarig. Ibland kan behovet tillgodoses av en 
närstående eller av den sökande själv. Däremot skall inte 
orsaken till behovet påverka rätten till biståndet. En bistånds
ansökan kan inte avslås med hänvisning till att behovet uppstått 
tex genom bristfällig ekonomisk planering ellermisshushållning 
med de ekonomiska resurserna, vilket var möjligt enligt den 
tidigare socialhjälpslagen. En behovsprövning sker alltid med 
utgångspunkt i den enskildes aktuella ekonomiska situation. 

Det är först när andra försörjningskällor uttömts som man 
har rätt till socialbidrag. Socialbidraget har också en komplet
terande funktion visavi socialförsäkringarna. Trots de senaste 
årtiondenas utbyggnad av trygghetssystemet förmår detta inte 
täcka alla de situationer då behov av ekonomiskt stöd kan 
uppstå hos människor. Dessa kan då söka socialbidrag som de 
kan få efter individuell behovsprövning. 

Socialbidrag betalas ut i form av kontanta pengar till den 
enskilde. Socialbidrag fungerar ibland som räddare i en tillfäl
lig ekonomisk nödsituation och utgör i andra fall ett mer 
stadigvarande tillskott till den enskildes ekonomi. Socialbidra
get kan också i vissa fall vara återbetalningspliktigt. Endast i 
undantagsfall sköter socialtjänsten en enskild persons ekonomi. 

Hur man söker socialbidrag 
En person som råkat i ekonomisk knipa kan söka socialbidrag 
på socialförvaltningen i den kommun därhän vistas för tillfället. 
Personen ifråga behöver alltså inte vara mantalsskriven i 
kommunen. En tjänsteman gör en utredning där alla relevanta 
fakta samlas in. Den sökande får besvara frågor om sin ekono
mi och sin försörjningssituation. Vidare samlar man in andra 
uppgifterom bidragssökanden och övriga hushållsmedlemmar. 
Tjänstemannen kontrollerar vanligen den sökandes uppgifter 
hos vissa andra källor såsom arbetsgivare, arbesförmedling 
och försäkringskassa. När sedan utredningen är klar är det 
socialnämndens sak att avgöra om den sökande har rätt till 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Den enskilde tjänstemannen kan 
vanligen själv fatta beslut om belopp som ryms inom den 
vägledande socialbidragsnorm som kommunen redan fastställt. 
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Statistik över socialbidrag 

Utvecklingen 1949-1989 

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av socialbidrags
utvecklingen mellan 1949 och 1989. En mer detaljerad beskriv
ning av socialbidragsutvecklingen mellan 1982 och 1989 ges 
längre fram i kapitlet. 

Bidragshushåll och bidragstagare 
Ett bidragshushåll kan bestå av en ensamstående man eller 
kvinna med eller utan minderåriga barn under 18 år eller av 
gifta par/samboende med eller utan minderåriga barn. 

Med bidragstagare avses samtliga personer i de hushåll som 
fått socialbidrag. 

Mellan 1949 och 1989 ökade antalet bidragshushåll med 86 
procent. Från 145 000 bidragshushåll år 1949 till 270 000 
bidragshushåll år 1989. Under samma period ökade antalet 
bidragstagare med 77 procent, från 285 000 bidragstagare år 
1949 till 505 000 bidragtagare år 1989. Den något snabbare 
ökningen av bidragshushållen skulle kunna förklaras av att den 
genomsnittliga hushållsstorleken minskade och hushållen med 
ensamstående blev allt fler under perioden. 

Bidragstagare och tridragshushåll 1949-1989 
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Antal bidragstagare per 1000 av befolkningen 1949-1989 

Bidragstagarna i befolkningen 

För att kunna bedöma socialbidragsutvecklingen under en 
längre tid måste antalet bidragstagare ställas i relation till 
befolkningen. 

Som tidigare nämnts ökade antalet bidragstagare med 77 
procent mellan 1949 och 1989. Samtidigt ökade befolkningen 
med endast 20 procent. År 1949 hade 41 per 1 000 av befolk
ningen socialbidrag jämfört med 58 per 1 000 av befolkningen 
år 1989. Kurvan över antalet bidragstagare i befolkningen 
uppvisar både dalar och toppar. Den första markerade toppen 
inträffade i början av 1970-talet. År 1972 hade 64 per 1 000 av 
befolkningen socialbidrag. Den andra toppen inträffade i mit
ten av 1980-talet. År 1986 hade 68 per 1 000 av befolkningen 
socialbidrag. 

Orsaker till socialbidragsutvecklingen 
Under perioden inträffade flera händelser som skulle kunna 
förklara en del av den ökning av antalet bidragstagare och 
bidragshushåll som har skett. Ny lagstiftning kom 1957 
(socialhjälpslagen) och 1982 (socialtjänstlagen). De första 
åren av 1970-talet och 1980-talet karakteriserades av en förhål
landevis hög arbetslöshet. Olika undersökningar har visat att 
det finns ett samband mellan högt socialbidragstagande och 
hög arbetslöshet. Bl a fann både Walter Korpi (1971) och Björn 
Gustafsson (1983) ett sådant samband. Gustafsson fann dess
utom att arbetslöshet ett visst år fick effekt i form av ökat 
socialbidragstagande först året efter. Förklaringen till denna 
tidsförskjutning menade han vara att den som blir arbetslös 
klarar sig en viss tid på sina besparingar. Först när dessa är 
uttömda blir bidragsbehovet akut. 

Till ökningen av antalet socialbidragstagare mellan 1982 och 
1986 fanns förmodligen flera orsaker än ökad arbetslöshet och 
ändrad lagstiftning. Regler i socialförsäkringssystemet drab
bade vissa kategorier t ex barnfamiljer. Under perioden skedde 
också en stor ökning av antalet asylsökande och flyktingar. 
Dessa var hänvisade till att leva på socialbidrag under den tid 
det tog att handlägga deras arbets- och uppehållstillstånd. 

Bidragstagande efter hushållstyp, ålder 
och kön 
Uttrycket hushållstyp används för att beskriva de olika bidrags
hushållens 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 hemmaboende barn under 18 år 
- ensamstående kvinnor med hemmaboende barn under 18 år 
- gifta par/samboende utan hemmaboende barn under 18 år 
- gifta par/samboende med hemmaboende barn under 18 år 

För varje bidragshushåll anges en vuxen person över 18 år som 
s k registerledare. När hushållstypen är gifta par/samboende 
avgör kommunen om mannen eller kvinnan skall vara register
ledare. Registerledarens ålder blir sedan hela hushållets ålder. 

Under fattigvårdslagens tid var bidragstagarna i regel gamla 
personer. Samma sak gällde länge för socialhjälpstagarna. I 
takt med att ersättningen i folkpensioneringen höjdes kom de 
äldre att allt mer klara sig utan socialbidrag. 

År 1968 var 11 procent av registerledarna över 66 år. I 
mitten av 1980-talet var 3 procent av registerledarna över 65 år. 
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Åldersgruppen övef 65 år har sedan ökat sin andel. År 1989 
t ex, var 6 procent av registerledama över 65 år. Denna ökning 
beror förmodligen till en del på att fler äldre invandrare, som 
saknar rätt till full pension, har kommit till Sverige. 

Under samma period har de yngre registerledarna ökat sin 
andel bland bidragstagarna. År 1968 var t ex 30 procent av 
registerledarna under 30 år. I mitten av 1980-talet hade denna 
andel stigit till nära 45 procent för att sedan sjunka något i slutet 
av årtiondet. 

Bidragstagandet i de olika hushållstyperna uppvisar stora 
skillnader mellan 1949 och 1989. Bidragstagande har alltid 
varit mer utbrett bland ensamstående än bland gifta par/sam
boende. Bland de ensamstående var bidragstagandet mer utbrett 
bland kvinnor än bland män fram till mitten av 1960-talet. 
Därefter har motsatsen varit fallet. Denna förändring kan 
delvis förklaras av att änkepension infördes i början av 1960-
talet. I slutet av 1980-talet utgjorde bidragshushåll med ensam
stående män och bidragshushåll med ensamstående kvinnor 
ungefär lika stora andelar av socialbidragshushållen. År 1989 
t ex, var 40 procent av bidragshushållen ensamstående män och 
39 procent ensamstående kvinnor. 

Kostnadsutvecklingen 
Kostnadsutvecklingen under perioden karakteriseras av en 
språngartad ökning. Mellan 1949 och 1989 mer än femdubbla-
des bidragskostnaderna räknat i fasta priser. Snabbast har 
ökningen varit under 1980-talet. Orsaker till kostnadsökningen 
är bl a att socialbidragsnormerna har blivit mer generösa 

Utbetalt socialbidrag 1949-1989. Löpande och 
fasta priser. Miljoner kronor (1980 = basår) 

genom att de har kommit att omfatta fler utgifter än tidigare. 
Många varor som i dag räknas till de nödvändiga basvarorna 
var vid periodens början lyxartiklar eller existerade inte ens. 
Befolkningens ökade levnadsstandard har också ändrat upp
fattningen om vad som är nödvändig konsumtion och om var 
nivån för existensminimum och fattigdom ligger. 

Den ökande invandringen av asylsökande och flyktingar, 
främst under 1980-talet, var förmodligen en viktig förklaring 
till den snabba kostnadsökningen efter år 1981. Flyktinghus
håll får genomgående mer i socialbidrag än övriga bidrags
hushåll. Orsaker till detta är dels att de har bidrag under längre 
tid och dels i stor utsträckning saknar egna ekonomiska medel 
när de kommer till Sverige. 

Utvecklingen 1982-1989 

Bidragshushåll och bidragstagare 
År 1989 fick ca 270 000, eller 8 procent, av hushållen i Sverige 
socialbidrag någon gång under året. I de sex hushållstyperna 
var socialbidrag olika vanligt förekommande. År 1989 fick 
cirka en tredjedel av alla ensamstående kvinnor med barn, 
socialbidrag. Vidare fick 13 procent av de ensamstående männen 
utan barn och 12 procent av de ensamstående männen med 
barn, socialbidrag. Däremot fick endast 2 procent av alla gifta 
par/samboende utan bam och 4 procent av alla gifta par/ 
samboende med barn, socialbidrag. 

Andel av samtliga inom respektive hushållstyp 
med socialbidrag 1989. Procent 
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Mellan 1982 och 1989 ökade antalet bidragstagare med 17 
procent Från 433 000 personer är 1982 till 505 000 personer år 
1989. År 1989 var cirka två tredjedelar vuxna (över 18 år) och 
en tredjedel barn. 

Hushållstyp och ålder 
I föregående avsnitt jämfördes bidragshushållen med samtliga 
hushåll i landet I detta avsnitt jämförs bidragshushållen med 
varandra. 

Är 1989 var den vanligaste hushållstypen bland socialbi
dragshushållen ensamstående män utan barn. De utgjorde 38 
procent av samtliga bidragshushåll. Härnäst kom ensamståen
de kvinnor utan barn med 22 procent av samtliga bidragshus
håll. Fördelningen mellan de olika hushållstyperna var märk
bart stabil under perioden 1982-1989. Endast bidragshushåll 
bestående av ensamstående kvinnor utan barn ökade nämnvärt 
sin andel av samtliga bidragshushåll. 

Olika hushållstypers andelar av samtliga hushåll 
med socialbidrag, 1982-1989. Procent 

Åldersfördelningen bland registerledarna var liksom fördel
ningen av hushållstyperna påfallande stabil mellan 1982 och 
1989. 

Socialbidragshushåll fördelade efter 
registerledarens ålder 1982-1989. Procent 

* 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft och ersatte bl a 
socialhjälpslagen. 

** Under 1988 ingår asylsökande i statistiken endast under tiden 1 
januari-30 april. Fr o m 1 maj 1988 regleras ekonomiskt bistånd till 
asylsökande i stället i Lagen om bistånd ät asylsökande m fl. 

Antal barn i bidragshushållen 
År 1989 fanns det barn i 92 000 bidragshushåll (34 procent av 
bidragshushållen). Av dessa hushåll var 43 000 enbamshushåll, 
29 000 var tvåbamshushåll och 20 000 hade tre eller flera barn. 
Hushåll med ett bam var vanligare bland ensamstående föräld
rar än bland gifta par/samboende. Av hushållen med ensam
stående föräldrar hade 56 procent 1 barn, 30 procent 2 barn och 
14 procent tre eller flera bam. Bland hushållen med gifta par/ 
samboende hade 36 procent 1 bam, 34 procent 2 barn och 30 
procent 3 eller flera bam. 

Hjälptid 
Hjälptid redovisas som antalet månader ett visst år under vilket 
man har fått socialbidrag. Socialbidragsbeloppen för en hjälp-
månad kan pendla mellan någon hundralapp för en tillfällig 
nödsituation och tusentals kronor för att täcka de flesta vanliga 
utgifter i ett hushåll. 

Genomsnittlig hjälptid 
Sedan 1982 har bidragshushållens genomsnittliga hjälptid 
varit drygt 4 månader per år. Under en hjälpmånad kan det 
förekomma att man får socialbidrag flera gånger. Statistiken 
kan dock inte ge svar på hur många hjälptillfallen som före
kommer under en viss månad. 

I genomsnitt får alla bidragshushåll socialbidrag ungefär 
lika länge oavsett hushållstyp. År 1989 hade ensamstående 
män utan bam och ensamstående kvinnor utan bam kortast 
genomsnittlig hjälptid med 3,9 månader per år. Gifta par/ 
samboende med bam hade längst genomsnittlig hjälptid med 
4,9 månader per år. 
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Bara 5 procent får bidrag hela året 
År 1989 fick 31 procent av bidragshushållen hjälp under endast 
en månad och 27 procent under 2-3 månader. En mycket liten 
andel—5 procent av bidragshushållen—fick hjälp under årets 
samtliga månader. Mönstret för hela perioden 1982-1989 är i 
stort sett detsamma. 

Bland de olika hushållstyperna bland bidragshushållen var 
hjälp under årets samtliga månader vanligast förekommande 
bland gifta par/samboende. År 1989 hade 8 procent gifta par/ 
samboende med barn och 7 procent gifta par/samboende utan 
barn socialbidrag under årets samtliga månader. Fyra procent 
ensamstående män med eller utan barn hade socialbidrag under 
årets samtliga månader. Slutligen hade 6 procent ensamståen
de kvinnor utan barn och 5 procent ensamstående kvinnor med 
barn hjälp under samtliga månader. 

Kort hjälptid (1 månad) var vanligast bland ensamstående 
kvinnor utan barn. År 1989 hade 35 procent av dessa bidrags-
hushåll bidrag under endast en månad. Minst vanligt med kort 

hjälptid var det bland gifta par/samboende med barn. År 1989 hade 
25 procent av dessa bidragshushåll hjälp under endast en månad. 

Bidragskostnader 
År 1989 betalades det ut drygt 4 miljarder kr i socialbidrag eller 
i genomsnitt drygt 16 000 kr per bidragshushåll. Som jäm
förelse kan nämnas att t ex ålders- och förtidspensioner samt 
barnbidrag år 1988 kostade 58 resp 10 miljarder kr. 

Genomsnittligt socialbidrag i olika hushållstyper 
Av de enskilda hushållstyperna fick gifta par/samboende i 
genomsnitt mest socialbidrag—drygt 27 000 kr år 1989. Minst 
socialbidrag fick ensamstående kvinnor utan barn — drygt 
12 000 kr i genomsnitt per hushåll år 1989. För att bättre kunna 
jämföra storlekarna på bidragen till olika hushållstyper har 
genomsnittsbeloppen räknats om i fasta priser för perioden 
1982-1989. 

Samtliga bidragshushåll fördelade efter h|alptid 
(antal kalendermånader) 1982-1989. Procent. 

Genomsnittligt socialbidrag i olika hushållstyper 
1982-1989. Fasta priser (Basår = 1989) 
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60 procent av bidragshushållen fick mindre än 10000 
kronor i bidrag under ett år 
En vanlig föreställning är att stora bidragsbelopp betalas ut till 
bidragshushållen. I själva verket var det bara 8 procent av 
bidragshushållen som fick mer än 50 000 kronor i socialbidrag 
under 1989 medan 11 procent av bidragshushållen fick mindre 
än I 000 kr i socialbidrag. Hela 60 procent av bidragshushållen 
fick mindre än 10 000 kr i socialbidrag. 

Socialbidragshushåll fördelade efter det utbetalda 
beloppets storlek. Procent. 1989. 

Bland de enskilda hushålIstypema var låga bidragsbelopp 
(under l 000 kr per år) vanligast bland ensamstående män utan 
bam. Under år 1989 fick 15 procent av dessa mindre än 1 000 
kr i socialbidrag. Höga bidragsbelopp var vanligast bland gifta 
par/samboende med barn. Under år 1989 fick 19 procent av 
dessa bidragshushåll 50 000 kr eller mer i socialbidrag. Gifta 
par/samboende hade också, som vi sett i ett tidigare avsnitt, 
längst bidragstider vilket är en del av förklaringen till att så 
många bidragshushåll i denna hushållstyp hade så höga bidrags
belopp. 

Rörlighet bland bidragshushållen 
Ett visst år finns bland bidragshushållen dels sådana som är 
nytillkomna för året dvs sådana som inte fick bidrag året före 
och dels "gamla" bidragshushåll dvs sådana som fick bidrag 
någon gång under föregående år. Om t ex antalet redovisade 
bidragshushåll ökade under en period så kan man inte därav 
utgå ifrån att antalet nya bidragshushåll har ökat Ökningen av 
antalet bidragshushåll kan lika väl bero på att allt fler bidrags
hushåll blivit kvar från tidigare år. 

Man kan säga att förändringarna av antalet bidragshushåll 
från år till år är resultatet av olika orsaker nämligen: 

- nya bidragshushall tillkommer 
- föregående års bidragshushåll fortsätter att få bidrag 
- foregående års bidragshushåll får inte längre bidrag 
- själva hushållspopulationen förändras genom ihop- och 

isarflyttning m m 

För att kunna följa utvecklingen under en längre tid är det 
lämpligt att ställa antalet bidragshushåll i relation till antalet 
hushåll i befolkningen. Data om antalet hushåll i befolkning
en har skattats utifrån SCBs arbetskraftsundersökningar 
(AKU). 

Nytillkomna bidragshushåll och bidragshushåll som 
fortsätter att få bidrag 
Den tidigare omtalade stora ökningen av antalet bidragshushåll 
under 1982 visade sig också i att antalet nytillkomna bidrags
hushåll ökade. Mellan 1981 och 1982 ökade antalet nytillkomna 
bidragshushåll från 21 per I 000 av befolkningen år 1981 till 31 
per 1 000 av befolkningen år 1982. Under resten av decenniet, 
bortsett från år 1989, låg antalet nytillkomna bidragshushåll 
kvar på en nivå över 30 per 1 000 av befolkningen. En topp 
inträffade år 1986 då 35 hushåll per 1 000 var nytillkomna 
bidragshushåll. 

Nytillkomna bidragshushåll. Antal per 
1000 hushåll i befolkningen. 1982-1989. 

Talen för de hushåll som fortsatte att få bidrag låg hela tiden 
klart över dem for de nytillkomna. Efter språnget 1981 -1982 var 
det knappast fråga om någon större ökning av tillströmningen. 
I stället blev allt fler hushåll kvar som bidragshushåll under 
flera år vilket ledde till att ett växande bestånd byggdes upp. 

Bidragshushåll resp år som även fick bidrag någon 
gång året före. Antal per 1000 hushåll i befolkningen. 
1982-1989. 

Bidragshushåll som inte längre får bidrag 
Saken kan ses från ännu ett håll: Man jämför nytillkomna 
bidragshushåll med tidigare års bidragshushåll som inte längre 
får bidrag. Med nytillkomna menas liksom tidigare hushåll 
som inte hade bidrag närmast föregående år. Denna gång anges 
dessa hushåll som andel av bidragshushållens antal. 

Nytillkomna bidragshushåll. Procent av samtliga 
bidragshushåll. 1982-1989. 

Bidragshushåll respektive år som inte fick bidrag 
påföljande år. Procent av samtliga bidragshushåll. 
1982-1988. 
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Ett exempel förklarar siffrorna på föregående sida. År 1988 
var 38 procent av samtliga bidragshushåll nytillkomna. Av 
samtliga bidragshushåll samma år var det 43 procent som inte 
fick bidrag året efter. 

I mitten av 1980-talet inträdde en balans mellan nytillkomna 
bidragshushåll och bidragshushåll som inte längre fick bidrag. 
Från och med 1987 var andelen hushåll, som inte längre fick 

bidrag, större än andelen nytillkomna bidragshushåll. Det 
totala antalet bidragshushåll minskade därför. 

Av bilden nedan framgår att 281 000 hushåll fick socialbi
drag under 1984. Av dessa var 116000 nytillkomna för året och 
165000 kvar från föregående år. 104000 av de hushåll som fick 
bidrag 1984 fick inte bidrag påföljande år medan 177000 
hushåll fick bidrag påföljande år. 

Samtliga bidragshushåll, nytillkomna bidragshushåll, hushåll som fortsätter att få bidrag 
påföljande år samt hushåll som inte får bidrag påföljande år 1982-1988. Antal 
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Utländska socialbidragshushåll 

Utländska socialbidragshushåll är socialbidragshushåll där 
registerledaren har utländskt medborgarskap. Bland utländska 
socialbidragshushåll ingår både bidragshushåll bestående av 
personer som vistats länge i landet och bidragshushåll bestå
ende av personer som nyligen anlänt till landet. De senare är i 
de flesta fall flyktinghushåll med arbets- och uppehållstill
stånd. Som regel ingår däremot inte asylsökande hushåll. 

Från och med den 1 maj 1988 regleras ekonomiskt bistånd 
till de asylsökande i en särskild lag om bistånd till asylsökande. 
Fortfarande kan emellertid vissa asylsökande uppbära social
bidrag. Det gäller framförallt sådana som har familjeanknyt
ning till andra som redan fått uppehållstillstånd i landet och bor 
tillsammans med dem i olika kommuner. Det vanliga är att 
asylsökande, när de kommer till Sverige, placeras vid en 
flyktingförläggning där de får stanna tills deras ansökan slut
behandlats. Först efter det att uppehållstillstånd beviljats flyt
tar flyktingen till någon anvisad kommun. 

Man kan anta att socialbidragsbehovet är olika för invand
rarhushåll som vistats länge i landet och för flyktinghushåll. 
Flyktingar är i många fall helt utblottade då de kommer till 
Sverige och de skiljer sig därför från andra invandrarhushåll. 
Flyktinghushållen får betydligt högre bidragsbelopp än andra 
invandrarhushåll och får också hjälp längre tid än andra 
invandrarhushåll. Tyvärr är det inte möjligt att med dagens 
statistik särskilja dessa båda grupper av invandrarhushåll. 

Här bör också klargöras att man inte kan ange hur många 
personer med utländskt medborgarskap som får socialbidrag. 

Svenska och utländska socialbidragshushåll 
efter medborgarskap 1962-1989. Tusental 

Det är endast en person i varje hushåll, den s k registerledaren, 
som registreras i socialbidragsstatistiken. Nationaliteten för 
eventuella övriga personer i hushållet är okänd. 

Utländska socialbidragshushåll 1982-1989 
Mellan 1982 och 1989 ökade antalet utländska socialbidrags
hushåll från 39 000 år 1982 till 64 000 år 1989, eller med 64 
procent. Under samma tid ökade antalet svenska bidragshus
håll med 8 procent. 

Den snabba ökningen av de utländska bidragshushållen 
mellan 1982 och 1989 har medfört att de också har ökat sin 
andel av det totala antalet bidragshushåll. År 1989 utgjorde de 
utländska bidragshushållen 24 procent av samtliga bidragshus
håll jämfört med 17 procent av samtliga bidragshushåll år 1982. 

Fler gifta par/samboende bland utländska bidragshushåll 
Den vanligaste hushållstypen bland bidragshushållen är ensam
stående män utan barn. Denna hushållstyp är ungefär lika vanligt 
förekommande bland de utländska bidragshushållen som bland de 
svenska. Sammansättningen av svenska och utländska bidragshus
håll skiljer sig huvudsakligen åt på två punkter 

- de utländska bidragshushållen utgörs i betydligt mindre 
utsträckning av ensamstående kvinnor. 

- de utländska bidragshushållen utgörs i betydligt större 
utsträckning av gifta par/samboende. 

Svenska och utländska bidragshushåll fördelade 
efter hushållstyp, 1989. Procent 

Under perioden 1982-1989 har ensamstående män utan bam 
minskat sin andel av det totala antalet utländska bidragshus
håll, från 39 procent år 1982 till 36 procent år 1989. 

Under samma period ökade gifta par/samboende med barn 
sin andel av det totala antalet utländska bidragshushåll från 21 
procent år 1982 till 25 procent år 1989. 

Många barn i utländska bidragshushåll 
År 1989 hade 37 procent av de utländska socialbidragshushål
len ett eller flera barn, att jämföra med 33 procent av de svenska 
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bidragshushållen. Bland de utländska bidragshushållen var 
flerbarnshushåll vanligare än bland de svenska bidragshushål
len. År 1989 hade 10 procent av de utländska bidragshushållen 
3 eller flera barn jämfört med 6 procent av de svenska bidrags-
hushällen. 

Åldersfördelningen i de utländska respektive de svenska 
bidragshushållen var ganska lika. År 1989 var exempelvis 42 
procent av registerledarna i de utländska bidragshushållen 
under 30 år jämfört med 41 procent av registerledarna i de 
svenska bidragshushållen. 

Utländska bidragshushåll vanligast i storstadsområden 
Av de drygt 64 000 utländska bidragshushållen, år 1989, bodde 
56 procent i de tre storstadslänen, Stockholms, Malmöhus och 
Göteborgs och Bohus län. Vid motsvarande tidpunkt bodde 30 
procent av de svenska bidragshushållen i storstadslänen. An
delen utländska bidragshushåll i storstadslänen har minskat 
något under 1980-talet. År 1982 bodde cirka två tredjedelar av 
de utländska bidragshushållen i storstadslänen. 

Utländska bidragshushåll fick nästan två miljarder i 
socialbidrag 1989 
Under år 1989 utbetalades 4 300 miljoner kronor i social
bidrag. Av dessa pengar gick 1 900 miljoner kronor eller 44 
procent till utländska socialbidragshushåll trots att dessa utgjor
de endast en fjärdedel av samtliga bidragshushåll. 

Under perioden 1982-1989 ökade de utländska bidragshus
hållens andel av socialbidragskostnaderna från 25 procent år 
1982 till 44 procent år 1989. 

Utländska bidragshushålls andelar av totala 
bidragskostnaderna och andelar av det totala 

antalet bidragshushåll 1982-1989. Procent 

År 1989 fick de utländska socialbidragshushållen i genom
snitt nära tre gånger så mycket i socialbidrag som de svenska 
— 29 617 kronor jämfört med 11 752 kronor för de svenska 
bidragshushållen. 

Bland ensamstående män utan barn fick utländska bidrags
hushåll ungefär dubbelt så mycket i socialbidrag som svenska. 
Bland ensamstående kvinnor utan barn fick utländska bidrags
hushåll nära tre gånger så mycket i socialbidrag som svenska 
bidragshushåll. Bland gifta par/samboende utan barn fick 
utländska bidragshushåll tre gånger så mycket i bidrag som 
svenska bidragshushåll. 

En förklaring till att utländska bidragshushåll får betydligt 
högre socialbidragsbelopp än svenska bidragshushåll är att de 
får bidrag under längre tid. 

Genomsnittligt socialbidrag i kronor fördelat efter 
hushållstyp och medborgarskap, 1989 

Bidragstagarnas levnadsförhållanden 
Inom ramen för SCBs undersökningarom levnadsförhållanden 
gjordes för åren 1983-1985 en kartläggning av socialbidrags-
tagamas levnadsförhållanden. Cirka 25 000 personer av landets 
kyrkobokförda befolkning (16-74 år) utfrågades bl a om sin 
hälsa, utbildning och sysselsättning. I svarssammanställning
en jämfördes sedan personer som man visste hade fått social
bidrag under något av de tre åren med personer som inte hade 
fått socialbidrag. 
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Bidragstagare har sämre levnadsförhållanden 
Av resultaten kan bl a utläsas att socialbidragstagare generellt 
sett hade såväl sämre hälsa och utbildning som lägre sysselsätt
ningsgrad än andra. En följdverkan av detta var naturligtvis att 
socialbidragstagarnas ekonomi var sämre än andras. 

Bidragstagarnas sämre hälsa yttrade sig bl a i att 43 procent 
av bidragstagarna led av någon form av långvarig sjukdom. 
Bland icke bidragstagare led 29 procent av någon långvarig 
sjukdom. Höggradigt nedsatt arbetsförmåga var nästan tre 
gånger vanligare bland bidragstagare än bland icke bidragsta
gare — 16 resp 6 procent. 

Några orsaker till skillnaderna i hälsa skulle kunna vara att 
bidragstagarna hade mer ohälsosamma arbetsförhållanden och 
att de rökte mer. Två tredjedelar av bidragstagarna rökte 
dagligen jämfört med en tredjedel bland icke bidragstagare. 

Även vad gällde utbildning skiljde sig resultaten åt mellan 
bidragstagare och icke bidragstagare. T ex hade 42 procent av 
alla bidragstagare enbart förgymnasial utbildning jämfört med 
28 procent av dem som inte var bidragstagare. 

Bidragstagarnas genomsnittligt sämre hälsa och lägre ut
bildning skapade också sämre möjligheter på arbetsmarknaden. 
De var t ex i stor utsträckning hänvisade till de sämst betalda 
jobben och de besvärligaste arbetsmiljöerna. Nära hälften av 
bidragstagarna i åldrarna 16-64 år saknade förvärvsarbete 
jämfört med 20 procent bland icke bidragstagarna. Var femte 
bidragstagare var arbetslös vid intervjutillfället. 

Såväl hälsa som utbildning och sysselsättning kan ses som 
viktiga grundförutsättningar för en materiell och social välfärd. 
Andra resultat från undersökningen visade också att bidragsta
garna på många sätt hade en sämre levnadsstandard än andra. 

Orsaker till socialbidrag 
År 1985 tillsatte regeringen en arbetsgrupp som skulle under
söka socialbidragsutvecklingen. I uppdraget ingick bl a att 
undersöka vilka huvudsakliga orsaker som låg bakom männi
skors socialbidragsbehov. Svenska Kommunförbundet fick 
arbetsgruppens uppdrag att göra undersökningen. 

Drygt 2 000 bidragshushåll, som hade socialbidrag i mars 
1986, undersöktes. Dessa bidragshushåll kom från 60 av lan
dets kommuner, däribland de 10 största. Utifrån akterna över 
de olika socialbidragshushållen gjorde den handläggande per
sonalen på socialkontoren sin bedömning av vilka som var de 
vanligaste orsakerna till socialbidrag. 

Små inkomster — stora utgifter 
Av undersökningsresultaten framkom att nära hälften (46 
procent) av registerledarna i bidragshushållen, i mars 1986, 
saknade arbete, 35 procent av registerledarna hade arbete 
(heltid eller deltid) medan 15 procent studerade och 8 procent 
var pensionärer. 

Arbetslöshet och deltidsarbete, med därvid bristande inkom
ster hos många, förklarar till en stor del varför så många hushåll 
behövde socialbidrag. Men det finns andra faktorer som ger 
förklaringar till att så många hade låg sysselsättningsgrad. Hela 
21 procent av bidragshushållen hade olika slag av missbruks
problem och sociala problem, 3 procent fick socialbidrag pga 
att de saknade barnomsorg och 4 procent fick bidrag för att de 
saknade arbets- och uppehållstillstånd. 

Några hushåll behövde socialbidrag trots att registerledarna 
hade heltidsarbete. En vanlig orsak i dessa fall var skulder på 
grund av överkonsumtion, obetalda skatter eller liknande. Det 
var dock endast 2 procent av samtliga registerledare som var 
heltidsarbetande. 

Slutligen en kommentar till de förhållandevis stora andelarna 
studerande och pensionärer. Det visade sig att cirka hälften av 
de studerande var flyktingar eller asylsökande som studerade 
svenska för invandrare. Vi vet sedan tidigare att många i denna 
grupp har socialbidrag. Studerande som gick på högskola och 
hade studiemedel utgjorde inte mer än 5 procent av alla 
studerande med socialbidrag. 

Att så många som 8 procent av bidragshushållen var pen
sionärshushåll kan förklaras dels av att invandrade pensionärer 
har dåliga pensionsförmåner och dels av att ca hälften av pen
sionärerna var förtidspensionärer. I det senare fallet spelar 
missbruksproblem och skulder en stor roll. 
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Missbruk 

Insatser för vuxna missbrukare 
Samhällets insatser för missbrukare görs i stort sett inom 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, i synnerhet den psykiatriska 
vården, och inom olika former av privat vård. Dessutom gör 
olika organisationer och sammanslutningar omfattande insat
ser av olika slag för missbrukare. Speciell tradition inom detta 
område har statskyrkan och andra religiösa samfund, t ex 
Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Lewi Petrus-stiftelsen 
(Pingstkyrkan). Även ideella föreningar och organisationer 
inom folkrölrelsen gör på olika sätt insatser för personer som 
missbrukar. Exempel härpå är Länkarna, Verdandi (arbetarrö
relsens nykterhetsförbund), Blåbandsrörelsen (nykterhetsor
ganisation av folkrörelsetyp som grundar sig på kristna värde
ringar), IOGT-NTO (en internationell och nationell godtemp-
larorganisation, religiöst och politiskt obunden ) och RFHL 
(riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare). Viss miss-
brukarvård sker även inom kriminalvården. Man kan beskriva 
samhällets reaktioner på missbruk med den schematiska bild 
som finns längst ned på denna sida. 

I detta kapitel presenteras statistik över missbruk och 

missbrukarvård. Som bakgrund presenteras även viss statistik 
som inte insamlats eller sammanställts av statistiska central
byrån. Tyngdpunkten ligger emellertid på statistiska central
byråns statistik över vissa av de insatser som görs för missbru
kare inom socialtjänsten och inom "privat" missbrukarvård. 
Med privat vård menas här sådan missbrukarvård där inte 
samhället direkt står för vårdkostnaderna. Det kan t ex vara 
vård som man själv eller ens arbetsgivare betalar. Statistiska 
centralbyråns statistik omfattar följande insatser: 

Institutionsvård för missbrukare, dels frivillig vård, dels 
tvångsvård. Den frivilliga vården kan ske såväl med som 
utan stöd av socialtjänstlagen (SoL)—privat vård är inte 
lagreglerad. Tvångsvården sker med stöd av lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Beslut enligt LVM, dvs beslut om omedelbara omhän
dertaganden, länsstyrelsernas ansökningar till länsrätter
na och länsrättemas beslut om eventuell tvångsvård av 
vuxna missbrukare. 
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Vård på institution 

Enligt § 11 socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnderna 
arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och 
andra beroendeframkallande medel. Socialnämnderna skall 
även stödja enskilda missbrukare och se till att de får den hjälp 
eller vård som behövs för att de skall komma ifrån missbruket. 
En av socialtjänstens insatser för vuxna missbrukare är vistelse 
på institution eller "hem för vård eller boende", som dessa 
institutioner kallas. Hem för vård eller boende är ett begrepp 
som introducerades i samband med socialtjänstlagen 1982 och 
är en sammanfattande benämning på bl a de institutioner som 
tidigare kallades nykterhetsvårdsanstalter, inackorderingshem 
för alkoholmissbrukare och behandlingshem för narkomaner. 
Hem för vård eller boende är institutioner inom socialtjänsten, 
som drivs av kommun, landstingskommun, enskild person 
eller sammanslutning. 

Frivillig vård 
Socialtjänstlagen ersatte bl a nykterhetsvårdslagen (NvL), 
som fram till 1982 reglerade socialvårdens samtliga åtgärder 
visavi alkoholmissbrukare. All vård och behandling enligt 
socialtjänstlagen skall ske på frivillig grund, även behandling 
på institution. Frivilliga placeringar på institution regleras 
numera genom socialtjänstlagens § 6. Denna paragraf ger den 
enskilde rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses 
på annat sätt än. 

Tvångsvård 
I vissa fall kan det vara nödvändigt med vård utan samtycke från 
den vårdade, s k tvångsvård. För tvångsvård tillämpas lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som trädde i kraft 1982. 
Tvånget innebär att personer som dömts till sådan vård inte själva 
kan avbryta vården. Tvångsvården skall emellertid upphöra så 
snart syftet med vården är uppnått. Syftet med tvångsvård är att 
motiveramissbrukare att frivilligt medverka till fortsatt behandling 
och ta emot stöd för att komma från missbruk. 

LVM skärptes från och med 1 januari 1989, med bl a möj
lighet till längre vårdtider än tidigare. Fram till 31 december 1988 
var vårdtiden högst 2 månader för missbrukare, som vårdas enligt 
LVM. Denna vårdtid kunde förlängas med upp till 2 månader. En 
LVM-dom kunde således leda till maximalt 4 månaders 
tvångsvård. Däremot kunde samma person dömas till tvångs
vård ett obegränsat antal gånger, utan lagstadgat krav på att en 
viss tid skulle förflyta, innan han åter togs in för tvångsvård 
enligt LVM. Från och med 1 januari 1989 är vårdtiden enligt 
LVM högst 6 månader, utan möjlighet till förlängning. Fortfa
rande kan dock samma person dömas till tvångsvård ett obe

gränsat antal gånger, utan lagstadgat krav på att en viss tid skall 
förflyta, innan han åter tas in för tvångsvård enligt LVM. 

Vård enligt LVM ges på institutioner, som är speciellt anpas
sade för denna form av vård. Institutionerna är av två slag, dels sk 
§ 11-hem (fr o m 1 januari 1989 § 22-hem), dels sk § 18-hem 
(fro m 1 januari 1989 § 23-hem). Missbrukare, som måste stå 
under särskilt noggrann tillsyn, placeras på § 18-hem/§ 23-hem. 
Det kan t ex röra sig om personer som är våldsamma, personer 
med tungt narkotikamissbruk och personer, som avviker från 
vårdhemmen i sådan omfattning, att syftet med vården inte kan 
uppnås. En placering på § 18-hem/§ 23-hem kan förekomma 
under hela vårdtiden eller bara under en del av den. 

Det är länsrätten, som dömer missbrukare till tvångsvård 
enligt LVM. Rättens beslut föregås av en anmälan till länsstyrel
sen, i de allra flesta fall från socialnämnd, läkare eller polis, men 
sådana anmälningar kan även komma från enskilda personer och 
andra myndigheter, t ex skyddskonsulenter. Efter en anmälan 
utreder länsstyrelsen ärendet och beslutar om man skall ansöka 
hos länsrätten om beslut om tvångsvård av missbrukaren. Efter 
den 1 januari 1989 ärdet socialnämnden som skall göra utredningen 
och överlämna den till länsstyrelsen som därefter beslutar om den 
skall ansöka hos länsrätten om tvångsvård. 

I sin ansökan till länsrätten skall länsstyrelsen bl a ange 
aktuellt missbruksmedel. Till och med 31 december 1988 angavs 
alkohol, narkotika eller alkohol i kombination med narkotika. 
Från och med 1 januari 1989 kan länsstyrelsen även ansöka om 
beslut om vård på grund av missbruk av flyktiga lösningsmedel, 
enbart eller i kombination med andra missbruksmedel. Länssty
relsen skall också ange den indikation, dvs de förhållanden, som 
ligger till grund för ansökan. En kombination av indikationer kan 
förekomma. De indikationer som länsstyrelserna kunde åberopa 
åren 1982-1988 för tvångsvård enligt LVM var: 

- Missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för 
allvarlig fara. 

- Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående. 

Från och med 1 januari 1989 kan länsstyrelsen, utöver dessa 
indikationer, även åberopa indikationen "missbrukaren löper en 
uppenbar risk att förstöra sitt eget liv". 

I stället för att lämna in en ansökan till länsrätten, kan läns
styrelsen också avskriva ärendet. Anledning till att avskrivning 
sker, är ofta att missbrukaren gått med på frivillig vård enligt 
socialtjänstlagen. 

Statistiken över institutionsvården 

I statistiken över institutionsvården ingår endast uppgifter 
från statistiska centralbyråns löpande missbrukarstatis-
tik, dvs uppgifterom personer, som intagits på grund av 
missbruk och som både är inskrivna i hemmen och 
verkligen vistas i dem under vårdtiden. Personer som 
intagits av annan anledning än eget missbruk ingår ej i 
statistiken, även om de är intagna på samma institutioner 
som vårdar missbrukare. 
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Syfte med institutionsvård av missbrukare 
I huvudsak inriktas all institutionsvård på att få missbrukare att 
upphöra med missbruket. I vissa fall kan dock institutionsvård 
vara en akut insats för att rädda en missbrukares liv och hälsa. 
För framförallt äldre missbrukare, där ingen rehabilitering 
syns möjlig, kan institutionsvård bli ett sätt att ge dem en 
dräglig tillvaro. Ett av syftena med tvångsvården är att motive
ra missbrukaren att underkasta sig frivillig vård. På kort sikt 
kan emellertid syftet med tvångsomhändertagande av en miss
brukare i bland vara att skydda missbrukaren själv från att, 
genom sitt missbruk, skada sig själv, fysiskt, psykiskt eller 
socialt. Ibland kan det även anses nödvändigt med tvångsvård 
för att skydda missbrukarens omgivning mot dennes hotfulla 
eller störande beteende. 

Omedelbart omhändertagande 
En missbrukare kan bli omedelbart omhändertagen om någon 
eller några av följande situationer föreligger: 

- Det är sannolikt att han kan beredas vård med stod av 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

- Länsrättens beslut om vård inte kan avvaktas, på grund 
av att han antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försäm
rat. 

- Det föreligger en överhängande risk för att han, till 
följd av sitt tillstånd, kommer att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående, om han inte omedelbart 
får vård. 

Fram t o m 31 december 1988 kunde beslut om omedelbart 
omhändertagande fattas av polis eller länsrätt. Från och med 1 
januari 1989 kan även socialnämnd besluta om omedelbart 
omhändertagande. Den omhändertagne placeras vanligtvis på 
sjukhus, på hem för vård eller boende eller i häkte. 

Polis och socialnämnd har också skyldighet att underrätta 
länsstyrelsen om beslutet om omhändertagandet. Har polisen 
fattat beslutet skall den även underrätta socialnämnden om sitt 
beslut I och med att länsstyrelsen underrättats om ett beslut om 
omedelbart omhändertagande av en missbrukare, betraktas 
underrättelsen som en anmälan att personen kan behöva 
tvångsvård. Länsstyrelsen (socialnämnden från och med 1 
januari 1989) påbörjar då en utredning om huruvida den 
person, som omhändertagits, skall beredas vård enligt LVM 
eller ej. Denna utredning ligger sedan till grund för länsstyrel
sens eventuella ansökan hos länsrätten om beslut om beredan
de av vård. 

Länsrätten kan också besluta om omedelbart omhänderta
gande av en missbrukare efter det att länsstyrelsen ansökt om 
vård med stöd av LVM, om den finner att missbrukaren är i 
sådant behov av vård att beslutet om beredande av vård inte kan 
inväntas. 

Ärendegång 
vid omedelbara omhändertaganden 
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LVM-ärendens gång 
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Statistik över bruk, missbruk och vård 

I SCBs statistik över missbruk ingår i stort endast uppgifter om 
hur många missbrukare som får vård på institution, sk hem för 
vård eller boende, samt hur många av dessa missbrukare som 
dömts till tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). 

Det finns emellertid ett stort intresse i samhället för att få en 
så klar bild som möjligt av hur missbruket ser ut, vad som 
missbrukas och vilka missbrukarna är och vilka förändringar 
som sker. Därför görs det en hel rad olika utredningar och 
undersökningarom missbruk. Framförallt Centalförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i uppdrag att 
kartlägga missbruket av alkohol och narkotika i landet. CAN 
ger årligen ut rapporter om alkohol-och narkotikautvecklingen 
i Sverige. Även socialstyrelsen för statistik inom detta område, 
t ex om alkoholförsäljning, alkoholkonsumtion och omhän
dertaganden av berusade personer (LOB). 

Inledningsvis beskriver vi kortfattat vilka medel som i 
huvudsak missbrukas, något om hur de används, vilka som 
använder dem och vilka konsekvenser detta får. Vi har använt 
resultat från olika utredningar och uppgifter från instanser som 
kommer i kontakt med missbruket. I texten hänvisar vi som 
regel inte till varifrån underlagen till de redovisade uppgif
terna hämtats, utan sist i kapitlet finns en förteckning över de 
källor som utnyttjats. 

Alkohol 

Hundra år av alkoholförsäljning 
I ett hundraårigt perspektiv kan vi, på grund av den tillgängliga 
statistikens beskaffenhet, bara beskriva alkohoholförsäljning-
en utslaget på samtliga invånare i riket, dvs även på barn. (På 
detta sätt redovisas även internationella jämförelser av alko
holkonsumtion som redovisas längre fram i detta avsnitt.) 

Försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige ligger i 
dag på en höjdpunkt om man ser cirka hundra år bakåt i tiden. 
Från 1880-1905 låg försäljningen, omräknat i ren alkohol, 
mellan 4,6 och 5,5 liter utslaget på samtliga invånare i riket. 
Därefter sjönk försäljningen och under motbokens tid — 1917 
till 1955 — var försäljningen nere i cirka 2,5 till 3,5 liter per 
invånare. Efter det att motboken avskaffades steg försäljningen 
kraftigt och nådde en topp under mitten av 1970-talet då 
försäljningen var uppe i cirka 5,8 liter per invånare. Sedan dess 
har försäljningen minskat något, så att den i början på 1980-
talet var cirka 5 liter ren alkohol per invånare. 

Omräknat i ren alkohol och fördelat endast på invånare som 
är 15 år eller äldre, ökade försäljningen från 5,4 liter 1955 till 
7,7 liter 1976, då försäljningen var som störst. Därefter sjönk 
försäljnigen så att den var 6,0 liter 1984, då den var som lägst. 
Under 1988 var den något större, 6,4 liter. 

Alkoholförsäljningen per invånare 1861-1985, fernårsmedeltal. 
Liter ren alkohol fördelat på samtliga invånare. 
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Alkoholförsäljning i liter ren alkohol per invånare 15 år eller äldre 1946-1988 

Vi dricker mindre starksprit, men mer öl och vin 
Konsumtionsmönstret av alkoholhaltiga drycker har ändrats 
påtagligt sedan mitten av 1950-talet, att döma av försäljningen 
av sprit, vin respektive starköl. Försäljningen av starksprit har 
sedan 1950-talets mitt legat kring 8 liter per år och invånare 
över 15 år, med en viss minskning under 1980-talet. Den sjönk 
från 8,7 liter 1980 till 5,9 liter 1988. Starköl och vin, däremot, 
har ökat kraftigt, vin från cirka 2,8 liter till nästan 15 liter och 
starköl från 1,5 liter till drygt 21 liter mellan 1955 och 1988. 

Vinförsäljningen ökade jämnt och stadigt för vart år mellan 1955 

och 1988. Ökningen av ölförsäljningen var däremot relativt långsam 
och något ojämn mellan 1955 och 1976 då den ökade från 1,5 till 3,8 
liter starköl per år utslaget på samtliga invånare över 15 år. Under 
1977 började en kraftig ökning av starkölsförsäljningen. Denna 
öknings början sammanföll med att försäljningen av det s k 
mellanölet (öl klass IIB) upphörde 1977. Året före mellanöls
stoppet såldes 3,8 liter starköl per invånare över 15 år medan det 
året efter stoppet såldes 11,7 liter. Starkölets ökning under senare 
delen av 1980-talet var så stor, att den totala alkoholförsäljningen 
ökade, trots att starkspritförsäljningen minskade. 

Försäljning av spritdrycker, vin och starköl i liter per invånare 15 år eller äldre 1954-1988 
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Sprit som ej inhandlas på Systembolaget 
Hittills har vi redovisat Systembolagets försäljning av 
alkoholhaltiga drycker. Denna statistik beskriver dock inte 
den totala konsumtionen av alkohol. Utöver konsumtion av 
alkohol som säljs av Systembolaget, dricks hembränd sprit, 
hemtillverkat vin samt sprit, som är legalt införd i samband 
med utlandsresor. Dessutom dricks sprit som införs illegalt 
(smuggling). 

Det är mycket svårt att få fram exakta uppgifter om hur 
mycket alkohol som konsumeras utöver den som köps på 
Systembolaget. Tillgängliga uppgifter tyder dock på att det, 
från ett år till ett annat, inte förekommer några kraftigare 
förändringar vad gäller mängden hemtillverkade och 
importerade alkoholhaltiga drycker. Därför kan Systembo
lagets försäljningssiffror under en rad av år ses som en in
dikator på hur konsumtionen förändras, trots att de inte visar 
den totala konsumtionen. 

Sedan 1982 har Sifo gjort årliga intervjuundersökningar, i 
vilka man bl a ställt frågor om hemtillverkning av vin och 
hembränning av sprit. Enligt en sådan undersökning 
tillverkades under 1988 cirka 25 miljoner liter hemgjort vin. 
Detta kan jämföras med att Systembolaget sålde 94 miljoner 
liter lättvin under samma år. En fjärdedel av de tillfrågade 
uppgav att de vid vart fjärde konsumtionstillfälle drack 
starksprit, som ej köpts på Systembolaget. 15 procent uppgav 
att de hade gjort det vid tre av fyra konsumtionstillfällen. 

Undersökningar av det här slaget ger ofta osäkra resultat— 
förmodligen underskattningar av de verkliga förhållandena. 
Under alla förhållanden kan hemtillverkat vin och illegalt 
tillverkad sprit antas utgöra en betydande del av den alkohol 
som konsumeras. Vin och sprit är mycket priskänsliga varor 
och det förefaller som om det finns en jämnvikt mellan 
hembränningens omfattning och Systembolagets försäljning. 
När Systembolagets priser ligger fasta under en längre tid, gör 
inflationen att spriten relativt sett blir billigare och hem
bränningen minskar eftersom den då inte blir så "lönsam". När 
spritpriserna däremot höjs, ökar hembränningen. Det ärrimligt 
att anta att speciellt storkonsumenter av alkohol i större 
utsträckning än andra tillverkar och dricker hemgjort vin och 
hembränd sprit. 

Generaltullstyrelsen gjorde en uppskattning av införseln 
av alkoholhaltiga drycker i samband med utlandsresor 1979. 
Man fann då att det infördes 5-6 miljoner liter starksprit och 
4-5 miljoner liter vin, antagligen till övervägande delen 
starkvin. Under 1980-talet har inga större förändringar skett i 
antalet resor till utlandet och därmed förmodligen inte heller 
i införseln av alkoholdrycker. Om dessa antaganden är riktiga 
utgjorde mängden av legalt införd sprit i samband med 
utlandsresor cirka 10 procent av den mängd sprit som såldes 
på Systembolaget under 1988. Om det införda vinet 
huvudsakligen var starkvin, som man förmodade, utgjorde 
den mängd starkvin som legalt infördes under 1988 ungefär 
hälften av den mängd som såldes på Systembolaget. 

Alkoholförsäljning i liter ren alkohol per 
invånare 15 år eller äldre 1980-1988. 
Totalt och färdelat på typ av dryck. 

Svenskarna dricker lite 
I ett internationellt perspektiv konsumerar svenskarna relativt 
lite alkohol per capita. Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) redovisar alkoholkonsumtionen 
(försäljningen/produktionen) i 36 länder: 127 av dessa länder 
konsumerades under 1987 mer alkohol per invånare än i 
Sverige. I Sverige konsumerades 5,4 liter per invånare 
omräknat i ren alkohol medan man konsumerade 13,0 liter i 
Frankrike —det land i vilket man konsumerade mest. Enligt 
denna statistik var konsumtionen minst i Sovjetunionen, 3,2 
liter per invånare. Observera att dessa uppgifter avser kon
sumtionen utslaget på samtliga invånare i riket, dvs även på 
barn. 
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Konsumtionen av sprit, vin och öl per invånare i vissa länder 1987. Omräknat till ren alkohol. 
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Det är stora skillnader mellan olika länder med avseende på hur 
stor mängd av alkoholen som konsumeras i form av sprit eller 
vin och maltdrycker. I Sverige konsumeras drygt en tredjedel 
av alkoholen i form av sprit. Därmed hamnar Sverige till
sammans med t ex Irland, Japan, Kanada, Norge och USA i ett 
mellanläge mellan länder med hög respektive låg andel sprit
konsumtion. Länder med låg spritkonsumtion är ofta länder 
med stor vinproduktion som Italien, Frankrike och Portugal. 
Alkoholkonsumtionen i dessa vinproducerande länder är be
tydligt större än i Sverige. Länder med hög spritkonsumtion är 
Finland och Island samt vissa av länderna i östra Europa som 
Polen, Ungern och Östtyskland. I dessa länder konsumeras 
uppåt hälften eller mer av alkoholen som sprit. Några av dessa 
länder har även hög vinproduktion och vinkonsumtion. 

Genomsnittskonsumtion 
Som framgått finns det inga säkra uppgifter om hur mycket 
alkohol som totalt konsumeras i Sverige. Det finns inte heller 
säkra uppgifterom hur mycket folk i allmänhet dricker eller hur 
drickandet fördelar sig på olika befolkningsgrupper. Sedan 
1982 har emellertid Sifo gjort regelbundna intervjuundersök
ningar om alkoholkonsumtionen bland personer i åldrarna 18-
70 år. Enligt en sådan undersökning skulle genomsnittskon
sumtionen under en normal vecka 1989 vara 28 centiliter mätt 
i 40-procentig alkohol. 

Resultat från sådana intervjuundersökningar bör tolkas med 
försiktighet. Det är sannolikt att både män och kvinnor, som 
deltar i undersökningarna uppger att de dricker mindre alkohol 
än de verkligen gör och att denna underskattning av konsum
tionen är olika stor i olika redovisningsgrupper. Det kan t ex 
vara så att kvinnor svarar på ett sådant sätt att man underskattar 
deras faktiska spritkonsumtion i större utsträckning jämfört 
medhurmycket man underskattarmännens faktiska konsumtion 
utifrån deras svar. Dessutom finns uppenbar risk att personer 
som missbrukar alkohol är överrepresenterade i bortfallet, dvs 
bland dem som inte går att få tag i för en intervju eller som 
vägrar att besvara frågorna. 

Kvinnor dricker mycket mindre än män 
Kvinnornas konsumtion var mindre än hälften av männens 
konsumtion. Enligt Sifos undersökningar drack kvinnorna i 
genomsnitt 16 centiliter per vecka och männen 40 centiliter 
mätt i 40-procentig alkohol. 

Dessutom har kvinnor ett helt annat konsumtionsmönster än 
män. Nästan hälften av den alkohol, som kvinnor dricker, 
konsumerar de i form av lättvin medan mindre än 20 procent av 
den alkohol, som män dricker, konsumeras som lättvin. Män 
konsumerar en större andel starksprit än kvinnor. Ungefär en 
tredjedel av männens alkoholkonsumtion kommer från stark
sprit mot ungefär en femtedel av kvinnornas. 

Den stora skillnaden mellan mäns och kvinnors alkoholkon
sumtion under 1980-talet fram till och med 1988 låg i konsum
tionen av starköl. Mindre än 10 procent av kvinnornas totala 
alkoholkonsumtion intogs som starköl. Motsvarande andel för 

männen var cirka 30 procent. Mellan 1988 och 1989 förändra
des denna bild något — kvinnornas starkölskonsumtion för
dubblades och männens minskade med en femtedel till cirka 15 
respektive cirka 25 procent. Dessutom ökade kvinnornas 
konsumtion av starksprit mer än vad männens ökade samtidigt 
som kvinnornas lättvinskonsumtion minskade och männens 
ökade. Det är svårt att uttala sig om i vilken omfattning dessa 
förändringar i undersökningsresultaten beror på förändringar i 
den faktiska alkoholkonsumtionen eller om de även har sin 
grund i exempelvis attitydförändringar bland kvinnor till den 
egna alkoholkonsumtionen. 

Genomsnittskonsumtionen per vecka bland 
män resp kvinnor 18-70 år 1982-1968. 

Centiliter 40-procentlg alkohol 

Yngre dricker mer än äldre 
Under hela 1980-talet har yngre druckit mer än äldre. Personer 
som var50-70 år drack cirka20centiliterunderen normalvecka 
mätt i 40-procentig alkohol. Personer som var 30-49 år drack 
med vissa variationer runt 25 centiliter. Yngre personer, 18-29 
år, konsumerade knappt 30 centiliter eller mer, med två toppar, 
en 1986 och en 1989, då konsumtionen låg på 40 centiliter. 
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Unga dricker starköl, de äldre sprit och lättvin 
Bland 18-29-åringarna dominerar konsumtion av starköl. Den 
stod 1989 forcirka 40 procent av den totalaalkoholkonsumtionen 
i dessa åldrar. Spritkonsumtionens andel uppgick till drygt 25 
procent. I åldrarna 30-49 år dominerar konsumtionen av lättvin 
och sprit, vilka stod för cirka 35 procent respektive cirka 25 
procent i denna grupp 1989. Även bland de äldre, 50-70 år, 
domineras konsumtionen av lättvin och sprit. Här är emellertid 
ordningen den omvända. Spritens andel var cirka 35 procent av 
totalkonsumtionen och lättvinets cirka 25 procent. 

Många dricker lite, några mycket, ett fåtal för mycket 
Det som ovan sagts om genomsnittlig konsumtion av alkohol och 
konsumtionsmönster i olika grupper av befolkningen kan vara 
svårt att direkt koppla till missbruk av alkohol. Detta beror på att 
konsumtionen är mycket ojämnt fördelad, även inom olika 
redovisningsgrupper. Enligt socialstyrelsen svarar omkring 10 
procent av alkoholkonsumenterna för cirka 50 procent av kon
sumtionen medan 10-20 procent av den vuxna befolkningen 
aldrig dricker alkoholdrycker. Flera undersökningar har visat att 
det finns ett relativt litet antal storkonsumenter medan de flesta i 
befolkningen konsumerar mycket mindre än vad man skulle 
kunna tro om man bara har tillgång till genonsnittsuppgifter om 
konsumtionen. 

Enligt vissa forskare inom alkoholområdet finns det ett sam
band mellan den allmänna konsumtionsnivån och andelen stor
konsumenter av alkohol så att ju större totalkonsumtionen är 
desto större är också andelen personer med en alkoholkonsum
tion som är så stor att det finns risk för alkoholskador. Anledningen 
till detta är att när totalkonsumtionen förändras sker det en 
ändring i alla konsumentgrupper i samma riktning. Därmed blir 
förhållandet mellan olika konsumentgrupper oförändrat samti
digt som de absoluta skillnaderna mellan olika grupper ökar, t ex 
skillnaden i antal liter ren alkohol som konsumeras per år. 

Samband mellan totalkonsumtion och alkoholskador 
Om det finns ett samband mellan totalkonsumtionen i riket och 
andelen storkonsumenter är det naturligt att det finns ett samband 
mellan totalkonsumtionen och kroniska kroppsliga skador som i 
första hand beror på hur mycket alkohol en person konsumerar under 
en längre tid. Det här gör att man får ett tydligt samband mellan 
alkoholförsäljning och dödlighet i alkoholrelalerade sjukdomar. 

Även andra skador än kroniska kroppsliga skador kan uppstå 
på grund av alkoholkonsumtion. Vid enskilda tillfällen av alko-
holberusning kan andra skador, av mer eller mindre allvarlig art, 
uppstå. Sådana skador kan inte antas ha ett direkt samband med 
totalkonsumtionen av alkohol. Förmodligen är konsumtions-
mönstret en viktigare faktor än den totala årskonsumtionen. 
Emellertid är det svårt att utifrån ett statististiskt samband, utan 
ingående analyser, avgöra om alkoholkonsumtionen är den faktor 
som orsakar olyckor och eventuella dödsfall. Det kan finnas 
andra, bakomliggande faktorer, som i större eller mindre omfatt
ning är orsaker till de statistiska sambanden. Sådana bakomlig
gande faktorer kan vara social bakgrund, uppväxtförhållanden 
och psykisk hälsa. 

I en studie har man undersökt hur alkoholkonsumtion per 
vecka bland värnpliktiga samvarierar med risk för död samt 
med skador som krävt somatisk vård. I denna studie beaktade 
man eventuella bakomliggande faktorers inverkan på sambandet 
mellan alkoholkonsumtion och dödlighet och andra skador. 
Man fann ett starkt samband mellan den alkoholkonsumtion, 
som de blivande värnpliktiga uppgav att de hade vid mönstringen 
och dödlighet under en 15-årsperiodeftermönstringen. Risken 

Alkoholförsäljning och antal döda i några 
sjukdomar1) som har nära samband med alkohol 

1960-1987 

1) Alkoholpsykos, alkoholism, levercirrhos (skrumplever), bukspottkörtel-
inflammation och alkoholförgiftning 

för död var tre gånger så stor bland dem som hade uppgivit att 
de var högkonsumenter (de drack mer än vad som motsvaras av 
250 gram ren alkohol per vecka) än bland lågkonsumenter (de 
som bara drack 1-100 gram i veckan). Då man tog hänsyn till 
olika psykiska och sociala bakgrundsfaktorer sjönk denna 
ökade risk så att risken för död var ungefär dubbelt så stor bland 
högkonsumenterna jämfört med lågkonsumentema. 

Alkoholkonsumtion vid mönstring och relativ risk 
för död under 15 års uppföljning 

Efter Andreasson, Alebeck och Rometsjö: Afcohof som riskfaktor för mortalitet 
och somatisk sjukhusvård bland unga män. Sooatrnedcinsk tidskrift nr 31990. 
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Enligt undersökarna kunde cirka 28 procent av samtliga döds 
fall, som skett under en tid av 15 år i en årskull, tillskriva: 
alkoholen. Två tredjedelar av dödsfallen orsakades av s 1 
våldsam död såsom exempelvis olyckor av olika slag sam 
mord eller självmord. Den största enskilda dödsorsaken va 
självmord. 35 procent av dödsfallen var säkra eller sannolik, 
självmord. Således finns det ett starkt samband mellan våldsan 
död och alkoholkonsumtion. 

Alkohol och våldsam död 

Efter Andreasson, Allebeck och Romelsjö: Alkohol som riskfaktor för mortalitet 
och somatisk sjukhusvård bland unga män. Socialmedicinsk tidskrift nr 31990. 

Sambandet mellan alkoholkonsumtion och intagning för slu
ten somatisk vård var inte lika starkt som sambandet mellan 
alkoholkonsumtion och dödlighet. Risken för högkonsumenter 
att behöva sluten vård var 1,5 gånger större än för lågkon
sumenter. Då man tog hänsyn till olika bakgrundsfaktorer 
sjönk denna ökade risk så att risken bland högkonsumenterna 
var 1,2 gånger så stor som risken bland lågkonsumenterna. 

Narkotika 

Vad är narkotika? 
Vad som avses med narkotika är inte helt klart. I farmakologisk 
bemärkelse utgör narkotikapreparat en grupp ämnen, som 
genom verkningar på centrala nervsystemet kan framkalla 
sömn — "narkos" — eller bedövning. Narkotika i denna 
bemärkelse utgörs av olika slags bedövningsmedel, sömnmedel, 
opium, morfin etc. I dagligt tal har ordet narkotika fått en vidare 
betydelse och omfattar numer en rad ämnen som verkar på 
nervsystemet och som är vanebildande. Till narkotika räknas 
även ämnen som har en uppiggande verkan som t ex amfeta
miner, fenedrin och preludin. 

I laglig bemärkelse utgör narkotika de ämnen som finns 
upptagna i socialstyrelsens sk narkotikaförteckning. Denna 
upptar främst medel som genom internationella överenskom
melser betraktas som narkotika, men även sådana medel som 
enbart enligt svenska bestämmelser anses som narkotika. I 
denna bemärkelse utvidgas narkotikabegreppet allteftersom 
nya medel upptas i narkotikaförteckningen. De medel som nu 
upptas i narkotikaförteckningen ärcentralstimulantia, opiater, 
cannabis, hallucinogener samt, sedan 1972, flertalet sömnme
del och lugnande medel som t ex bensodiazepiner. 

Vad är narkotikamissbruk? 
Inte bara narkotika, utan även narkotikamissbruk är ett relativt 
begrepp på grund av att olika länder tillämpar olika definitioner 
såväl på narkotika som på narkotikamissbruk. Likaså kan dessa 
begrepp ha något olika betydelse inom ett och samma land från 
en tidpunkt till en annan. 

I Sverige är, ur laglig synpunkt, narkotikamissbruk all icke 
läkarförskriven användning av narkotika. Det innebär att nar
kotikamissbruk kan vara allt från rökning av marijuana vid ett 
enstaka tillfälle till ett omfattande dagligt bruk av amfetamin, 
heroin eller kokain. 

Olika typer av narkotikamissbruk 
Det finns många sätt att indela narkotikamissbruk. Man kan 
t ex dela in det efter det sätt på vilket man tar narkotikan. 

• Röka och sniffa: Cannabis (hasch, marijuana) rökes 
vanligen i speciella pipor, sk holkar. Både heroin och 
kokain kan sniffas, snusas eller rökas. Även amfeta
min kan sniffas. 

• Ta genom munnen: Tex lugnande medel och sömnmedel. 
Amfetamin kan även drickas, då upplöst i vätska. Can
nabis kan också ätas, om man blandar det i mat eller 
dryck. 

• Injicera: Vanligen injiceras opiater (t ex heroin och 
morfin) samt amfetamin men även kokain kan injiceras. 

Med tanke på smittospridning via sprutor är det vanligt att man 
delar in missbrukare i injicerande missbrukare (sprutnarkomaner) 
och icke injicerande. Denna indelning är speciellt aktuell på 
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grund av att spridning av HIV (AIDS) bl a sker via 
injektionssprutor, som sprutnarkomaner lånar av varandra. 

Det finns många andra sätt att indela narkotikamissbruk. 
Man kan t ex använda indelningar som utgår från missbrukar
nas motiv, missbrukets intensitet, regelbundenhet och var
aktighet. Vilken indelning man väljer, beror givetvis på vad 
man vill beskriva. Centralförbundet för alkohol- och narko
tikaupplysning (CAN) indelar missbruket i tillfälligt-experi-
mentellt missbruk och tungt missbruk. Med tillfälligt-experi-
mentellt missbruk avses användning av narkotika vid något 
eller några enstaka tillfällen. Övrigt missbruk är tungt miss
bruk. 

Vad missbukas? 
Det vanligaste narkotiska medel som missbrukas i Sverige är 
cannabis, främst i form av hasch men även i form av marijuana. 
Mycket av detta missbruk förblir oupptäckt på grund av att 
cannabis ofta används i samband med tillfälligt-experimentellt 
missbruk och ofta av ungdomar och av socialt välanpassade 
personer. 

Det vanligaste centralstimulerande medlet ("uppåtverkan-
de") är amfetamin. Det dominerar injektionsmissbruket. Enligt 
en kartläggning 1979 använde 80 procent av de injicerande 
missbrukarna centralstimulerande medel medan 30 procent 
använde heroin. 1986 var antalet beslag av centralstimulerande 
medel nio gånger så stort som beslagen av heroin. Under 1988 
var det sex gånger så stort. 

Heroin är en sk opiat och är "nedåtverkande". Bland opia
terna är det, förutom heroin, främst morfin som använts som 
missbruksmedel under senare år. Under senare år tycks heroin-
missbruket vara på tillbakagång. 

På senare tid har kokain fått ökad spridning. Den började som 
en "inne- och partydrog" men har nu fått en sådan spridning att 
den även förekommer i traditionella missbrukarkretsar. 

I slutet på 1960-talet och i början på 1970-talet användes 
cannabis främst bland missbrukare i yngre åldrar. Mellan 
mitten på 1970-talet och slutet på 1980-talet finns det tecken 
som tyder på att andelen cannabismissbrukare i högre åldrar 
ökat kraftigt, vilket förmodligen beror på att en del av dem som 
var unga på 1960-talet och som då började missbruka cannabis 
har fortsatt med detta missbruk. En likartad utveckling tycks ha 
skett även med centralstimulantia (t ex amfetamin) och opiater 
(t ex heroin och morfin). 

Biandmissbruk 
Det är vanligt med biandmissbruk bland narkomaner. Det 
innebär att flera olika narkotiska preparat används. Cannabis 
missbrukas ofta i kombination med alkohol, amfetamin och 
lugnande medel. 

I Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning (UNO) 
1979 fann man att biandmissbruk var vanligt och att de flesta 
tunga narkomaner också var alkoholmissbrukare. Man 
uppskattade att två tredjedelar av de tunga narkomanerna också 
hade alkoholproblem. 

Kartläggning av narkotikamissbruket 
Kunskaper om tillfälligt-experimentellt narkotikamissbruk 
har främst erhållits genom intervju- och enkätundersökningar 
bland skolungdom och värnpliktiga. Åren 1971-1988 har 
skolöverstyrelsen och CAN undersökt elever i årskurs 9. 
Även Stockholms kommun har vid ett tiotal tillfällen under
sökt elever i årskurs 9 under åren 1967-1987. Sifo (Svenska 
institutet för opinionsundersökningar) undersökte narkoti
kamissbruk bland ungdomar i åldrarna 12-24 år 1968, 1972 
och årligen 1979-1989. Försvarets forskningsanstalt och 
CAN har undersökt värnpliktsinskrivnas narkotikaanvändning 
sedan 1967. 

De ovan nämnda undersökningarna ger visserligen något 
osäkra resultat, men kunskaperna om narkotikamissbruk bland 
yngre är ändå goda i jämförelse med kunskaperna om missbruk 
i högre åldrar. En större kartläggningen av det tunga 
narkotikamissbruket, som gjorts, genomfördes 1979 av 
Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning (UNO). 

CANs rikstäckande redovisning av det tunga narkotika
missbruket grundar sig dessutom på en rad indikatorer på tungt 
narkotikamissbruk, som främst kan belysa om missbruket ökar 
eller minskar från en tidpunkt till en annan. De indikatorer som 
utnyttjas är narkotikabeslag, anmälda brott mot narkotika
strafflagen, antal personer dömda för narkotikabrott, missbru
kare inom kriminalvården, utskrivningar från sluten psykia
trisk vård med diagnosen narkomani samt fall av smittsam 
gulsot. 

Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning (UNO) 
Det enda försöket till en total kartläggning av tungt narkotika
missbruk, som gjorts i Sverige, genomfördes av Utredningen 
om narkotikamissbrukets omfattning (UNO) under 1979. Där
för är 1979 det år för vilket narkotikasituationen bäst kan 
beskrivas. 

Enligt UNOs kartläggning fanns det 1979 mellan 10 000 och 
14 000 tunga narkotikamissbrukare i landet och av dessa var 
7 500-10 000 missbrukare, som injicerade. Mellan 1 500 och 
2 000 injicerade dagligen eller så gott som dagligen. Det tunga 
missbruket var koncentrerat till de tre storstadsområdena—80 
procent var koncentrerat dit. UNO beräknade också att totalt 
220 000 ungdomar under 25 år någon gång hade använt 
narkotika. I de flesta fall rörde det sig om haschrökning. 

Utvecklingen 1965-1979 
Det moderna narkotikamissbruket uppstod åren 1965-1969. 
Cannabismissbruket spred sig, framförallt bland ungdomar, 
utanför de traditionellt missbrukande grupperna. 

Andelen skolungdomar och värnpliktiga, som missbrukat 
narkotika, sjönk under hela 1970-talet. Speciellt kraftig var 
nedgången i början av decenniet. 

Vad gäller tungt narkotikamissbruk blev centralstimulerande 
medel de vanligaste missbruksmedlen bland injicerande 
narkomaner. Heroin missbrukades dock fortfarande i relativt 
liten omfattning. Att döma av tillgängliga indikatorer skedde 
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en stabilisering av det tunga narkotikamissbruket under början 
av 1970-talet, men från mitten av 1970-talet fram t o m 1979 
visar det en uppåtgående tendens. 

Utvecklingen 1980-1986 
Andelarna elever i årskurs 9 som använt narkotika sjönk under 
1980-talet. Under 1980 hade 8 procent använt narkotika mot 

cirka 4 procent 1988. Även bland värnpliktiga sjönk andelen 
som använt narkotika— 1980 uppgav drygt 19 procent av de 
värnpliktiga att de använt narkotika medan endast knappt 6 
procent gjorde det 1988. Så låga andelar bland skolungdom och 
bland värnpliktiga som man fick 1988 har man aldrig haft 
sedan undersökningarna bland skolungdomar och värnpliktiga 
började. 

Andel elever i årskurs 9 som uppgett att de prövat narkotika i procent av 
samtliga som besvarat enkäter vissa år 1971-1988 

Andel värnpliktsinskrivna som uppgett att de prövat narkotika i procent av 
samtliga som besvarat enkäter 1976-1988 
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Om man ser till antal anmälda brott mot narkotikastrafflagen 
och antal beslag av narkotika, kan man anta att det tunga 
narkotikamissbruket har haft en kraftig uppgång åren 1980-
1982. De påföljande åren fram till 1986 sjönk det tunga 
missbruket, enligt dessa indikatorer. Fr o m 1986 tycks det 
tunga missbruket ha ökat något. 

Likartade bilder av det tunga narkotikamissbruket får man 
även om man ser till andra indikatorer på sådant missbruk, t ex 
anmälda brott mot varusmugglingslagen (i samband med 
narkotika) eller om man studerar antalet personer som lagförts 
för narkotikabrott. (Med lagförda personer menas personer 
som av polis åklagare eller domstol bedömts skyldiga till 
brott.) Även dessa indikatorer på narkotikamissbruket visar på 
en uppgång de första åren under 1980-talet och en viss 
nedgång fram till 1986 och därefter en viss uppgång igen. Det 

bör emellertid understrykas att detta endast är indikatorer på 
narkotikamissbruk. Förändringar i dessa indikatorer är ofta 
en kombinerad effekt av förändringar i missbruk och myn
digheters insatser mot narkotikan. Mycket plötsliga ökningar 
av t ex antal beslag av tull och polis eller antal för narkotikabrott 
lagförda personer kan praktiskt taget uteslutande bero på 
intensifierade insatser mot narkotika från tullens och polisens 
sida. Å andra sidan kan mycket stora beslag av narkotika ha 
en dämpande effekt på narkotikamissbruket, om beslagen är 
så stora att tillgången på narkotika stryps. 

Narkotikamissbruk inte längre ett ungdomsfenomen 
Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet betraktades 
narkotikamissbruk som ett ungdomsfenomen, inte minst miss
bruket av cannabis. Denna uppfattning styrks även av data från 

Anmälda brott mot narkotikastrafflagen 
1979-1987 

Narkotikabeslag gjorda av tull och polis 
1965-1988 
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rättsväsendet, t ex av andelen personer i olika åldersgrupper, 
som misstänkts för narkotikamissbruk eller som lagförts för 
narkotikabrott. Under 1970- och 1980-talen tycks missbruket ha 
förskjutits högre upp i åldrarna. 

Det har skett betydande forändringar sedan början på 1970-talet 
Under år 1970 misstänktes cirka 3 000 ungdomar i åldrarna 15-19 år 
för narkotikabrott medan det under 1987 endast var cirka 400. En 
motsatt utveckling har skett bland personer som är 25 år eller 
äldre. Under 1970 misstänktes cirka 900 personer i dessa åldrar 
för narkotikabrott, medan detta antal var nästan fem gånger så 
stort, cirka 4 000, under 1987. Uppgifter om lagförda personer i 
olika åldrar ger i stort sett samma bild. Utvecklingen mot att 
yngres andel av narkotikabrottsligheten minskar, medan de äldres 
andel ökar, är dessutom genomgående för olika typer av narkotika. 

Personer misstänkta för brott mot narkotika
strafflagen och för smuggling av narkotika. 

Procentuell fördelning efter ålder 
1970-1987 

Andelar av lagforingarna1) som personer över 24 år 
svarade för 1975 och 1985 

1) Omfattar ej åtalsunderlåtelser 

En förklaring till att en större andel av narkotikamissbruket 
sker i högre åldrar än tidigare, kan vara att en del av dem som 
började missbruka narkotika under slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet har fortsatt sitt missbruk upp i högre 
åldrar. Samtidigt har allt mindre andelar av ungdomamaprövat 
på narkotika eller börjat ett mer omfattande missbruk under 
slutet av 1970-talet och under 1980-talet. 

Läkemedel — psykofarmaka 
Som tidigare nämnts används en del av de registrerade läkeme
del som finns i socialstyrelsens narkotikaförteckning på sam
ma sätt som narkotika. Sådan användning av registrerade 
läkemedel förekommer ofta i kombination med missbruk av 
annan narkotika och betraktas då som narkotikamissbruk. Det 
finns undersökningar som visat att andelen psykofarmakamiss
brukare i olika grupper av alkoholister varierar mellan 10 och 
40 procent och att detta missbruk ofta börjat i samband med 
upprepade avgiftningar eller i samband med behandling av 
nervösa besvär, som kan vara ett resultat av alkoholmissbruk. 
Det har också visat sig att många läkemedelsberoende personer 
lätt kan övergå till alkohol vid ojämn tillgång på tabletter. 

I SCBs statistik finns inga specificerade uppgifter om 
läkemedelsmissbruk. De missbruksmedel som redovisas är 
alkohol, narkotika, lösningsmedel och i vissa fall "annat". I 
kategorien "annat" kan missbruk av läkemedel ingå. Dessutom 
är det troligt att det i en del fall av alkohol- eller narkotika
missbruk, som rapporteras till statistiska centralbyrån, även 
ingår läkemedelsmissbruk. 

Vilka läkemedel missbrukas? 
Bland läkemedel är det framförallt vissa psykofarmaka som 
missbrukas. Dessutom finns det en rad läkemedel mot kroppsliga 
åkommor som har en lugnande effekt och även en del smärt
stillande medel, som kan missbrukas. 

Psykofarmaka har tre stora medicinska användningsområ
den. De används vid psykoser, vid depressioner samt vid 
ångest, oro, ängslan och sömnproblem. Medel mot psykoser 
och depressioner missbrukas inte och är inte heller vanebildan
de. Av psykofarmaka är det lugnande medel, sömnmedel samt 
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lugnande och ångestdämpande medel som missbrukas. Den 
viktigaste gruppen av psykofarmaka i samband med missbruk 
är bensodiazepiner. Under 1988 utgjordes cirka två tredjede
lar av all förskrivning av psykofarmaka av bensodiazepiner. 
Debatten om läkemedelsberoende handlar främst om beroende 
av bensodiazepiner. 

De medel som missbrukas kan sinsemellan vara ganska 
olika. Gemensamt för dem är dock att de dämpar ångest och 
oro, leder till avslappning och ger trötthet och därmed ett visst 
välbefinnande eller vällust. Sömn- och rogivande medel kan 
också ge upphov till vällust och välbefinnande, vilket kan ha 
stor betydelse för risken att man skall utveckla ett beroende av 
dem. Framför allt bensodiazepiner har visat sig ge upphov till 
abstinenssymtom, om man slutar ta dem. Abstinenssymtomen 
utvecklas efter kort tids användning och vid konventionell 
dosering. 

Vad är läkemedelsmissbruk? 
Det finns ingen allmänt accepterad definition på läkeme
delsmissbruk. I vid bemärkelse kan det sägas vara användande 
av läkemedel för att uppnå en viss effekt , som inte är 
medicinskt motiverad. Rent praktiskt kan det innebära att 
man använder ett läkemedel för att berusa sig eller för att 
uppnå ett välbefinnande utan några medicinska syften med 
användandet av läkemedlet. Det här gäller alla läkemedel 
oavsett om de är receptbelagda eller ej eller om de är klassi
ficerade som narkotika och finns med på narkotikaförteck
ningen. Enligt den här definitionen kan således bruk av de 
läkemedel som finns på narkotikaförteckningen betraktas 
både som läkemedelsmissbruk och som narkotikamissbruk 
om läkemedlet inte förskrivits av läkare. 

Då man talar om missbruk av psykofarmaka är bilden en 
annan. Missbrukare av psykofarmaka har ursprungligen vänt 
sig till en läkare för att söka medicinsk hjälp. Läkaren har i sin 
tur ofta enligt vederbörlig medicinsk praxis ordinerat medicin 
mot patientens symtom. Detta gör att definitionen ofta blir en 
annan än den som beskrivits ovan, då man talar om missbruk 
av psykofarmaka. Viktiga kriterier på missbruk av psykofar
maka är framförallt beroende och abstinensbesvär samt ett 
kontinuerligt bruk och oförmåga att på egen hand upphöra 
med användandet av läkemedlet. Missbruket kan sägas ha 
uppstått, när den medicinskt terapeutiska vinsten med läke
medlet inte kan anses vara stor nog för att uppväga beroendet, 
abstinensen eller andra biverkningar. 

Det är emellertid svårt att dra en tydlig gräns mellan 
befogat medicinskt bruk och missbruk. Dessa medel ordineras 
för det mesta av läkare av medicinska skäl, t ex mot oro eller 
ångest. I början har medicinen också avsedd effekt men kan 
efter en tids användning i sin tur orsaka samma symtom som 
den skulle bota. I stället för den ursprungliga ångesten får 
patienten sk tablettångest. På detta stadium kan han vara både 
fysiskt och psykiskt beroende av medicinen och oförmögen 
att sluta medicineringen på grund av de abstinensbesvär som 
då uppstår. Vid akut avgiftning är det vanligt att patienten 
drabbas av kraftig ångest och att tidigare nervösa symtom 

accentueras samt att patienten i samband med detta blir 
hyperaktiv. Abstinensbesvär kan i vissa fall uppstå redan 
efter några dagars konventionell dosering. I de flesta fall 
ställs diagnosen läkemedelsmissbruk bara om patienten tas in 
på psykiatrisk klinik, ofta på grund av abstinensbesvär eller 
förgiftning. 

Försäljning och förbrukning 
För att få en bild av läkemedelsmissbruk brukar man ofta ange 
Apoteksbolagets statistik över leveranser av psykofarmaka 
till apoteken. Det är mycket vanskligt att dra några slutsatser 
om läkemedelsmissbruket från sådana data, eftersom dessa 
inte beskriver brukets fördelning eller bruksmönstret i be
folkningen. Däremot kan Apoteksbolagets statistik beskriva 
hur den totala konsumtionen i hela befolkningen förändras år 
från år. 

Under 1988 såldes sömnmedel och lugnande medel i 200 
miljoner DDD. (DDD = den förmodade genomsnittliga 
dygnsdosen då medlet används av vuxen person vid medlets 
huvudindikation.) Detta skulle räcka till en dygnsdos varje 
dag under ett år åt nästan 550 000 vuxna människor. 

Om man ser tillbaka i tiden ökade försäljningen av lugnande 
medel och sömnmedel under 1950- och 1960-talen och låg 
som högst under 1971 då det till apoteken levererades 69,8 
DDD per tusen invånare. Den lägsta försäljningen sedan 1971 
var under 1981, då det till apoteken levererades 61,5 DDD/ 
1 000 invånare. 1988 hade leveranserna stigit till 64,6 DDD/ 
1 000 invånare. Det bör påpekas att försäljningen av lugnande 
medel och sömnmedel uppvisar stora regionala skillnader. 

Det enda sättet, att få något så när riktiga uppgifter om hur 
mycket psykofarmaka som verkligen förbrukas, är att fråga 
folk om hur mycket de konsumerar. Detta har man bl a gjort 
i statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhål
landen (ULF). I dessa undersökningar intervjuas representativa 
urval av svenska befolkningen i åldrarna 16-84 år om bl a 
läkemedelskonsumtion. De data som samlades in 1980-1981 
visade att 5,1 procent hade tagit nervlugnande medel under en 
fjortondagarsperiod. Motsvarande data för undersökningen 
1988 var 4,0 procent. 

Andelen personer som uppgav att de regelbundet tagit 
sömnmedel respektive nervlugnande medel var betydligt 
lägre. 

Andelar av befolkningen i åldrarna 16-84 år som 
regelbundet tagit sömnmedel respektive nerv
lugnande medel under en fjortondagarsperiod 
1980-81 och 1988. 

Källa: Ohälsa och sjukvård. Levnadsförhållanden. Rapport nr 
42. Sveriges officiella statistik/statistiska centralbyrån 1985. 



75 Missbruk 

Enligt ULF-undersökningarna såväl 1980-81 som 1988 var 
det ungefär dubbelt så stor andel bland kvinnorna som bland 
männen som använde sömnmedel och nervlugnande medel. 
Förbrukningen ökar också med stigande ålder, framförallt 
bland kvinnor. 

Det bör påpekas, att intervjuundersökningar av det slaget 
som görs i ULF-undersökningarna, kan antas underskatta 
användningen av psykofarmaka. Framförallt är det troligt att 
storförbrukare, och därmed också för det mesta missbrukare av 
psykofarmaka, är mycket kraftigt underrepresenterade bland 
personer som deltagit i intervjuerna. Men det råder ingen 
tvekan om att kvinnor förbrukar mer än män. Detta styrks även 
av andra indikatorer på konsumtionen, t ex Apoteksbolagets 
receptstatistik för 1988 som visar att 65 procent av antalet 
recept på psykofarmaka var utställda på kvinnor. Från och med 
25 års ålder börjar kvinnorna konsumera mer psykofarmaka än 
män och skillnaden mellan mäns och kvinnors konsumtion 
ökar stadigt ända upp till 45-50 års ålder, då kvinnorna kon
sumerar nästan dubbelt så mycket som männen (enligt antal 
förskrivna recept 1988). 

Missbrukets omfattning 
Det är svårt att ange omfattningen av läkemedelsmissbruket, 
inte minst på grund av att det, som framgått ovan, inte finns 
någon allmänt accepterad definition på läkemedelsmissbruk. 

Oberoende av definition, saknas det i stort uppgifter om läke
medelsmissbrukets omfattning. De fall av läkemedelsmiss
bruk, som får sådana följder att sjukhusvård är påkallad, 
registreras i sjukvårdsstatistiken. I Stockholms läns landstings 
medicinska huvudregister har man identifierat patienter som 
någon gång vårdats för läkemedelsmissbruk. Under perioden 
1969-1982 hade cirka 0,1 procent av Stockholms läns befolk
ningen fått diagnosen läkemedelsmissbruk. 

I debatten om läkemedelsmissbruk nämns ofta 80 000-
160 000 läkemedelsmissbrukare i hela landet. Detta motsvarar 
1 -2 procent av befolkningen. I den sk Jämtlandsundersökningen 
1970 fann man att 1,2 procent av de undersökta hade fått sju 
recept eller mer på lugnande medel och sömnmedel under ett 
år. Om man betraktar detta som stor konsumtion, skulle det 
motsvara 75 000 storkonsumenter i hela befolkningen. Stor 
konsumtion kan vara medicinskt motiverat men samtidigt har 
erfarenheter visat att personer med normalt bruk kan utveckla 
ett sk lågdosberoende av psykofarmaka och att detta problem 
många gånger överstiger fördelarna med de medicinskt tera
peutiska effekterna. 

En indikator på läkemedelsmissbrukets omfattning och 
allvar är antalet döda till följd av läkemedelsmissbruk. Under 
1986 avled drygt 700 personer till följd av förgiftningar där 
psykofarmaka varit med i bilden (ICD-8 N965, N967, N970) 
medan 61 personer avled till följd av narkomani. 

Vem riskerar att bli läkemedelsmissbrukare? 
Forskning om läkemedelsberoende har sammanfattats i följande fem punkter. Fem 
riskgrupper kan urskiljas: 

Medelålders kvinnor med psykosomatiska besvär. Gynekologiska besvär är ofta en 
utlösande faktor. 

Alkoholmissbrukare. Sömnlöshet bidrar till läkemedelsbehovet på ett tidigt stadium. 

Personer med långvariga psykiska problem. Överdosering vid medicinering mot 
psykiska problem ökar risken för beroende. 

Intravenösa missbrukare. De använder ofta lugnande medel för att "tända av" och 
lindra abstinensbesvär. 

Åldringar. Äldre personer utgör en riskgrupp på grund av att vissa läkemedel bl a 
bensodiazepiner stannar längre i kroppen på äldre människor än på yngre (sänkt 
läkemedelsmetabolism). Äldre tar ofta även annan medicin som gör att den, i 
kombination med psykofarmaka, kan ge förgiftnings- och abstinenssymtom som är 
svåra att diagnostisera. 

Allgulander, Ch.: Diagnostik av lakemedelsberoende i öppen vård. Läkartidningen, vol 77,1980, nr 6. 
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Flyktiga lösningsmedel 
Medveten inandning av flyktiga lösningsmedel i berusnings
syfte kallas också för sniffning. Sådant missbruk har troligen 
förekommit sedan lustgasen upptäcktes på 1700-talet men 
före 1940 finns nästan inga uppgifter om sniffning. Redan på 
1950-talet blev emellertid sniffning av bl a thinner ett problem. 
Det är främst yngre tonåringar som sniffar och av och till 
händer det att lokala sniffningsepidemier blossar upp i sko
lorna. 

Förutom thinner finns det en hel mängd produkter som går 
att sniffa t ex trikloretylen (tri), fläckborttagningsmedel, 
kemtvättvätska, bensin, spritpennor, färger, solution och annat 
klister som innehåller flyktiga lösningsmedel samt drivgaser 
i sprayförpackningar. Gemensamt för dem alla är att de lätt 
förgasas och ger berusning, när man andas in dem. Dessa 
produkter är oftast lätt att komma över eftersom de flesta går 
att köpa i vanliga affärer. Många sniffbara produkter finns 
också i de flesta hem och på många arbetsplatser. 

Inandning av lösningsmedel framkallar ett beroende på 
samma sätt som missbruk av narkotika, alkohol och vissa 
läkemedel. Sniffaren utvecklar en tolerans mot medlet och 
det är vanligt med abstinensbesvär hos vana sniffare. Vid 
sniffning av bensin finns risk för hjärnskador på grund av att 
bensin innehåller bly. Det finns även beskrivningar som tyder 
på att sniffning av andra lösningsmedel leder till avtrubbning 
på grund av bestående hjärnskador. Förutom risker för 
kroppsliga skador finns även, som vid allt annat missbruk, 
uppenbara risker för sociala skador som t ex skolk från skolan 
eller arbetet och svårigheter i umgänget med föräldrar, sys
kon och kamrater. Det finns också risk för att sniffaren 
utvecklar ett annat missbruk parallellt med eller i stället för 
sniffningen. 

Undersökningar bland skolelever och värnpliktiga tyder 
på att sniffningen har minskat kraftigt, framförallt hos skol
elever, sedan början av 1970-talet. Under 1971 var det 27 
procent av pojkarna och 17 procent av flickorna i årskurs 9 
som hade sniffat någon gång. Under 1988 var det 7 procent 
bland pojkarna och 5 procent bland flickorna som hade 
sniffat. Andelen bland värnpliktiga, som sniffat någon gång 
under de två åren närmast före den militära mönstringen, har 
varit betydligt lägre — mellan 2 och 3 procent under perioden 
1976-1988. 

Insatser för vuxna missbrukare 
I detta avsnitt redovisas statistiska centralbyråns löpande 
statistik över insatser för vuxna missbrukare. I första hand 
avser vi att redovisa uppgifter för de år under vilka Social
tjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) varit i kraft,d v s för åren 1982-1989. Från 1955 fram 
till 1982 reglerades insatser för alkoholmissbrukare av Nyk-
terhetsvårdslagen (NvL). Denna lag reglerade emellertid en
dast missbruk av alkoholhaltiga drycker och således ej miss
bruk av exempelvis läkemedel, narkotika och lösningsmedel. 

Vissa statistiska uppgifter om missbrukare saknas eller är 
ofullständiga för år 1982 — det första året efter övergången 
från nykterhetsvårdslagen till socialtjänstlagen och lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall. Detta beror på att det fanns 
vissa svårigheter vid övergången från ett statistiksystem till 
ett annat i samband med lagändringarna. Samtidigt fanns det 
under 1982 en eftersläpning av vissa insatser som gjordes 
under nykterhetsvårdslagens tid. Statistiska uppgifter för 
1982 kan därför ge en missvisande bild av förhållandena om 
uppgifterna presenteras tagna ur sitt sammanhang, d v s utan 
koppling till förhållandena under nykterhetsvårdslagens tid. 
Allt detta gör att vi ibland har uteslutit uppgifter från 1982 så 
att det i vissa diagram och tabeller endast finns uppgifter för 
åren 1983-1989 medan det i andra ingår uppgifter för år 1982. 

I några enstaka fall redovisas även uppgifter från nykter
hetsvårdslagens tid och då för perioden 1971-1989.1 dessa 
fall ingår alltid uppgifter från 1982, då sådana finns. 

Institutionsvård 

Institutionerna 
En av socialtjänstens insatser förvuxna missbrukare består av 
frivillig vård eller tvångsvård på institution, s k hem för vård 
eller boende. I statistiska centralbyråns register fanns det 
1989 drygt 350 sådana institutioner för vuxna missbrukare. 
Sammanlagt hade dessa institutioner cirka 7 400 vårdplatser. 

Antalet institutioner för enbart frivillig vård av vuxna 
missbrukare har varierat år från år beroende på en viss 
omsättning bland institutionerna. Mellan 1983 och 1989 har 
antalet institutioner med frivillig vård som rapporterade sta
tistiska uppgifter till statistiska centralbyrån varierat mellan 
drygt 200 och drygt 350. Under 1989 fanns det 325 sådana 
institutioner för frivillig vård. Under 1989 kunde man 
tvångsvårda missbrukare på 34 institutioner. Åren 1983— 
1989 fanns det mellan 5 000 och 7 400 vårdplatser på 
institution för vuxna missbrukare. För frivillig vård fanns det 
mellan cirka 3 500 och 6 200 platser under åren 1983-1989. 
Antalet vårdplatser för tvångsvård var 1 400-1 500 åren 
1983-1987. Under 1988-1989 sjönk antalet vårdplatser för 
tvångsvård till cirka 1 200, vilket berodde på att antalet platser 
per institution var färre under dessa år. 

Antal hem för vård eller boende för vuxna 
missbrukare som ingick i statistiken 1983-1989 
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Institutioner för vuxna missbrukare. 
Antal platser på olika typer av hem 

1983-1989 

Missbrukare som anses behöva stå under särskilt noggrann 
tillsyn då de vårdas med tvång placeras på s k § 18-hem (§23-
hem efter den ändring av lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall som trädde i kraft 1 januari 1989). Åren 1983-1986 fanns 
det 3 sådana institutioner. Från och med 1987 ökade dessa i 
antal så att det 1989 fanns 9 institutioner av denna typ. Antalet 
vårdplatser på dessa institutioner ökade dock inte i motsvaran
de grad, vilket beror på att det genomsnittliga antalet vårdplat
ser per hem minskade samtidigt som hemmen blev fler. Under 
1983 fanns det i genomsnitt 65 platser på de tre § 18-hem som 
då fanns medan de nio § 23-hem som fanns 1989 i genomsnitt 
hade 29 vårdplatser. 

Det genomsnittliga antalet vårdplatser per hem minskade 
även i övriga hem för tvångsvård, d v s i hem för tvångsvård 
utan möjlighet till tvångsvård under särskilt noggrann tillsyn, 
s k § ll-hem(§22-hem efter den 1 januari 1989). Under 1983 
fanns det 52 platser i genomsnitt på § 11 -hemmen medan det 
1989 fanns 38 på motsvarande institutionstyp, dvs § 22-
hemmen. Under denna tid sjönk det totala platsantalet på 
institutioner med tvångsvård med mer än en fjärdedel, från 
cirka 1 300 till 950. 

Institutioner för tvångsvård. Antal institutioner samt 
antal vårdplatser 1983-1989 

Antal intagningstillfallen och antal intagna personer 
Det årliga antalet intagningstillfällen på institution ökade dras
tiskt i och med att socialtjänstlagen trädde i kraft 1982. Denna 
ökning berodde främst på att antalet frivilliga intagningar 
ökade kraftigt. Däremot ökade inte antalet intagningar med 
tvång i och med att lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) ersatte nykterhetsvårdslagen (NvL). En långsam ök
ning av tvångsintagningarna hade börjat redan i mitten på 
1970-talet. 

Före 1982, då nykterhetsvårdslagen (NvL) reglerade insti
tutionsvården av missbrukare var antalet frivilliga intagningar 
på institution 6 000-7 000 per år. När socialtjänstlagen varit i 
kraft ett år gjordes mer än 16 000 frivilliga intagningar. På 
denna nivå låg sedan de frivilliga intagningarna fram till 1989 
då de ökat till knappt 19 000. 

Till skillnad från de frivilliga intagningarna har tvångsintag
ningarna ökat långsamt ända sedan mitten av 1970-talet. I början 
av 1970-talet gjordes knappt 1 400 tvångsintagningar. Dessa 
sjönk sedan kraftigt de närmaste åren så att det 1975 endast 
gjordes cirka 650. Sedan dess har tvångsintagningar i missbru-
karvården visat en tydligt ökande trend, framförallt under 1980-
talet,såattde 1989 varuppe i cirka 1600. Under 1982 gjordes 930 
tvångsintagningar. Det gör att de, bara under den period som 
LVM varit i kraft, har ökat med drygt 70 procent. 

Observera att det här rör sig om antal intagningar, inte antal 
personer som någon gång under året varit tvångsintagna. 

Tvångsintagningar, frivilliga intagningar samt 
totala antalet intagningar på institution 

1971-1989 
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Antal intagningstillfällen per år på institution enligt LVM och SoL 1983-1989 

Antalet personer som under ett år vårdades med tvång var 
betydligt större under nykterhetsvårdslagens tid än det är nu, då 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall reglerar tvångsvår
den. I början på 1970-talet vårdades cirka 5 OOO personer med 
tvång per år, trots att antalet tvångsintagningar under ett år 
endast var 1 200-1 300. Detta beror på att vårdtiden var mycket 
lång under nykterhetsvårdslagens tid, ofta ett helt år eller mer. 
På 1980-talet var vårdtiderna däremot högst 4 månader, vilket 
medförde att antalet intagningar och antalet intagna personer 
under ett år blev ungefär lika stort. Från och med 1989 ökade den 
maximala vårdtiden till 6 månader vid varje vårdtillfälle. Detta 
bidrog till att antalet personer som intogs med tvång detta år, för 
första gången sedan 1981, överskred antalet tvångsintagningar. 

På likartat sätt förhåller det sig med de frivilliga intagning
arna respektive frivilligt intagna personer. Att de frivilliga 
intagningarna av missbrukare ökade drastiskt i och med att SoL 
började gälla betyder inte att antalet personer, som vårdades 
frivilligt, därmed ökade i motsvarande omfattning. Under 
nykterhetsvårdslagens tid rörde det sig om betydligt längre 
vårdtider för missbrukare, även för dem som var frivilligt 
intagna. Då vårdtiderna blev kortare efter övergången till 
socialtjänstlagen, kunde således samma antal personer hinna 
tas in flera gånger per år än under nykterhetsvårdslagens tid. 

Tvångsintagna, frivilligt intagna samt totalt 
antal intagna personer 31 december 

1971-1989 

Personer som var intagna den 31 december 
Antalet personer som vid en given tidpunkt (den 31 december) 
var tvångsintagna på institution sjönk däremot kraftigt i sam
band med att LVM ersatte NvL. (Den 31 december — nyårs
afton — kan tyckas vara en olämplig mättidpunkt för antalet 
intagna på institution, men mätningar av intagna under andra 
dagar på året har vi sat att mättidpunkten 31 december, trots allt, 
inte ger missvisande resultat.) 

Antalet personer som vid en given tidpunkt på året — med 
eller utan tvång — vårdas för missbruk har ökat kraftigt sedan 
SoL och LVM ersatte NvL. Sedan 1983 finns det ständigt cirka 
4 000 personer intagna på institution på grund av missbruk. 
Detta är en fördubbling jämfört med antalet intagna under 
senare delen av 1970-talet. Ökningen berodde på att antalet 
frivilligt intagna personer ökade kraftigt. Åren 1983-1989 
utgjorde de frivilligt vårdade cirka 90 procent av samtliga 
intagna den 31 december. I slutet av 1970-talet var motsvaran
de andel 50 procent eller mindre. 

Mest män 
Det är framför allt män som tas in på institution på grund av 
missbruk, men andelen kvinnor har ökat under 1980-talet — 
från 13 procent 1983 till 18 procent 1989. 

Män respektive kvinnor intagna på institution 
enligt SoL eller LVM 31 december 

1983-1989 
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Psykiatrisk vård av missbrukare 

Bostadsort kan avgöra vårdform 
Missbrukare vårdas inom socialtjänsten, 
den öppna hälso- och sjukvården och i 
psykiatrisk vård. Var en missbrukare får 
sin vård beror slutligen på vårdens orga
nisation och fördelning av resurser. En 
studie i Uppsala län och Västmanlands 
län har visat att kroppssjukvården och 
psykiatriska vården förhåller sig som 
kommunicerande kärl vad gäller vården 
av personer med missbrukarproblem och 
att alkoholistvården inom psykiatrin på 
samma sätt kommunicerar med social
tjänstens missbrukarvård. Missbrukarnas 
kontakter med socialtjänsten varar ofta 
mycket längre än kontakerna med den 
psykiatriska vården. Kontakterna med 
psykiatrisk vård begränsas till kanske ett 
par månader under vilka vården sker 
medan kontakterna med socialtjänsten ofta är mer kontinuerliga och sträcker sig över flera år. Detta 
hänger naturligtvis samman med att primärkommunerna, i enlighet med lagstiftningen, har det 
övergripande ansvaret för missbrukarvården och är mer inriktade på en långsiktig rehabilitering där 
hela missbrukarens livssituation beaktas. 

Den slutna psykiatriska vården av missbrukare är mycket omfattande. Uppgifter om dess 
omfattning finns i statistik över utskrivningar från psykiatrisk vård. Uppgifter om utskrivningar med 
alkoholrelaterade diagnoser11 finns för perioden 1969-1983 och uppgifter om narkomani, missbruk 
av droger21 för perioden 1969-1983. Det saknas uppgifter för 1971 och 1972. 

Diagnoser vid utskrivningar från sluten 
psykiatrisk vård 1962-1983 

Alkoholrelaterade diagnoser 
I början på 1960-talet hade cirka 15 procent av alla patienter, som skrevs ut från sluten psykiatrisk 
vård, alkoholrelaterade diagnoser. I slutet av 1970-talet och i början på 1980-talet var denna andel 
över 45 procent. Antalet alkoholrelaterade utskrivningar från psykiatrisk vård var nästan 6 000 under 
1962. Flest sådana utskrivningar gjordes 1977, då antalet uppgick till nästan 48 000. Efter 1977 sjönk 
antalet utskrivningar och 1983 var de cirka 37 000. Det är framförallt bland männen i psykiatrisk vård 
som man finner alkoholrelaterade diagnoser. Under 1962 var det cirka 26 procent av männen men 
mindre än 2 procent av kvinnorna, som hade alkoholrelaterad diagnos vid utskrivningen. Under 1979 
omfattade de cirka 60 procent av männen och cirka 13 procent av kvinnorna. Efter 1979 har dessa 
andelar varit relativt oförändrade. Under 1983 var de 53 procent bland männen och 12 procent bland 
kvinnorna. 

Diagnosen narkomani 
Utskrivningar från sluten psykiatrisk vård med diagnosen "narkomani, missbruk av droger", är 
betydligt färre än de med alkoholrelaterad diagnos. Likväl är det mycket omfattande insatser för 
narkomaner i jämförelse med institutionsvård av narkomaner inom socialtjänsten. 

Till skillnad från de alkoholrelaterade diagnoserna ökade inte diagnoserna narkomani under 1970-
talet utan låg runt 3 000 hela perioden 1969-1982. Ytterligare en skillnad är att det inte är så stor 
skillnad i fördelningarna mellan könen bland dem med diagnoserna narkomani som det var bland dem 
med alkoholrelaterade diagnoser. Andelen kvinnor med diagnosen narkomani var bara något mindre 
än andelen män med denna diagnos. Av samtliga utskrivningar av män från sluten psykiatrisk vård 
hade mellan 2,4 och 3,8 procent diagnosen narkomani under åren 1969-1983. Motsvarande andelar 
för kvinnor låg mellan 2,0 och 2,9 procent. 

1) Akoholism, ICD 303, sammanslaget 
med alkoholpsykos, ICD 291. 

2) ICD 304 
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Frivillig institutionsvård 

Frivilliga placeringar på institution regleras sedan 1982 av 
socialtjänstlagen (SoL). Tidigare reglerade nykterhetsvårdsla-
gen (NvL) såväl placeringar med tvång som frivilliga place
ringar av missbrukare på institution. 

I föregående avsnitt, om institutionerna, framgick att antalet 
frivilliga intagningar av missbrukare steg kraftigt efter det att 
socialtjänstlagen 1982 ersatte delar av nykterhetsvårdslagen. 
De frivilliga intagningarna ökade mycket snabbt men mellan 
1983 och 1988 låg antalet runt 16 000 per år. Under 1989 ökade 
de frivilliga intagningarna till nästan 19 000. 

Vårdtider vid frivillig vård 
De frivilliga vårdtillfällena var cirka 16 000 per år under 
perioden 1983-1988, under 1989 var de cirka 17 500. Cirka 40 
procent av dessa varade i högst 30 dagar. Omkring 25 procent 
eller något därunder varade i 30-60 dagar. Andelen intagna 
som vårdades i 30-60 dagar var dock något större i slutet på 
1980-talet än i början på årtiondet — under 1983 var denna 
andel 22 procent medan den 1989 hade ökat till 29 procent. 

Utskrivningar från SoL-vård efter 
vårdtidens längd 1983-1989 

Nästan två tredjedelar av vårdtillfällena med frivillig vård 
varade i högst 60 dagar. Vårdtillfällen som varade mer än 120 
dagar utgjorde mellan 15 och 20 procent under dessa år. 

Frivilligt intagna den 31 december 
Numer gör statistiska centralbyrån regelbundna mätningar av 
antalet frivilligt intagna på institution endast en gång om året. 
Detta sker den 31 december. Tidigare mättes antalet frivilligt 
intagna vid fyra olika tillfällen under ett år. Resultaten från 
dessa olika mättillfällen visade inte på några säsongsvariatio
ner i antalet frivilligt intagna utan gav mycket väl överensstäm
mande resultat mellan mätningarna från den 31 december och 
övriga mätningar under året. De beskrivningar som nedan görs 
av de frivilligt intagna missbrukarna grundar sig på resultaten 
från mätningar den 31 december. Sedan 1983 har det ständigt 
funnits mellan 3 500 och drygt 4 000 vuxna personer som varit 
frivilligt intagna på institution på grund av missbruk. 

Alkoholmissbruk vanligast 
Alkoholmissbruk är den absolut vanligaste anledningen till att 
vuxna missbrukare vårdas frivilligt på institution. Sedan 1983 

Intagna för SoL-vård 31 december 
efter missbruksmedel 1983-1989 
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har andelen som missbrukat enbart alkohol minskat — från 83 
procent 1983 till 62 procent 1989. Samtidigt har antalet frivil
ligt intagna med narkotika i missbruket ökat från 15 procent 
1983 till 33 procent 1989. Det rör sig då om personer som 
missbrukat enbart narkotika eller narkotika i kombination med 
alkohol. 

Andelen frivilligt intagna personer som missbrukat enbart 
narkotika har varit betydligt mindre, även om den har ökat 
under 1980-talet. År 1983 utgjorde de 5 procent och 1989 drygt 
13 procent. Den 31 december 1989 rörde det sig om knappt 600 
personer. 

Männen dominerar 
Det är framför allt män som vårdas för missbruk på institution. 
Mot slutet av 1980-talet utgjorde männen cirka 85 procent, 
medan kvinnorna endast utgjorde cirka 15 procent av samtliga 
frivilligt intagna. Åren 1983-1989 tenderade andelen kvinnor 
att öka sakta men säkert—från 12 procent 1983 till 16 procent 
1989. 

Få unga och få gamla 
Mellan 15 och 20 procent av samtliga frivilligt intagna miss
brukare var yngre än 30 år perioden 1983-1989. En ännu 
mindre andel utgjordes av personer som var 60 år eller äldre. 
Personer i åldrarna 30 till 59 år utgjorde cirka 70 procent. 

Män vanligare i alla åldrar 
Det är skillnad i ålder mellan frivilligt intagna män och frivil
ligt intagna kvinnor. Bland frivilligt intagna missbrukare i 
åldrarna 30-49 år var männen minst 5 gånger fler än kvinnorna 
under åren 1983-1989. Även bland de missbrukare som var 
äldre än 50 är var männen betydligt fler än kvinnorna. Mot 
slutet av 1980 talet var de nästan 15 gånger så många som 
kvinnorna. Några år tidigare var männen över 50 år t o m 20 
gånger så många. 

Bland de frivilligt intagna var män under 30 år betydligt 
färre än män över 30 år. Trots att de yngre männen var så få 
jämfört med de äldre männen, var de ändå dubbelt så många 
som kvinnorna under 30 år. Bland de frivilligt intagna kvinnor
na, däremot, var det inte de yngsta (under 30 år) som var 
ovanligast, utan de äldsta (över 50 år). 

Ensamstående vanligast bland frivilligt intagna 
Ungefär 90 procent av de frivilligt intagna missbrukarna är 
varken gifta eller samboende. Få av de frivilligt intagna har 
hemmavarande barn under 18 år. Denna andel har dock ökat 
under 1980-talet: 1983-1989 var det 5-10 procent med en topp 
1988 då det var nästan 15 procent, som hade hemmavarande 
barn under 18 år. 

Mot slutet av 1980-talet ökade andelen ensamstående med 
barn bland frivilligt intagna. Före 1987 utgjorde ensamstående 
med barn cirka 5 procent av samtliga som frivilligt intogs för 
vård mot missbruk. Motsvarande andel var nästan 10 procent 
år 1989. 

Intagna enligt SoL 31 december 
efter kön 1983-1989 

Intagna enligt SoL 31 december 
etter kön och ålder 1983-1989 
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Utländska medborgare överrepresenterade bland frivilligt 
intagna 
Sedan 1983 har andelen utländska medborgare bland frivilligt 
intagna missbrukare varit konstant — cirka 10 procent. Detta 
innebär att utländska medborgare är överrepresenterade i för
hållande till sin andel i den totala befolkningen. Andelen 
utländska medborgare i landet i de aktuella åldrarna var 4 
procent 1988. 

Lagen om vård av missbrukare 

Utsatta för tvångsåtgärder enligt LVM 
Insatser för missbrukare skall, så långt det är möjligt, utformas 
och genomföras i samverkan med missbrukarna själva. Då 
missbrukarna inte är motiverade för frivillig vård eller då akuta 
nödsituationer uppstår på grund av missbruk, kan man ingripa 
med tvång mot missbrukarna enligt lagen om vård av miss
brukare i vissa fall (LVM). Sådana tvångsinsatser kan kan vara 
omedelbara omhändertaganden eller tvångsvård. 

Nio av tio döms till tvångsvård 
Tvångsingripandena har ökat varje år sedan LVM infördes, så att 
de 1989 var mer än dubbelt så många som de var 1982. De 
tvångsåtgärder som kan komma i fråga i samband med LVM är 
omedelbart omhändertagande och tvångsvård på institution. 

Under större delen av 1980-talet blev ungefär var tionde 
person, som blev föremål för insatser enligt LVM, enbart 
omedelbart omhändertagen. Denna andel ökade något under 
1989 då den var 15 procent. Åren 1982-1987 bereddes cirka 
två tredjedelar av de personer, som blev föremål för LVM-
insatser, vård direkt, utan att de först blev omedelbart omhänder
tagna. Under 1988 och 1989 sjönk denna andel något så att den 
var drygt 50 procent 1989. Under 1989 blev nästan en tredjedel 
både omedelbart omhändertagna och dömda till LVM-vård. 
Tidigare år har denna andel legat mellan en fjärdedel och en 
femtedel. Åren 1982-1989 mer än fördubblades antalet personer 

Personer med insatser enligt LVM någon gång 
under året efter typ av insats 1982-1989 

som blev föremål för tvångsingripanden enligt LVM. Missbru
kare som enbart blev omedelbart omhändertagna ökade från 
knappt 100 till cirka 270. Antalet missbrukare som enbart blev 
dömda till institutionsvård ökade från drygt 500 till nästan 
1 000 och missbrukare som både blev omedelbart omhänder
tagna och dömda till institutionsvård ökade från ca200 till 550. 

Antal vuxna missbrukare mot vilka man ingripit med tvång någon gång under respektive år, 1982-1989 

1) Under 1989 saknades uppgift om familjetyp för 54 personer 
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Personer med insatser enligt LVM någon gång 
under året efter kön 1982-1989 

Männen dominerar, men kvinnorna ökar mest 
Männen dominerar kraftigt bland de personer som blir föremål 
för tvångsingripanden enligt LVM. Sedan 1982 har deras antal 
nästan fördubblats, så att de 1989 var nästan 1 400. 

Mot slutet av 1980-talet utgjorde kvinnorna ungefär en 
femtedel av dem som blev föremål för tvångsåtgärder. Under 
1989 rörde det sig om drygt 400 kvinnor. Sedan 1982 har 
kvinnorna blivit nästan fyra gånger så många. 

Hälften är medelålders män 
Omkring 60 procent av de personer som blir föremål för 
tvångsåtgärder är i åldrarna 30-49 år. Personer i åldrarna 30-39 
år utgör ungefär en tredjedel. Personer som är yngre än 30 år utgör 
cirka 15 procent. Dessa andelar har varit relativt konstanta sedan 
LVM började gälla 1982. Under dessa år har andelen som är 40-
49 år ökat något, från en fjärdedel till en tredjedel. Personer som 
är 60 år eller äldre är relativt få bland dem som blir föremål för 
tvångsåtgärder. Denna åldersgrupps andel har varit 7-9 procent 
under hela perioden 1982-1989. 

Varje år, under åren 1983-1989, utgjorde män i åldrarna 30-
49 år cirka hälften av de missbrukare som blev föremål för 
tvångsåtgärder. I absoluta tal ökade de från drygt 400 till drygt 
850, dvs mer än fördubblats. Såväl män som kvinnor under 30 

Personer med insatser enligt LVM någon gång 
under året efter kön och ålder 1983-1989 

år blir relativt sällan föremål för tvångsåtgärder. Under den 
aktuella perioden utgjorde männen under 30 år cirka 10 procent 
och kvinnorna under 30 år cirka 5 procent eller mindre. 
Ovanligast bland missbrukare som blir föremål för tvång är 
dock äldre kvinnor, vilket kanske inte är speciellt förvånande. 
Kvinnor som är 50 år eller äldre utgör endast någon eller några 
procent av dem som blir föremål för tvångsåtgärder. Mot slutet 
av 1980-talet rörde det sig om ett 40-tal per år. 

Ensamstående personer vanligast 
Ensamstående personer är mycket vanligare än gifta eller sam
boende personer bland dem som blir omedelbart omhändertagna 
eller dömda till tvångsvård. Sedan LVM infördes 1982 och fram 
till 1989 har andelen ensamstående legat runt 85-procentstrecket. 
Andelen gifta/samboende har som högst varit 18 procent. 

Nästan alla barnlösa 
Mycket få av de missbrukare, som blir föremål för tvång, har 
hemmavarande barn under 18 år. De barnlösas andel har varit 
94 procent eller större samtliga år perioden 1982-1988. Ande
len personer med barn har dessutom tenderat minska under 
dessa år. I absoluta tal har antalet missbrukande personer, 
som blir föremål för tvångsåtgärder och som haft barn, varit 
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oförändrat, ungefär 40 stycken per år, trots att antalet tvångs
ingripanden ökat från drygt 800 under 1982 till drygt 1 500 
under 1988. (Uppgift om hemmavarande barn 1989 saknas.) 

Utländska medborgare 
Andelen utländska medborgare bland missbrukande personer, 
som blir föremål för tvångsåtgärder, är ungefärproportionerlig 
till utländska medborgares andel i befolkningen, d v s cirka 4 
procent. De utländska missbrukarnas andel var några procent
enheter högre före 1986. Som framgått av avsnittet om frivillig 

institutionsvård är utländska medborgare däremot överrepre
senterade bland missbrukare som frivilligt intagits på institu
tion. Andelen utländska medborgare bland dem har årligen 
varit drygt 10 procent under åren 1982-1989. 

Stora regionala skillnader 
Det finns stora regionala skillnader mellan antalet personer 
som utsätts för tvångsåtgärder enligt LVM. Flest finns i Stock
holms län, Göteborgs och Bohus län och Malmöhus län, vilket 
bl a beror på att det där finns fler invånare än i andra län. 

Antal personer med insatser enligt LVM i respektive län 1989 
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Omhändertaganden av berusade personer 

Sedan den 1 januari 1977 är fylleri på allmän plats avkriminaliserat. Sedan dess har 
lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) ersatt tidigare bestäm
melser om fylleri i brottsbalken. 

Enligt LOB kan berusade personer omhändertas om de på allmän plats är så 
berusade att de är ur stånd att ta hand om sig själva eller utgör en fara för sig själva 
eller för andra. Från och med den 1 oktober 1984 får berusade personer även 
omhändertas på enskilt område om detta inte är någons bostad. 

Omhändertaganden enligt LOB är således temporära ingripanden vid enskilda 
berusningstillfällen. Beslut härom fattas av polis och frigivande skall ske inom 8 
timmar efter omhändertagandet. Dessa omhändertaganden skall inte förväxlas 
med sk omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM), som är mer långsiktiga ingripanden mot personer med en uttalad 
missbruksbild. Om ett omhändertagande enligt LVM skall bestå, skall prövas av 
länsrätt inom fyra dagar upp till en vecka efter ingripandet. 

Mellan 1982 och 1988 minskade antalet omhändertaganden av berusade perso
ner enligt LOB med drygt 30 procent—från cirka 125 000 under 1982 till cirka 87 000 
under 1988. 

Samtidigt som antalet omhändertaganden enligt LOB minskat, har en större 
andel yngre blivit omhändertagna. Under 1982 gällde drygt 10 procent av samtliga 
omhändertaganden personer under 20 år medan motsvarande andel under 1988 
var drygt 20 procent. 

I alla åldrar är det framförallt män som blir omhändertagna enligt LOB. Denna 
manliga dominans ökar med stigande ålder bland de omhändertagna. T ex under 
1988 var det knappt fyra gånger så många män som kvinnor som var under 20 år 
när de blev omhändertagna, medan det bland dem som var över 20 år var 16 gånger 
så många män som kvinnor. 

Antal personer som omhändertagits med stöd av lagen om omhänder
tagande av berusade personer (LOB) 1982-1988 
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Omedelbara omhändertaganden 
Omedelbara omhändertaganden görs enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Sådana omhändertaganden 
görs i nödsituationer då en missbrukares tillstånd är så dåligt att 
man inte kan invänta länsrättens beslut om tvångsvård eller då 
det finns risk för att missbrukaren kan komma att allvarligt 
skada sig själv eller någon närstående person. 

Beslut om omedelbart omhändertagande kan fattas av polis 
och länsrätt och sedan 1989 även av socialnämnd. Länsrätten 
kan besluta om omedelbart omhändertagande av en missbruka

re efter det att den fått en ansökan från länsstyrelsen om vård 
med stöd av LVM. 

Ärendegång vid omedelbart omhändertagande 
Då polis eller socialnämnd fattat ett beslut om omedelbart om
händertagande skall länsrätt pröva om det skall bestå eller ej. 
Under tiden för omhändertagandet kan missbrukaren, beroende 
på omständigheterna, placeras på sjukhus, på vårdinstitution för 
missbrukare eller i häkte. Under omhändertagandet kan missbru
karen placeras på flera ställen. Exempelvis påbörjas omhänder
tagandet på sjukhus för senare placering på institution. 

Ärendegång vid omedelbara omhändertaganden. 
Antal beslut i olika instanser 1989 
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Fattade beslut 
Mellan 1982 och 1988 mer än fördubblades antalet beslut om 
omedelbara omhändertaganden, från drygt 300 till drygt 650 
per år. Under 1989 ökade antalet till drygt 900. Åren 1982-
1988 var det i första hand polisen som fattade besluten om 
omedelbara omhändertaganden. Ungefär fyra av fem omhän
dertaganden beslutades av polis åren 1983-1988. Från och 
med 1989 fattas de flesta beslut om omedelbara omhänderta
ganden av socialnämnderna, drygt 70 procent 1989. 

Då en myndighet gör ett omedelbart omhändertagande 
måste den ange en s k indikation, d v s skälet till att en person 
måste omhändertas. De indikationer som formellt kan åbero
pas vid omedelbara omhändertaganden enligt LVM är: Miss
brukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om 
ett omhändertagande inte görs eller att missbrukaren kan 
komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående 
person. Ibland anges mer än en indikation per fall. 

Antal beslut om omedelbara omhändertaganden 
efter beslutsfattande instans 1983-1989 

Antal gånger olika indikationer föranlett 
omedelbara omhändertaganden 1983-1989 

Den vanligaste anledningen till att en missbrukare omhänder
tas är att man antar att han kan få sitt hälsotillstånd allvarligt 
försämrat om han inte omhändertas. Sedan 1984 har man 
åberopat denna anledning i över 90 procent av omhänderta
gandena. I ungefär 20-25 procent av fallen ansåg man att det 
fanns risk för att missbrukaren skulle skada sig själv. Andelen 
omhändertaganden i vilka man åberopade risk för att miss
brukaren skulle skada någon närstående person har minskat 
under 1980-talet, från drygt 20 procent 1983 till drygt 10 
procent 1989. 

Tvångsvård enligt LVM 

Tvångsvård av missbrukare tillgrips då en missbrukare inte är 
motiverad eller i stånd att medverka till behandling och ta emot 
stöd för att komma ifrån sitt missbruk och man därmed inte kan 
tillgodose hans behov av vård genom frivillig vård med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL). 

Ett LVM-ärendes gång i länsstyrelse och länsrätt 
Det är länsrätten, som dömer missbrukare till tvångsvård enligt 
LVM. Rättens beslut föregås i de allra flesta fall av en anmälan 
till länsstyrelsen från socialnämnd, läkare eller polis. Därefter 
utreder länsstyrelsen ärendet och beslutar om man ska ansöka 
i länsrätten om beslut om tvångsvård av missbrukaren. I stället 
för att lämna in en ansökan till länsrätten, kan länsstyrelsen 
också avskriva ärendet. Avskrivning sker ofta efter det att 
missbrukaren gått med på frivillig vård enligt socialtjänstlagen. 
Bilden på nästa sida visar hur det såg ut 1989. 
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Ärenden enligt LVM 1989 
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Fara för missbrukarens egen hälsa är vanligaste 
anledningen till ansökan om tvångsvård 
I så gott som samtliga ansökningar om LVM-vård anses det 
föreligga risk för missbrukarens eget hälsotillstånd på grund av 
missbruket. I betydligt färre fall är anledningen till ansökan om 
LVM-vård att man befarar att missbrukaren skall skada sig 
själv. Denna anledning till ansökan om LVM-vård har minskat 
mellan 1982 och 1988 — den förekom i 16 procent av ansök
ningarna 1982 och i 7 procent 1989. Risken att missbrukaren 
skall skada någon nära anhörig ligger också mycket sällan till 
grund för ansökan om LVM-vård. En kombination av indika
tioner kan förekomma. 

Från och med 1989 kan länsstyrelsen åberopa ytterligare 
en indikation vid ansökan om tvångsvård enligt LVM; 
"missbrukaren löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv". 
Denna indikation åberopades i 17 procent av länsstyrelsernas 
ansökningar 1989. Detta år åberopades denna indikation 
oftare än såväl "risken att skada sig själv" som "risken att skada 
någon närstående". 

Missbruksmedel 
Alkohol är det dominerande missbruksmedlet som anges i 
ansökningarna till länsrätterna om beredande av vård enligt 
LVM. Under 1989 angavs enbart alkohol i 72 procent av 
ansökningarna. Denna andel har visat en minskande tendens 
sedan LVM infördes 1982. Från 1982 till 1985 låg denna andel 
på 85-90 procent. Men även om andelen ansökningar, där 
alkohol anges som enda missbruksmedel tenderar minska, har 
det totala antalet ansökningar, i vilka alkohol angivits, ökat 
kraftigt, från 483 under 1983 till 1 306 under 1989. Detta är i 
sin tur en följd av att även det totala antalet ansökningar om 
beredande av vård enligt LVM har ökat kraftigt, från 937 under 
1983 till 1 817 under 1989. 

Missbruk av enbart narkotika anges i en mycket liten andel 
av ansökningarna om vård enligt LVM. Denna andel har endast 
utgjort några få procent av samtliga ansökningar sedan LVM 
infördes men ökade stadigt under 1980-talet. Från 1982 till och 
med 1986 låg den mellan 3 och 5 procent. Under 1987 och 1988 
var den något större, 7 procent och 1989 hade den ökat till 10 
procent. Det här innebär att det, i absoluta tal, rör sig om få fall 
— ibörjanav 1980-talet ett 25-tal fall och 1989 drygt 180 fall. 

Från och med 1989 kan även missbruk av lösningsmedel 
anges i länsstyrelsens ansökan om vård enligt LVM. I knappt 
en procent av ansökningarna 1989 angavs enbart missbruk av 
lösningsmedel. I knappt 3 procent av samtliga ansökningar 
förekom lösningsmedel, antingen enbart eller i kombination 
med annat eller andra missbruksmedel. 

I 17 procent av ansökningarna under 1989 förekom blandat 
missbruk, dvs missbruk av alkohol, narkotika och lösningsme
del i olika kombinationer som anledning till ansökan om 
beredande av vård. Andelen ansökningar i vilka biandmiss
bruk angivits har varierat något under 1980-talet. Den var 9 
procent 1982. Den var som störst 1986, då den var 18 procent. 
Trots variationer i denna andel under 1980-talet, finns det en 
klar tendens till att den ökar. 

Ansökningar till länsrätt om tvångsvård 
efter indikation i ansökan 1982-1989 

Ansökningar till länsrätt om tvångsvård 
efter missbrukmedel 1982-1989 
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Antal personer intagna med tvång någon gång under året samt 
totalt antal tvångsintagningar respektive år 1971-1989 

Institutionsvården 
Som framgått av avsnittet om institutionerna medförde över
gången från nykterhetsvårdslagen (NvL) till LVM att betyd
ligt färre personer kom att någon gång under året vårdas med 
tvång. Däremot medförde inte denna övergång att det årligen 
gjordes färre intagningar av missbrukande personer på vård
institutioner. 

I början på 1970-talet vårdades cirka 5 000 personer med 
tvång per år, trots att antalet tvångsintagningar under ett år 
endast var 1 200-1 300. Detta beror på att vårdtiden var 
mycket lång under nykterhetsvårdslagens tid, ofta ett helt år 
eller mer. I slutet av 1980-talet var vårdtiderna däremot 
betydligt kortare, vilket medförde att antalet intagningar och 
antalet intagna personer under ett år blev ungefär lika stort. 
Däremot minskade inte tvångsintagningar på institution i och 
med att LVM infördes. De har snarare ökat, i alla fall sedan 
mitten av 1970-talet. Under 1982, då LVM infördes gjordes 
930 tvångsintagningar och 1989 var antalet uppe i cirka 1600. 

Tvångsvård en gång om året 
Mycket få av de missbrukare som tas in för tvångsvård tas in 
med tvång flera gånger under ett år. Under större delen av 
1980-talet har tvångsvårdade personer i genomsnitt tagits in 
cirka 1,2 gånger per år. Förmodligen finns det en mycket liten 
grupp svåra missbrukare som har upprepade tvångsintag
ningar, medan den största delen bara blir tvångsintagna en 
gång per år. Under 19881 ex, blev 308 personer intagna med 
tvång för första gången. Av dessa blev enbart 4 intagna mer 
än en gång under detta år. 

Genomsnittlig vårdtid 
Den genomsnittliga vårdtiden för tvångsvårdade missbrukare 
genomgick inte några större förändringar mellan åren 1983 
och 1988. Den var under dessa år ungefär 75 dagar, något 
längre — runt 80 dagar — i början på perioden. 

Under 1989 blev den genomsnittliga vårdtiden betydligt 
längre, 131 dagar. Detta var en följd av att den maximala 
vårdtiden för tvångsvård förlängdes från 4 månader till 6 
månader i och med att LVM ändrades den första januari 1989. 

Kvinnor vårdas längre än män 
I början av 1980-talet var männens genomsnittliga vårdtid 
längre än kvinnornas. Mot slutet av detta decennium, fram
förallt sedan 1987, har dock kvinnornas vårdtider ökat så att 
de blivit längre än männens. Under 1988 var kvinnornas 
genomsnittliga vårdtid 80 dagar medan männen vårdades i 76 
dagar. Under 1989 var kvinnornas genomsnittliga vårdtid 140 
dagar medan männens var 128. 

Genomsnittlig vårdtid vid avslutad tvångsvård 
enligt LVM 1983-1989 
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Vanligt med full tid 
Åren 1982-1988 var vårdtiden högst 2 månader för missbru
kare, som vårdades enligt LVM. Denna vårdtid kunde för
längas med upp till 2 månader, om hemmets styrelse bedömde 
att den intagne behövde det. En L VM-dom kunde således leda 
till maximalt 4 månaders tvångsvård. 

Hälften av dem, som var tvångsintagna under åren 1983— 
1988, hade en vårdtid på minst 2 månader. Detta innebär att 
dessa vårdades "full tid" eller längre. Under åren 1982-1988 
vårdades ungefär var fjärde tvångsintagen under längre tid än 
120 dagar, vilket i praktiken betyder att de tvångsvårdades 
under maximalt tillåten tid för tvångsvård enligt LVM, dvs att 
de fullgjorde "full" vårdtid på 2 månader, som dessutom 
förlängts med ytterligare 2 månader. Cirka en fjärdedel hade 
vårdtider som var kortare än 2 månader. Några få av de intag
na, cirka 5 procent, hade vårdtider, som t o m var endast en 
månad eller mindre. 

Under 1989 vårdades cirka två tredjedelar av de tvångsin
tagna mer än 4 månader. Vid nästan hälften av samtliga 
utskrivningar hade vårdtiden varat 4-6 månader. 8 procent 
hade varat i en månad eller mindre och 15 procent i två 
månader eller mindre. 

Särskilt noggrann tillsyn 
Missbrukare, som måste stå under särskilt noggrann tillsyn, 
placeras på s k § 23-hem ( före 1989 s k §18-hem). Det kan 
t ex röra sig om personer som är våldsamma, tunga narkotika
missbrukare och personer, som avviker från hemmen i sådan 
omfattning, att syftet med vården inte kan uppnås. En place
ring på §23-hem kan man ha under hela sin vårdtid eller bara 
under en del av vårdtiden. Intagna kan flyttas över från hem 
med vanlig tvångsvård till §23-hem under pågående vårdtid, 
om det anses nödvändigt. 

Av de tvångsvårdade vårdas 10-15 procent under särskild 
noggrann tillsyn under hela vårdtiden, medan 15-20 procent 
har sådan vård under en del av vårdtiden. Åren 1983-1989 
hade drygt en tredjedel av de tvångsintagna tvångsvård med 
särskilt noggrann tillsyn under hela eller del av vårdtiden. 

Tvångsvården kan fortsätta i frivillig vård 
Vart fjärde till vart femte vårdtillfälle med tvångsvård fort
sätter med någon form av frivillig institutionsvård efter LVM-
vårdens slut. Resten av vårdtillfällena avslutas i och med att 
LVM-vården upphör. I stort sett har det varit så under hela den 
tid LVM har reglerat tvångsvård av missbrukare. 

Övergången till frivillig vård i samband med att tvångsvår
den upphör kan innebära att missbrukaren stannar kvar på 
samma institution, som den han tvångsvårdades på. 

Statistiska centralbyrån har emellertid inga möjligheter att 
redovisa uppgifter om hur länge frivillig vård, som följer 
direkt på tvångsvård, varar. Detta beror på att man, till 
skillnad från när det handlar om tvångsvårdade missbrkare, 
inte samlar in personanknutna uppgifter om missbrukare som 
vårdas frivilligt. 

Vårdtidernas Iängd vid LVM-vård. Procent av 
samtliga utskrivningar 1982-1986 

LVM-vård som skett enligt § 18/23. Procent av 
samtliga utskrivningar 1983-1989 

Avslutad LVM-vård som fortsatt i frivillig vård. 
Procent av samtliga utskrivningar 1983-1989 
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Insatser för barn och unga 

Lagstiftningen 
Socialtjänstens insatser för barn och ungdom regleras av so
cialtjänstlagen, SoL och lagen om vård av unga, LVU. Alla 
frivilliga insatser sker enligt SoL medan de insatser som kan 
vidtas mot den enskildes vilja regleras av LVU. 

Huvudinriktningen i lagstiftningen är att man i första hand 
skall tillämpa frivilliga insatser. Tvångsinsatser skall endast 
tillgripas när det visat sig omöjligt att övertyga ett barns 
föräldrar eller en ung person om att gå med på frivilliga insatser 
då dessa anses nödvändiga. Tvångsinsatser kan komma ifråga 
om ett barns hemmiljö är skadlig för barnet eller då en ung 
person inte frivilligt ändrar ett beteende som är skadligt för 
honom själv. Vanligtvis har de tvångsinsatser som vidtas inom 
socialtjänsten föregåtts av ett eller flera misslyckade försök 
med frivilliga insatser. 

Socialnämndens roll 
Det är socialnämndens uppgift att följa utvecklingen i kommu
nen och i synnerhet ha ögonen öppna för barnens situation. Om 
man i socialnämnden får reda på att ett barn far illa är det 
socialnämndens skyldighet att ingripa, vilket framgår av § 12 
i socialtjänstlagen där det sägs: 

"Socialnämnden skall 
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 
och goda förhållanden, 
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig person
lighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social ut
veckling hos barn och ungdom, 
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn 
och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam 
utveckling och 
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 utanför det 
egna hemmet." 

Anmälningar till socialnämnden 
Socialnämnden kan på olika sätt få reda på om ett barn far illa 
eller behöver någon form av stöd. Detta kan exempelvis ske 

genom släktingar, grannar, daghemspersonal, skolpersonal, 
sjukvårdspersonal, socialarbetare eller polis. Socialnämnden 
kan även uppmärksammas på missförhållanden genom att 
barnen själva eller föräldrarna eller hela familjen vänder sig till 
de sociala myndigheterna för hjälp i en sådan fråga. Vissa 
yrkesgrupper har dessutom en lagstadgad skyldighet att med
dela socialnämnden om de i sin yrkesverksamhet blir uppmärk
samma på att barn under 18 år far illa. Det gäller anställda hos 
myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom och 
personer som är verksamma inom kommunal familjerådgiv
ning. Även läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor är 
skyldiga att anmäla, om de i sin verksamhet, får kännedom om att 
ett barn far illa. Detta är de skyldiga att göra även om de inte är 
anställdahos en myndighet. Från och med 1 juli 1990 utvidgades 
anmälningsskyldigheten till att även gälla anställda vid samtliga 
myndigheter inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. 

Anmälningsplikten gäller endast missförhållanden, som en 
anställd får kännedom om i sin verksamhet hos myndigheten 
och ej missförhållanden, som han får kännedom om som 
privatperson. Personer med anmälningsplikt har inte rätt att 
vara anonyma i sina anmälningar. Det har däremot privatper
soner, som gör anmälningar om att barn far illa, för att ingen 
skall avhålla sig från att göra en sådan anmälan på grund av 
rädsla för att få obehag till följd av sin anmälan. 

Alla anmälningar måste utredas 
Socialnämnden är skyldig att omgående utreda anmälningar 
om att barn far illa, oavsett vem som gjort anmälan. Barnets 
familj har rätt att hela tiden delta i utredningen och framföra 
önskemål om vad som skall tas med eller utelämnas. Utredningen 
skall mångsidigt och nyanserat redogöra för förhållandena i 
familjen. För de mesta omfattar utredningen familjens ekono
mi, hälsotillstånd, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden, 
fritidsförhållanden etc. Oftast hörs läkare och psykiater och 
andra personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barnet, 
t ex personal på daghem eller i skolan. 

Resultat av utredning 
Resultatet av utredningen kan bli något av följande: 

Ingen insats 
En eller flera typer av frivillig insats 
Ansökan om tvångsvård 
Omedelbart omhändertagande 
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Översikt över var beslut fattas i barnavårdsärenden 
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Många utredningar leder till att man beslutar att inte göra något. 
Det beror då vanligen på att familjen inte är intresserad av 
någon hjälp och förhållandena inte är sådana att socialnämnden 
kan göra något mot familjens vilja. Om familjen anses behöva 
hjälp och är villig att ta emot sådan från samhällets sida, erbjuds 
någon form av frivilligt bistånd. Om barnet far illa men 
familjen ändå inte accepterar någon hjälp, kan det bli aktuellt 
med tvångsåtgärder. Om det föreligger en omedelbar fara för 
barnets psykiska och/eller fysiska utveckling och familjen inte 
vill ta emot frivillig hjälp kan socialnämnden besluta att 
omedelbart omhänderta barnet. 

Frivilliga biståndsformer enligt SoL 
Föräldrar som tillfälligt eller för längre tid saknar möjligheter 
att ta hand om sina barn p g a sjukdom, flyttning e dyl kan på 
olika sätt fåhjälp. Sådant bistånd kan också erbjudas då barn far 
illa, t ex på grund av missbrukande föräldrar. Barn som far illa 
kan visa symtom som ångest och sömnlöshet, skolk, missbruk 
eller brottslig verksamhet. Bistånd som ges med stöd av SoL 
skall vara frivilligt, vilket innebär att föräldrar, annan vård-
nadshavare eller den unge själv — om han fyllt 15 år — ska 
samtycka till den hjälp som erbjuds. 

De frivilliga biståndsformerna kan indelas i två kategorier, 
de som inte skiljer barnet från dess familj respektive de som 
skiljer barnet och familjen åt. Innan man överväger att skilja ett 
barn från dess familj undersöker man alltid möjligheten till 
frivilliga biståndsformer som inte skiljer barnet från familjen. 

Frivilliga insatser kan i en del fall bestå av endast informa
tion och rådgivning, t ex ekonomisk rådgivning och hjälp till 
ekonomisk sanering, eventuellt i kombination med socialbidrag. 
På många socialkontor har man familjerådgivning och i de 
flesta län finns fristående familjerådgivningsbyråer. Familje
rådgivning innebär att hela familjen eller några av familjemed
lemmarna får diskutera sina problem med en rådgivare. Familjer 
som behöver ytterligare stöd kan erbjudas hemma-hos-terapi 
eller familjeterapi. Hemma-hos-terapi är en praktisk handled
ning som går ut på att visa och lära ut hur man handskas med 
vardagliga familjesituationer, t ex hur man handskas och 
umgås med barn i olika situationer, hur man gör inköp så att 
pengarna räcker, hur man lagar mat, sorterar tvätt, etc. 

Med stöd av § 6 och § 10 i socialtjänstlagen kan socialnämn
den även utse en kontaktperson eller en kontaktfamilj med 
uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga 
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. 
Kontaktpersonen/kontaktfamiljen träffar familjen regelbundet 
så att den kan få stöd i kontakterna med t ex skola och grannar. 
Kontaktpersonen eller kontaktfamiljen kan även avlasta för
äldrarna och samtidigt ge barnen miljöombyte genom att ta hand 
om dem i sitt eget hem en dag, en helg eller under en längre tid. 
Denna stödform kan vara bra såväl för föräldrar, som behöver 
hjälp med omvårdnaden om sina barn, som för barn som behöver 
hjälp och stöd av en utomstående person. Kontaktpersonen kan 
t ex utses bland socialtjänstens anställda och förtroendemän eller 
personer som är aktiva i föreningar. Ibland händer det att soci

alnämnden utser en kontaktperson mot familjens vilja. 
Familjer kan även få stöd och hjälp av faltsekreterare som kan 

hjälpa barnen att hitta lämpliga fritidssysselsättningar och dess
utom ofta fungera som en länk mellan barn och föräldrar som har 
dålig kontakt med varandra. Socialsekreterarna kan förmedla 
kontakter mellan familjer och forskolan, skolan, sjukvården, barn-
psykiatrisk verksamhet etc. Ett ytterligare stöd till barnfamiljer kan 
vara att barnen får vistas en tid i feriehem eller på sommarkoloni. 

De olika typer av stöd som nämnts ovan är frivilliga. De 
förekommer i stor omfattning och ofta kombineras de med 
varandra så att en familj samtidigt får stöd på flera sätt. Om en 
familjs förhållanden inte förbättras trots att man satt in flera 
insatser kanske man anser att det är bäst att skilja barnet från dess 
familj. I första hand försökerman då göra dettai samförstånd med 
föräldrarna så att det blir en frivillig insats för familjen. Om 
vårdtiden beräknas bli kort kan barnet placeras i jourfamiljehem 
ellerpå institution (barnhem), s k hemför vård eller boende. Jour
familjehem är familjer som med mycket kort varsel kan ta emot 
barn under en kortare tid. Barnet kan även placeras på institution 
eller i jourfamilj om man behöver tid för att finna ett lämpligt 
familjehem. Familjehem är en vanlig familj som tar emot ett eller 
flera barn för vård eller fostran. Då barn och föräldrar skiljs åt är 
det vanligast att barnet placeras i ett familjehem. 

Tvångsinsatser 
Lagen om vård av unga kompletterades år 1985 med vissa 
förebyggande insatser som kan sättas in mot den enskildes 
vilja. Insatserna har kallats "mellantvång" och riktar sig främst 
till ungdomar. Detta sker enligt § 8a LVU (fr o m 1 juli 1990 
ändrat till § 22 LVU) som säger att socialnämnden får besluta 
att en ung person skall hålla regelbunden kontakt med en 
särskilt utsedd kontaktperson eller delta i behandling i öppna 
former inom socialtjänsten. Insatserna är avsedda för sådana 
ungdomar, som inte vill ta emot några frivilliga insatser och 
som skulle behöva tvångsomhändertas, om de fortsatte med sitt 
beteende, vanligen brott och missbruk. Mellantvånget har inte 
vunnit gehör hos socialnämnderna och tillämpas ytterst sällan. 

Tvångsomhändertaganden 
De flesta placeringar av barn utanför föräldrahemmet sker i 
samförstånd med föräldrarna. I de fall då barn far illa i hemmet, 
kan man skilja barn och föräldrar åt, trots att föräldrarna 
motsätter sig detta. Man får då tillgripa lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Då en socialnämnd 
skiljer ett barn från dess familj med stöd av LVU kan detta 
antingen ske genom att barnet placeras i ett familjehem eller på 
institution för vård enligt LVU eller genom att barnet blir 
omedelbart omhändertaget. 

Vård enligt LVU 
Vård med stöd av LVU är ett komplement till frivilligt bistånd 
med stöd av socialtjänstlagen. Vård med stöd av LVU kan bli 
aktuellt när barn och unga behöver vård utanför hemmet och 
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föräldrar och/eller den unge inte samtycker till sådan vård. Men 
även om samtycke till vård lämnats, kan LVU-vård ibland 
tillämpas om den bedöms vara lämpligare än andra vårdformer. 

Åldersgränsen för tvångsingripande mot barn som utsätts 
för fara i det egna hemmet är satt vid 18 år. Om ingripandet 
anses nödvändigt p g a den unges egna beteende gäller i princip 
samma åldersgräns, men i vissa fall kan ingripanden då göras 
upp till 20 års ålder. Så här säger lagen: 

"1 § Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd 
av denna lag, om det kan antas att behövlig vård inte kan 
ges den unge med samtycke av den eller dem som har 
vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom själv. 

Vård skall beredas den unge om 
1 brister i omsorgen om honom eller något annat förhål

lande i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveck
ling eller 

2 den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig 
fara genom missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat därmed jämfört-
bart beteende 

Vård med stöd av andra stycket 2 får även beredas den 
som fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn 
till den unges behov och personliga förhållanden i öv
rigt är lämpligare än annan vård. " 

(Fr o m den 1 juli 1990 har en paragrafändring skett så att 
vård enligt LVU sker med stöd av § 2 och § 3.) 

Socialnämnden är skyldig att göra en utredning innan man 
skiljer ett barn från dess familj mot föräldrarnas vilja. Under 
utredningstiden brukar barnet få bo kvar i sin familj om 
förhållandena inte är sådana att man anser att det måste omhän
dertas omedelbart. Socialnämndens utredning skall även fram
lägga ett förslag till åtgärd samt motivera detta. 

Om utredningen kommer fram till att barnet bör skiljas från 
familjen skall den ansöka hos länsrätten om vård enligt LVU. 
Till denna ansökan bifogas utredningen och en vårdplan, som 
beskriver den planerade vården samt vilka förhållanden som 
skall råda för att vården skall upphöra. 

Då man med stöd av LVU placerar ett barn för vård utanför 
det egna hemmet använder man samma placeringsformer 
som då placering utanför det egna hemmet sker frivilligt, med 
stöd av socialtjänstlagen (SoL). Den vanligaste vårdformen 
ärfamiljehem men det förekommer även placeringar i hemför 
vård eller boende, ofta då av familjekaraktär. Ungdomar som 
skiljs från sina familjer p g a sitt eget beteende placeras ofta 
först på hem för vård eller boende och därefter i familjehem. 
Ungdomar med t ex stor benägenhet att rymma placeras på 
hemför vård eller boende med särskild tillsyn, s k § 12-hem, 
där man kan hålla kvar dem mot deras vilja. Från och med den 
1 juli 1990 kallas§ 12-hemmen för "särskilda ungdomshem". 

Barn som behöver psykiatrisk värd kan placeras på barnpsy
kiatriska kliniker eller speciella behandlingshem. 

Omedelbart omhändertagande 
En person som är yngre än 20 år kan bli omedelbart omhän
dertagen enligt § 6 LVU om det är sannolikt att han behöver 
vård med stöd av LVU samtidigt som man inte kan vänta på 
att länsrätten skall besluta om sådan vård. Det skall således 
finnas sannolika skäl att anta att brister i omsorgen om ett barn 
eller barnets eget beteende gör att det behöver vård utanför sitt 
eget hem. En ytterligare förutsättning för ett omedelbart 
omhändertagande är att föräldrarna eller — i de fall då den 
unge fyllt 15 år — den unge själv motsätter sig denna vård. 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan fattas om 
det föreligger omedelbar fara för ett barns fysiska eller 
psykiska hälsa och utveckling. Det kan t ex finnas misstankar 
om att barnet utsätts för misshandel eller incest eller att 
föräldrarna inte kan sköta barnet t ex på grund av missbruk 
eller psykisk ohälsa. Även barnets beteende kan vara orsak till 
ett omedelbart omhändertagande. Det kan då t ex röra sig om 
ett barn som missbrukar eller begår brott. 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan också 
fattas om utredning om vård enligt LVU annars allvarligt kan 
försvåras eller om åtgärder, som krävs för att skydda barnet, 
annars skulle hindras. Det kan t ex hända att en förälder 
motsätter sig en läkarundersökning av barnet eller att föräldern 
avviker med barnet och därmed omöjliggör insatser som 
anses nödvändiga. 

Det är socialnämnden som skall fatta beslut om omedelbara 
omhändertaganden. I brådskande fall kan nämndens ordfö
rande eller annan ledamot av nämnden fatta beslutet. Ett 
beslut som fattats av nämndens ordförande eller annan ledamot 
kan inte senare ändras av nämnden. 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande skall överläm
nas till länrätten inom en vecka. Om möjligt skall länsrätten 
också inom en vecka besluta om den godkänner det omedel
bara omhändertagandet. Om länsrätten anser att ett omedel
bart omhändertagande är riktigt har socialnämnden fyra veckor 
på sig, att till rätten återkomma med en fullständig utredning 
med ansökan om vård med stöd av LVU. Om den inte gör det 
upphör det omedelbara omhändertagandet. Ett omedelbart 
omhändertagande upphör också om den omhändertagne häk
tas. 

Under ett omedelbart omhändertagande övertar socialnämn
den föräldrarnas ansvar för barnet. Socialnämnden kan under 
utredningstiden placera barnet i jourfamiljehem eller i hem 
för vård boende, d v s institution. För en del barn är det 
lämpligare med placering i jourfamiljehem medan det för 
andra kan vara lämpligare med placering på institution. Ton
åringar som blivit omedelbart omhändertagna p g a missbruk 
eller kriminalitet brukar placeras på institution. Det är viktigt 
att man placerar barnen på ställen som kan tillgodose deras 
behov. Därför kan även andra typer av placeringar förekomma. 
Barn som t ex behöver psykiatrisk vård kan placeras på 
barnpsykiatrisk klinik under den tid då de är omhändertagna. 
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Statistiken 
Statistiska centralbyrån samlar regelbundet in statis
tik över vissa insatser som socialnämnderna gör för 
barn och unga med stöd av socialtjänstlagen (SoL) 
respektive lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). Statistiken redovisas årligen på 
kommun- och riksnivå och publiceras i Statistiska 
meddelanden, serie S. 

Statistikens innehåll 
Statistiken belyser några av de insatsformer med stöd 
av SoL och LVU som görs för att hjälpa barn och unga. 
Följande insatser ingår i statistiken: 

- Kontaktperson/-familj enligt § 6 och § 10 SoL 

- Vård utom det egna hemmet enligt § 6 och § 22 SoL 

- Kontaktperson/behandling enligt § 8a LVU (§ 22 fr o m 
1/7 1990) 

- Omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU 

- Vård utom det egna hemmet enligt § 1 LVU (§ 2 och 
§ 3 fr o m 1/7 1990) 

Statistiken redovisar inte alla de insatser som görs för 
barn och unga inom socialtjänsten. I redovisningen 
ingår t ex inte "sommarplaceringar" med stöd av enbart 
§ 6 SoL, kurativ verksamhet, hemma-hos-insatser 
eller ekonomiskt bistånd. 

Statistiken ger främst svar på tre huvudfrågor 
Statistiken redovisar insatserna för barn och unga 
efter en rad olika variabler, såsom typ av insats, orsak 
till vård, vårdtillfällen, placeringsform, vårdtid, med
borgarskap, ålder etc. Samtidigt är statistikens upp
lagd så att den främst skall ge svar på följande frågor: 

- För hur många barn och unga har man påbörjat en 
viss insats med stöd av SoL eller LVU under ett visst 
år? 

- Hur många barn och unga har varit föremåliör en viss 
insats med stöd av SoL eller LVU under ett visst år? 

- För hur många barn och unga pågick en viss insats 
med stöd av SoL eller LVU den 31 dec ert visst år? 

Statistik över insatser för barn och unga 

Statistik över barnavårdsinsatser har förts ända sedan 1928 då 
SCB började samla in uppgifter om barnavårdsnämndernas 
tillämpning av 1924 års barnavårdslag. Flera ändringar av 
lagstiftningen inom barnavården har skett sedan dess, främst i 
och med 1960 års omarbetade barnavårdslag och 1982 då 
dennaersattes av socialtjänstlagen, SoL, och lagen med bestäm
melser om vård av unga, LVU. 

Barnavårdslagen, BvL tillämpades på barn under 21 år fram 
till år 1969, då myndighetsåldern sänktes till 20 år. Därefter 
tillämpades lagen på personer upp till 20 år fram till 1981 trots 
att myndighetsåldern redan år 1974 hade sänkts till 18 år. 
Socialtjänstens insatser för barn och unga riktar sig enbart till 
omyndiga. Däremot kan vissa insatser enligt LVU beslutas 
även för personer mellan 18 och 20 år. Vissa insatser enligt 
LVU kan fortgå ända tills den unge fyller21 år. I redovisningen 
som följer kommer termen "barn" att användas för att beteckna 

barn och unga under 18 och i vissa fall ända upp till 21 år. Om 
en insats endast gäller barn i vissa åldrar kommer detta att 
särskilt påpekas. 

Statistiken bygger på beslut om insatser för barn och unga 
som socialnämnden fattat och på domar från länsrätterna. 
Socialnämnderna i kommunerna rapporterar besluten och do
marna till SCB. Varje beslut rör ett barn. Men ett barn kan 
omfattas av fler än ett beslut under ett kalenderår. Det är t ex 
vanligt att ett beslut från socialnämnden att omedelbart omhän
derta ett barn följs av ett beslut och en dom i länsrätten att 
bereda barnet vård. Under 1980-talet har det totala antalet 
insatser överstigit det totala antalet barn som berörts av insatserna 
med ungefär tolv procent varje år. De flesta tabeller som 
presenteras i det följande visar antalet insatser av olika slag. 
Vissa tabeller visar antalet barn som berörts av insatserna och 
hur de olika insatserna fördelas på barnen. 
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Barnavårdens och socialtjänstens 
insatser 1928-1989 

Utvecklingen från 1928 till 1989 

Under 1930-talet var många barn omhändertagna för samhälls-
vård. De hade vanligen omhändertagits därför att föräldrarna 
hade avlidit eller inte förmådde försörja dem eller ta hand om 
dem. Samhällsvård motsvaras i dag främst av frivillig vård 
utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen, men orsakerna 
är numer aldrig enbart av ekonomisk karaktär. Att färre barn 
placeras enligt SoL idag är därför närmast ett mått på en 
förbättrad levnadsstandard. 

Den tidigare barnavårdslagens skyddsuppfostran motsvaras 
närmast av rvångsomhändertagande enligt LVU. Här har utveck

lingen inte varit särskilt dramatisk. Under 1930- och 1940-talen 
varierade antalet barn som var föremål för skyddsuppfostran kring 2 
och 4 per 1000 av medelfolkmängden under 21 år. Under 1980-
talet var antalet omhändertagna enligt LVU omkring 4 per 1000. 

Förebyggande åtgärder enligt bamavårdslagen motsvaras i 
den nuvarande statistiken av kontaktperson/kontaktfamilj en
ligt SoL. De förebyggande åtgärderna fick stor betydelse under 
1950- och 1960-talen och berörde under en tid nästan 10 per 
1000 barn och unga. Under 1980-talet har andelen legat om
kring 4 och 5 per 1000. 

Till grund för diagrammet nedan ligger samtliga barn, som 
någon gång under ett år, varit föremål för en eller flera insatser. 
Insatsernas varaktighet kan variera mycket. I diagrammet 
blandas insatser som endast varat en kort tid under ett och 
samma kalenderår med insatser som sträckt sig över flera 
kalenderår. Uppgifterna är satta i relation till medelfolkmäng
den under 21, 20 respektive 18 år. 

Omhändertaganden för samhällsvård, skyddsuppfostran och förebyggande åtgärder enligt BvL. 
Beredande av vård enligt LVU. Vård utanför det egna hemmet samt förebyggande insatser 

enligt SoL under perioden 1928-1989. 
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Socialtjänstens insatser för barn och unga 
under 1980-talet 

Socialnämnden kan fatta beslut om att ge bistånd enligt Sol till 
barn och deras familjer i form av kontaktperson/kontaktfamilj. 
Detta bistånd är frivilligt och barnet eller barnets familj måste 
ge sitt samtycke. Vissa barn och unga erbjuds vård utanför det 
egna hemmet enligt SoL. Även till denna biståndsform måste 
barnet eller familjen ge sitt samtycke. Socialnämnden kan även 
besluta enligt LVU att vissa barn behöver tas omhand omedel
bart för att inte fara illa. Länsrätten beslutar om de barn som 
blivit omedelbart omhändertagna skall fortsätta att vara om
händertagna och beredas vård enligt LVU. Socialnämnden kan 
också ansöka hos länsrätten att ett barn skall omhändertas och 
beredas vård enligt LVU utan att det blivit omedelbart omhän

dertaget. Alla insatser enligt LVU sker utan barnets eller 
föräldrarnas samtycke — dvs med tvång. Omhändertagande 
och beredande av vård enligt LVU betecknas därför som 
"tvångsomhändertagande". 

Antalet barn med insatser någon gång under ett år har inte 
ökat under perioden 1982-1989. Sammanlagt har 13 promille 
av alla barn under 18 år varit föremål för någon av de insatser 
som redovisas i statistiken. Insatserna varierar däremot under 
perioden. Vissa insatser har blivit vanligare. Antalet kontakt
personer eller kontaktfamiljer till barn och unga har ökat med 
nästan 50 procent. Tvångsomhändertaganden har däremot blivit 
mindre vanliga och minskade med 50 procent under perioden. 

Socialtjänstens insatser1) för barn och unga. Antal insatser. 1982-1989 

1) Tabellen innehåller samtliga insatser enligt SoL och LVU för barn och unga. Insatstiderna varierar mycket. En del insatser kan ha pågått 
under endast ett par dagar medan andra insatser kan ha pågått under flera kalenderår. Vissa barn har varit föremål för fler än en insats 
under ett kalenderår. 

Barn och unga som varit föremål för insatser någon gång under året. 1982-1989. 
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Insatser som beslutats under 
kalenderåret — påbörjade 
insatser 1982-1989 

Antalet beslut om insatser för barn och unga som fattas under 
ett kalenderår är betydligt färre än alla de beslut som gäller 
under ett år. I senare fallet räknas ju även alla de beslut, som 
blivit fattade under tidigare år och som fortfarande gäller, in 
i mängden. Den statistik som redovisas i detta avsnitt visar hur 
många insatser som påbörjas varje kalenderår. I den löpande 
statistiken kallas detta mått vanligen för "påbörjade insatser". 

Tvångsomhändertaganden och frivilliga placeringar 
När ett barn placeras i familjehem eller på institution, s k 
"hem för vård eller boende" kan föräldrarna eller vårdnadsha-
varna till barnet ha samtyckt till placeringen som då skett 
frivilligt enligt socialtjänstlagen, SoL. Om föräldrarna inte 
samtyckt har omhändertagandet skett med tvång enligt lagen 
om vård av barn och unga, LVU. Ungdomar som fyllt 15 år 
avgör själva om de skall samtycka till vård eller ej. 

Omedelbara omhändertaganden enligt LVU sker när barn 
löper omedelbar risk att fara illa. 

Under perioden 1982-1989 har antalet beslut att placera 
barn i frivillig vård minskat med nästan 40 procent medan 
antalet tvångsomhändertaganden och omedelbara omhänder
taganden minskat med nästan 30 procent. Sedan 1982 har det 
blivit allt mindre vanligt att placera barn och ungdomar i 
familjehem eller i hem för vård eller boende på frivillig basis. 
Socialnämndernas beslut att omhänderta barn och unga med 
tvång minskade också i antal, särskilt början av perioden. 

Kontaktperson och kontaktfamilj 
Kontaktperson eller kontaktfamilj ges ofta till en familj där 
barn riskerar att utvecklas ogynnsamt. Till statistiken rappor
teras samtliga beslut att ge bistånd i form av en kontaktperson 
eller en kontaktfamilj till en sådan barnfamilj. Ibland kan en 
kontaktperson ges som stöd åt en ung person utan att hans 
familj är inblandad. 

I de allra flesta fallen är kontaktperson en frivillig insats 
som görs i förebyggande syfte. I enstaka fall tillsätts kontakt
personen utan barnets eller familjens samtycke. Denna möj
lighet finns enligt LVU sedan år 1985. Insatsen riktar sig 
främst till ungdomar. 

Frivillig vård, omedelbara omhändertaganden och tvångsomhändertaganden. Antal beslut om påbörjade 
insatser. 1982-1989. 

Kontaktperson/kontaktfamilj till barn och familjer. Antal beslut om påbörjade insatser. 1982-1989. 
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Antalet beslut att sätta in kontaktperson eller kontaktfamilj i 
familjer med barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt har 
under perioden 1982—1989 minskat med 15 procent. Utveck
lingen har varit ojämn. Till en början sjönk antalet kraftigt 
men efter 1985 tycks socialtjänsten ha blivit mer benägen att 
besluta om stödinsatser i form av kontaktperson eller kontakt
familj. Antalet insatser ligger därefter stadigt kring 3 500 om 
året. Kontaktperson enl LVU, s k mellantvång, har inte blivit 
någon attraktiv insats från socialtjänstens sida. Bara ett tju
gotal sådana kontaktpersoner utses årligen. 

Vilka insatser är vanligast? 
Socialtjänsten använder många olika förebyggande insatser i 
sitt arbete med barn och familjer. Den enda förebyggande 
insats, som ingår i statistiken, är kontaktperson eller kontakt
familj. Men det är en av de allra vanligaste förebyggande 

insatserna. Nästan hälften av alla insatser som ingår i statis
tiken och som beslutades under åren 1982-1989 utgjordes av 
kontaktperson eller kontaktfamilj. Knappt hälften av insat
serna var frivilliga placeringar för vård i familjehem eller i 
hem för vård eller boende. Omkring var tionde insats hade 
skett i form av ett tvångsomhändertagande och denna andel 
har varit stabil kring 10 procent varje år under hela perioden. 
Däremot har andelen frivilliga placeringar minskat något 
medan andelen kontaktperson eller kontaktfamilj i stället 
ökat något. Ett barn kan ha blivit föremål för fler än en insats 
under ett år. 

Barnen bakom besluten om insatser 
För vissa barn beslutas om flera insatser under ett kalenderår. 
Drygt 10 procent av barnen får beslut om fler än en insats 
under ett kalenderår. 

Beslut om påbörjade insatser enligt SoL och LVU. Procent. 1982-1989. 

Barn för vilka insatser enligt SoL och LVU beslutats och påbörjats. Totalt antal barn och antal per 1000 av 
medelfolkmängden under 18 år. 1982-1989. 
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Under perioden 1982-1989 blev i genomsnitt omkring 4 barn 
per 1000 av medelfolkmängden under 18 år föremål för en 
eller flera insatser — kontaktperson/kontaktfamilj, frivillig 
vård utanför det egna hemmet, tvångsomhändertagande eller 
omedelbart omhändertagande. 

Kön och ålder bland barnen 
Bland alla barn och ungdomar för vilka insatser påbörjats 
under 1989 var 47 procent flickor. Under 1982 var andelen 
flickor något lägre, 42 procent. Endast små skillnader fram
kommer vid jämförelser mellan olika typer av insatser. Den 
jämnaste könsfördelningen under perioden finns i gruppen 
som blivit placerade i frivillig vård enligt SoL, där andelen 
flickor varierar mellan 47 och 51 procent. Störst är könsskill
naderna i gruppen tvångsomhändertagna barn. År 1982 var 
endast 39 procent där flickor. Men andelen flickor ökade 
under perioden och utgjorde 43 procent år 1989. 

Knappt hälften av barnen var yngre än 10 år. Sex av tio var 
under 13 år. 

Barn under 10 och 13 år för vilka insatser enligt SoL 
och LVU påbörjats under året. Andelar av samtliga 
barn och antal per 1000 av medelfolkmängden under 
10 och 13 år 1982-1989. 

Andelarna barn under 10 respektive 13 år har ökat under 
perioden, men räknat per 1000 av medelfolkmängden i ål
dersklasserna framkommer inte samma ökning. Andelarna 
barn under 10 respektive 13 år ligger runt 3,5 per tusen barn 
med undantag för åren 1983 och 1984, då endast 3,0 per tusen 
barn blev föremål för socialtjänstens insatser. 

Varför barnen blev tvångsomhändertagna 
I LVU finns två huvudsakliga skäl att åberopa vid tvångsom
händertaganden. 

Det ena skälet hänför sig till den miljö som barnet lever i, det 
andra tar fasta på barnets, eller snarare den unges, eget beteen
de. 

Misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet som medför en 
påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas 
utgör grunder för beslut om tvångsvård enligt LVU. I 
dagligt tal betecknas detta som "miljöindikationen" för 
tvångsvård. 

Om ett barn eller en ung människa utsätter sin hälsa 
eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande be
teende är det också grund för tvångsvård enligt LVU. 
Dessa grunder brukar kallas "beteendeindikationer". 

Åberopade Indikationer vid tvångsomhändertaganden. 
Procent. 1982-1989. 

Miljöindikationen anges till allra största delen när små barn 
omhändertas, medan beteendeindikationen åberopas för de 
äldre barnen, tonåringarna. 

Gränsen går vanligtvis när barnen är mellan 12 och 14 år. 
Några enstaka 12-åringar blir omhändertagna varje år därför 
att deras eget beteende utgör en risk. Från och med 13-14 års 
ålder börjar beteendeindikationen åberopas och efter 15 års 
ålder åberopas den vid de flesta omhändertagandena, inte 
sällan i kombination med miljöindikationen. Båda indikatio
nerna kan nämligen åberopas vid ett och samma omhänderta
gande. 

Miljöindikationen åberopas något oftare än beteendeindi
kationen. Andelarna varierar något över perioden 1982-1989. 

Hur långa är vårdtiderna? 
- Nästan hälften av de placeringar i frivillig vård utanför det 

egnahemmet, som avslutades under 1989, hade pågått under 
kortare tid än 6 månader. 

- Var fjärde vårdtid var kortare än 1 månad. 

- Drygt hälften av de tvångsomhändertaganden, som upphörde 
under 1989, hade pågått längre än 3 år. 
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Vårdtid för placerade1) barn enl SoL. Procent. 1982-1989 

1) Placeringarna har huvudsakligen varit i familjehem eller i hem för vård eller boende 

Vårdtid för placerade1) barn enl LVU. Procent. 1982-1989 

1) Placeringarna har huvudsakligen varit i familjehem eller i hem för vård eller boende. 

Vårdtiderna för de barn och unga som blivit frivilligt placerade 
är huvudsakligen antingen mycket korta—under 1 månad — 
eller mycket långa—över 2 år. Mer än hälften av alla frivilliga 
placeringar och tvångsomhändertaganden tillhörde någon av 
dessa kategorier. 

Tvångsomhändertaganden pågår i regel under en mycket längre 
tidän frivilligaplaceringar. Under större delen av 1980-talet hadenära 

70 procent av tvångsomhändertagandena pågått över 2 år. Under 
senare delen av 1980 talet minskade vårdtiderna något och 1989 
hade endast 54 procent av tvångsomhändertagandena pågått 
längre än 2 år när de upphörde. Under första hälften av 1980-talet 
hade endast 6 procent av tvångsomhändertagandena pågått kor
tare tid än 6 månader. I slutet hade andelen ökat till 12 procent. 
Vårdtiderna har således förkortats under senare delen av perioden. 
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De nytillkomna barnen 1989 

Nytillkomna barn 1989 är de barn som blivit föremål för 
insatser från socialtjänstens sida under 1989 och som inte varit 
föremål för några insatser under de närmast föregående fem 
kalenderåren. Barnen kan ha blivit föremål för en eller flera 
insatser under 1989. Det är t ex vanligt att ett beslut att 
omedelbart omhänderta ett barn följs av ett nytt beslut om vård, 
antingen frivillig vård enligt SoL eller tvångsvård enligt LVU. 

Sammanlagt 4 547 barn blev för första gången på fem år 
föremål för insatser från socialtjänstens sida. Många av dem 
hade aldrig någonsin tidigare berörts av några insatser från 
socialtjänsten. Drygt hälften, 54 procent var pojkar. En fjärde
del var yngre än tre år. 

Bland de allra yngsta barnen är könsfördelningen ganska 
jämn. Andelen pojkar är här 52 procent, men redan i åldersgrup
pen 4-6 år har andelen ökat till 55 procent. Insatserna för de små 
barnen kommer till stånd därför att miljön i föräldrahemmet är 
ogynnsam för barnen. Bland tonåringarna är det främst de ungas 
egna beteenden som ger socialtjänsten anledning att ingripa. 

Insatser för nytillkomna barn 
I statistiken räknas alla insatser som beslutas och påbörjas 
under det första kalenderåret som nytillkomna. Ett exempel: 
Ett barn blir omedelbart omhändertaget i januari år 1989 och 
har, under de senaste fem åren (1984-1988), inte varit föremål 
för någon insats från socialtjänstens sida. Länsrätten beslutar 
en vecka senare att barnet skall beredas vård enligt LVU, dvs 
tvångsomhändertas för vård. Både det omedelbara omhänder
tagandet och beslutet att bereda barnet vård räknas som nytill
komna insatser. 

Begreppet nytillkomna avser således alla insatser som görs 
för barn under det år barnen är nytillkomna. Antalet nytillkom
na insatser överstiger antalet nytillkomna bara eftersom ett 
barn kan ha blivit föremål för fler än en insats under året. 
Barnen räknas bara en gång. 

Drygt hälften av allabeslut om frivillig vård, tvångsvård och 
omedelbara omhändertaganden avsåg nytillkomna barn och 
ungdomar, som inte varit föremål för någon av de insatser som 
presenteras i statistiken under de senaste fem åren. Under 
perioden 1982-1989 har andelarna som gällt nytillkomna barn 
och ungdomar ökat något. 

Ålder och kön bland de nytillkomna barnen 1989 

Beslut om frivillig vård, omedelbara omhändertaganden och tvångsomhändertaganden av nytillkomna barn. 
Antal beslut. 1982-1989 
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Antal beslut om kontaktperson/kontaktfamilj till nytillkomna barn. 1982-1989 

Ungefär två tredjedelar av alla beslut avseende kontaktperson 
eller kontaktfamilj under perioden gällde nytillkomna barn och 
ungdomar. 

Enstaka insatser vanligast 
De allra flesta nytillkomna bamen, 88 procent, blev föremål för 
endast en insats under året. Tio procent av de nytillkomna 
barnen blev föremål för två olika insatser under året. En 
procent, 56 bam, blev föremål för tre olika insatser och 3 barn 
fick fyra olika insatser under samma år. 

Nytillkomna barn med påbörjade insatser 1989 

Av dem som blev föremål för endast en insats under året fick 
drygt hälften kontaktperson/kontaktfamilj. Fyra av tio blev 
placerade i frivillig vård enligt SoL. Tre procent blev omedelbart 
omhändertagna utan att någon annan insats beslutades under 
året. Endast en procent av barnen blev tvångsomhändertagna 
utan att tidigare ha varit föremål för någon annan insats. 

Nytillkomna barn med endast en insats 1989 

Nytillkomna barn som blivit föremål för flera insatser 
under året 
Den vanligaste kombinationen av insatser för barn som fått fler 
än en insats under året är omedelbara omhändertaganden som 
följts av tvångsvård. 217 barn hade en sådan kombination. I 
dessa fall hade länsrätten beslutat att de barn som blivit 
omedelbart omhändertagna skulle beredas vård enligt LVU. I 
64 fall följdes det omedelbara omhändertagandet i stället av 
frivillig vård. I dessa fall kan socialtjänsten, efter utredning, 
själv ha bedömt att det inte var nödvändigt att söka vård enligt 
LVU hos länsrätten och kommit överens med föräldrarna till 
barnet eller den unge själv, att frivillig vård utanför det egna 
hemmet var lämpligast. Men det kan också förhålla sig så att 
länsrätten avvisat en ansökan om tvångsvård från socialnämn
den, som då i stället gjort en överenskommelse med föräldrar 
eller barn om frivillig vård. 56 barn som blivit omedelbart 
omhändertagna hade blivit föremål för både frivillig vård och 
tvångsvård under året. 

En vanlig kombination av två insatser är också kontaktperson 
och placering i frivillig vård, vilket beslutats för 154 barn under 
året. 

Vissa vanliga kombinationer av insatser till nytillkomna 
barn. Antal barn 1989 
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Var blir barnen placerade? 
Familjehem är den i särklass vanligaste placeringsformen för 
barn och unga. De flesta institutioner, s k hem för vård eller 
boende, där barn och unga kan placeras drivs av kommun eller 
landsting. Men det förekommer även institutioner som drivs av 
enskilda. För de unga som behöver stå under särskilt noggrann 
tillsyn finns speciella institutioner. Barn kan även placeras på 
barnpsykiatrisk klinik. Socialnämnden kan också besluta att ett 
barn skall placeras i eget hem. Men vården skall alltid ha inletts 

utanför det egna hemmet. Ofta används placering i eget hem 
när man vill "skriva ut" ett barn på försök. 

Barn som blir föremål för frivillig vård enligt SoL placeras 
vanligen i familjehem. Nästan 70procent av samtliga placeringar 
av de nytillkomna barnen avsåg familjehem 1989. 

Barn som blir föremål för tvångsvård eller omedelbara 
omhändertaganden, däremot, placeras oftare på institutioner 
av olika slag. Endast 40 procent av samtliga placeringar som 
gjordes med tvång avsåg familjehem. 

Vilka barn riskerar att omhändertas? 

Vad är det för faktorer och förhållanden som påverkar risken för att ett barn ska omhändertas av 
samhället? 

Många studier av omhändertagna barn har gjorts, där man funnit ett antal gemensamma 
"karaktäristika" i de här barnens familjeförhållanden. Till dessa hör sådant som missbruk, famil
jebråk, dålig ekonomi, låg utbildning, arbetslöshet, mycket ung mor och/eller ensamstående mor, 
växlande familjemönster med "utbytbara" fäder, många flyttningar o s v. 

När det gäller de minsta barnen i förskoleåldern, ligger skälen till ett omhändertagande hos 
föräldrarna, då dessa på något sätt brister i sin omvårdnad om barnet. Det kan bero på att 
föräldrarna är sjuka eller har svårt att ordna bostad eller saknar ordnade förhållanden i övrigt. Det 
kan också bero på direkt psykisk eller fysisk vanvård av barnet. För de lite äldre barnen tillkommer 
också barnets eget asociala eller kriminella beteende som en orsak till omhändertagande. 

Vid SCB har man i en studie av risker för barnomhändertagande följt en hel årskull barn under 
deras förskoletid och där funnit att många av de ovan nämnda "karaktäristika" bekräftas höja 
risken för ett omhändertagande. Till skillnad från tidigare studier kan man här jämföra risker för 
omhändertagande mellan olika grupper av barn i hela årskullen och på så sätt finna grupper med 
vissa "karaktäristika" där omhändertaganden sker oftare än för övriga. Till exempel får man fram 
hur mycket större risken för omhändertagande är om barnets familj flyttat ofta jämfört med om de 
flyttat sällan eller aldrig. Man kan också se hur risken för omhändertagande förändrar sig under 
barnens olika åldrar. Studien visar bl a att ett förskolebarn löper störst risk att omhändertas under 
sitt första levnadsår. Vidare kan man ta hänsyn till flera "karaktäristika" samtidigt och göra en 
sammantagen bedömning av goda och dåliga faktorers inflytande över risken för omhänderta
gande. Till de betydelsefulla faktorerna hör föräldrarnas ålder vid barnets födelse. Studien visar 
att barn till mödrar, som var under 20 år, när barnet föddes löper en större risk än de äldre 
mödrarnas barn. Likaså är risken större om fadern var över 40 år då barnet föddes. Ensamstående 
mödrars barn är också utsatta för en större risk att omhändertas. Andra betydelsefulla faktorer är 
om någon av föräldrarna har blivit fälld för brott och om modern flyttat mycket. Just flyttningar är 
den faktor som i studien framträder som den mest betydelsefulla, när det gäller att "förklara" 
omhändertagande. 

Även sådana faktorer som hushållets disponibla inkomst per person eller medlem och moderns 
födelseland spelar in. 

Den beräknade risken är högre bland barn vars mor kommer från något av de nordiska 
grannländerna eller från avlägsna, vad man kan kalla "kulturolika" länder, än om hon är svensk 
eller från utomnordiska "kulturlika" länder. Den senare gruppen länder omfattar Europa, USA, 
Kanada, Sovjet, Australien och Nya Zeeland. 

Moderns och i viss mån faderns socioekonomiska grupp är också betydelsefulla faktorer. 
Exempelvis förblir riskerna bland barn till kvinnor utan sysselsättning eller med okvalificerade 
arbeten högre även då man tar hänsyn till sådant som inkomster, moderns ålder, sammanboende, 
flytlmönster, brottslighet mm. 

Skall man söka inringa en grupp barn, där "risken" för omhändertagande är stor, är det framför 
allt flyttningarna man ska se på och därefter mors och fars brottskarriärer. Övriga faktorer som 
finns med i studien som mors ålder, ensamstående/sammanboende, socioekonomisk grupp, 
ekonomiska förhållanden, föräldrarnas ursprungsland mm gertill viss del en förklaring men räcker 
inte ensamma till utan måste kombineras med mer sågande faktorer. 
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Tabellförteckning 

I slutet av boken finns en tabellbilaga som börjar på sidan 117. 
Tabellerna 45-47 som hör till detta kapitel om insatser för barn 
och unga finns på sidorna 200-223. 

Tabell 45: Insatser för barn och unga enligt SoL respektive 
LVU som påbörjats under året. Samtliga barn och unga med 
respektive insatstyp, efter ålder och kön samt totalt antal barn 
för vilka insats påbörjats, efter ålder och kön. 1982-1989. 

sid 200 

Tabell 46: Barn och unga som varit föremål för insats enligt 
SoL respektive LVU någon gång under året, efter ålder och 
kön. 1982-1989 

sid 208 

Tabell 47: Barn och unga med pågående insats enligt SoL 
respektive LVU den 31 december, efter ålder och kön. 
1982-1989 

sid 216 
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Faderskap och underhåll 

Ungefär 100 000 barn föds varje år i Sverige. Under den senaste 
tioårsperioden har födelsetalen ökat kraftigt. I början av 1980-
talet löddes omkring 90000 barn per år. Nu, tio år senare, 
överstiger antalet födda 120 000. Hälften av alla nyfödda har 
föräldrar som ej är gifta med varandra. 

De grundläggande bestämmelserna om barns familjerättsli
ga ställning finns samlade i föräldrabalken. Här finns bestäm
melserna om faderskap och hur faderskap fastställs. Föräldrars 
skyldighet att svara för underhåll av sina barn regleras också i 
föräldrabalken. Alla föräldrar är skyldiga att bidra till sina 
barns försörjning. Den förälder som inte bor tillsammans med 
sitt barn är skyldig att betala underhållsbidrag. 

För alla barn som föds av en ogift kvinna måste faderskapet 
fastställas genom en särskild procedur. Då ett barn föds av en 
gift kvinna räknas däremot automatiskt hennes make som far 
till barnet. Det är endast i de få fall då maken ifrågasätter 
faderskapet som detta blir föremål för utredning. 

Socialnämnden i den kommun där barnet är kyrkobokfört 
skall se till att faderskapet fastställs. I de fall socialnämnden 
skall sörja för att faderskapet fastställs har nämnden också 
skyldighet att se till att barnet tillförsäkras skäligt underhåll. 

Faderskap utreds av socialnämnden 
Socialnämnden får uppgifter om alla barn som föds av ogifta 
mödrar. Uppgifterna kommer från de BB där barnen fötts eller 
från folkbokföringsenheterna vid länsstyrelserna. När social
nämnden fått uppgift om ett nyfött barn startar man en fader
skapsutredning. I de allra flesta fall är detta en enkel procedur 
eftersom barnets föräldrar sammanbor. Föräldrarna kallas då 
till socialnämnden och fadern får helt enkelt bekräfta att han är 
far till barnet. Utredningen dokumenteras i ett protokoll över 
sammanboende, s k "S-protokoll", som ligger till grund för vår 
statistik över fastställda faderskap för barn i samboendeför-
hållanden. Det är inte ovanligt att sammanboende föräldrar 
ordnat frågan om faderskapet redan före barnets födelse. 

Utredningsförfarandet är likartat i de fall då föräldrarna inte 
sammanbor, men det finns en man som bekräftar att han är far 

Statistiken 
Statistiken redovisar samtliga fall av fastställda 
faderskap och samtliga fall där socialnämnden 
medverkat vid fastställande och jämkning av 
underhållsbidrag, oavsett om detta skett enligt för
äldrabalken eller enligt socialtjänstlagen. 
Statistiken redovisas varje år i Statistiska med
delanden, serie S. 

till barnet. I dessafall dokumenterar socialnämnden utredning
en i ett protokoll för modern respektive fadern, s k "MF-
protokoll". Genom dessa protokoll får vi statistik över fast
ställda faderskap för barn som inte bor tillsammans med båda 
biologiska föräldrarna. 

När flera män kan komma i fråga som far till ett barn måste 
socialnämnden göra en fördjupad utredning. Ofta används en 
s k blodundersökning för att fastställa faderskapet. Undersök
ningens resultat kan helt utesluta, men inte till 100 procent 
säkerställa, vem som faktiskt är far till barnet. Men efter 
utredning och blodundersökning står det vanligen klart, vem av 
de undersökta männen som med största sannolikhet är barnets 
biologiska far. 

Efter blodundersökningen kan den man som sannolikt är 
biologisk far ändå vägra att erkänna faderskapet. I sådana fall 
måste faderskapet fastställas i domstol. 

Det förekommer också att modern till ett barn, som är fött 
inom äktenskapet, uppger att en annan man än hennes make är 
far till barnet. Vanligen bekräftar den äkte mannen att han inte 
är far till barnet, medan den andre mannen bekräftar att det är 
han som är barnets far. I dessa fall, s k "tredjemanserkännan-
den" måste faderskapet fastställas formellt, på samma sätt som 
för barn till föräldrar som ej är gifta med varandra. 

I de fall faderskapet är osäkert läggs stora ansträngningar 
ner från socialnämndens sida på att få faderskapet fastställt, 
eftersom man vet att det har ett mycket stort värde för ett barn 
att få veta vem dess far är. 
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Underhållsbidrag utreds av socialnämnden 

Alla föräldrar är skyldiga att, efter sin förmåga, bidra till sina 
barns försörjning. Underhållsskyldigheten upphör när barnet 
fyllt 18 år eller avslutat sin grundutbildning, dock senast när 
barnet fyller 21 år. Underhållsbidragets storlek fastställs genom 
avtal eller genom dom. Den förälder som inte bor tillsammans 
med sitt barn skall bidra med sin del genom att betala under
hållsbidrag. Vid gemensam vårdnad skall underhållsbidrag 
betalas av den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos. 
Om barnet bor ungefär lika mycket hos var och en av föräld
rarna skall ingen av dem betala underhållsbidrag. 

Socialnämnden är, enligt föräldrabalken, skyldig att se till 
att barn som föds av ogifta föräldrar får ett skäligt underhåll. 
Skyldigheten gäller de fall där socialnämnden medverkat till 
att fastställa faderskapet för ett barn vars föräldrar inte sam
manbor. Skyldigheten gäller också barn till föräldrar som 
sammanbor och särskilt begär hjälp med att fastställa ett 
underhåll liksom barn vars föräldrar separerar och som inte var 
gifta vid barnets födelse. I dessa fall fastställs underhål], s k 
förstagångsfastställande, som sedan räknas om varje år och 
följer basbeloppet. Nämnden har dessutom skyldighet att 
medverka vid jämkning av underhållsbidrag till de barn som de 
är skyldiga att fastställa faderskapet för. Det kan t ex bli aktuellt 
då den underhållsskyldiga förälderns inkomstförhållanden 
förändrats. Det är socialnämnden i den kommun där barnet är 
kyrkobokfört som handlägger dessa ärenden rörande under
hållsbidrag. 

Föräldrar som inte är gifta med varandra och inte heller 
sammanbor kan själva vilja upprätta ett avtal och komma 
överens om hur mycket var och en skall bidra med till barnets 
försörjning. Socialnämnden är emellertid skyldig att tillvarata 
barnets intressen och se till att barnet får ett underhåll som är 
rimligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. 
Även om föräldrarna är överens kan därför socialnämnden 
väcka talan på barnets vägnar om föräldrarnas avtal strider mot 
barnets intressen. 

Vid tvister mellan föräldrarna om bidragsbeloppets storlek 
kan socialnämnden hjälpa till med beräkning av skäligt under
hållsbidrag. Den förälder som har vårdnaden och bor tillsam
mans med barnet kan också väcka talan mot (stämma) den 
underhållsskyldige. Tvisten avgörs vid tingsrätten, som fast
ställer ett belopp. 

Socialnämnden har inte någon skyldighet enligt föräldra
balken, att se till att barn vars föräldrar var gifta med varandra 
vid barnets födelse får underhåll om de senare separerar eller 
att ungdomar över 18 år får underhåll. Men en sådan skyldighet 
finns ändå enligt socialtjänstlagen. I dessa fall är det social
nämnden i barnets vistelsekommun som handlägger ärendet. 

Vid skilsmässor kommer föräldrarna i de allra flesta fallen 
överens om beloppets storlek med hjälp av advokat. Endast i 
undan tagsfall begär man hjälp från socialtjänsten. Det är däremot 
något vanligare, att barn som fyllt 18 år vänder sig till social
tjänsten för att få hjälp att beräkna ett skäligt underhållsbidrag. 
Statistiken redovisar samtliga fall där socialnämnden medver

kat vid fastställande och jämkning av underhållsbidrag, oavsett 
om detta skett enligt föräldrabalken eller enligt socialtjänstla
gen. 

Bidragsförskott 
Försäkringskassan betalar ut underhåll förde barn vars föräld
rar saknar förmåga att betala underhållsbidrag helt eller delvis. 
Denna ersättning från försäkringskassan kallas bidragsförskott 
och regleras i lagen om bidragsförskott. Beloppets storlek är 
basbeloppsanknutet och utgör, under ett år, 40 procent av ett 
basbelopp. För år 1991 är bidragsförskottet fastställt till 1 073 
kronor per månad. Alla barn är försäkrade att få ett belopp som 
är minst lika stort som bidragsförskottet. Om en förälder helt 
saknar förmåga att betala fastställs underhållsbidraget till 0 
kronor, s k O-avtal och försäkringskassan betalar ut ett helt 
bidragsförskott. Om det avtalade underhållsbidraget har fast
ställts till en summa som understiger ett helt bidragsförskott, 
betalar försäkringskassan mellanskillnaden som utfyllnadsbi
drag. Även om socialnämndens utredning legat till grund för 
avtalet om underhållsbidragets storlek brukar försäkringskassan 
göra en bedömning av om beloppet är rimligt med hänsyn till 
föräldrarnas ekonomiska situation. 

Försäkringskassan betalar också ut bidragsförskott för barn 
vars förälder inte önskar betala underhåll direkt till barnets 
vårdnadshavare eller inte sköter sina inbetalningar av det 
avtalade underhållet. Den underhållsskyldige föräldern får då 
göra sina inbetalningar till försäkringskassan. 

Faderskap måste fastställas för hälften av 
alla nyfödda barn 
Under den senaste dryga tioårsperioden har allt fler barn fötts 
av föräldrar som sammanbor utan att vara gifta med varandra. 
För dessa barn och för alla andra barn, som föds av en ogift 
kvinna, måste faderskapet fastställas formellt. Antalet fader
skapsutredningar och antalet fastställda faderskap har härige
nom ökat för varje år från och med 1977. 

År 1989 fastställde socialnämnderna 57 660 faderskap. Det 
innebär att socialnämnderna utredde faderskapen för hälften av 
alla barn som föddes under året. År 1977 fastställdes faderskapet 
för 34 procent av de nyfödda och fem år senare, år 1982, hade 
denna andel ökat till 41 procent. 

I de allra flesta fallen sammanbor föräldrarna. Faderskapet 
fastställs genom en enkel procedur på socialkontoret, där 
fadern bekräftar faderskapet skriftligt. I alla dessa fall doku
menteras bekräftelsen genom att ett protokoll för sammanbo
ende upprättas, s k "S-protokoll". År 1989 fastställdes 52 000 
faderskap genom detta enkla förfaringssätt och S-protokoll 
upprättades. Dessa utgjorde 90 procent av alla faderskap som 
fastställdes under året.Under 1989 fastställdes faderskapen till 
5500 bam, vars föräldrar inte var sammanboende. I dessa fall 
upprättades ett protokoll för modern och ett för fadern och 
sammanställdes i ett s k "MF-protokoll. 
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Antal barn för vilka faderskap fastställts 1975-1989 
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Fastställda faderskap genom domar, S-protokoll 
respektive MF-protokoll 1989 

En mycket liten del av faderskapen fastställs genom dom, drygt 
400 under 1989. Dessa utgjorde mindre än en procent av 
samtliga faderskap som fastställdes under året. Domarnas antal 
har successivt minskat något under perioden. Ar 1980 fastställ
des cirka 500 faderskap genom dom, vilka utgjorde drygt en 
procent av alla fastställda faderskap. 

Ännu ovanligare är de s k "tredjemanserkännandena". Under 
1989 fastställdes endast 82 faderskap där en annan man än maken 
till en gift kvinna fastställdes som biologisk far till hennes barn. 

I vissa fall går det inte att fastställa faderskapet till ett barn 
och socialnämnden blir tvungen att lägga ner utredningen. Skäl 
för nedläggning kan vara att det är utsiktslöst att få fram vem 
som sannolikt är far till barnet, antingen därför att modem inte 
kan redogöra för vilka män som kan komma i fråga eller därför 
att hon inte vill lämna några sådana upplysningar. En fader
skapsutredning kan också läggas ner därför att faderskapsfrå-
gan visat sig vara komplicerad och samtycke till adoption 
föreligger. Ett annat skäl till nedläggning kan vara att en fortsatt 
utredning skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 
påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 
Nedläggningar av utredningar är ovanliga. Under 1989 lades 
drygt 300 faderskapsutredningar ner. 

Pågående faderskapsutredningar 

I föregående avsnitt redovisades antalet faderskap som fast
ställts under ett kalenderår. Statistiken innehåller även uppgif
ter om antalet pågående faderskapsutredningar den 31 decem
ber varje år. 

I slutet av år 1989 pågick 12 000 faderskapsutredningar i hela 
riket. Av dessa hade 1 000 eller 8 procent överlämnats till 
rättslig prövning. Antalet pågående faderskapsutredningar har 
varierat något under 1980-talet, men ökat från och med 1983, 
då sammanlagt 9 000 pågick den 31 december. Under samma 
period har andelarna som lämnats till rättslig prövning sjunkit 
från 11 procent till de nuvarande 8. 

En del utredningar är så komplicerade, att de pågår under 
flera år, innan man kan fastställa vilka som sannolikt är fäder 
till de aktuella barnen. Vid slutet av 1989 pågick 3 000 utred
ningar som hade pågått längre än ett år. 

Underhållsbidrag 

Socialnämndern hjälpte till att fastställa underhållsbidrag till 
19 000 barn under 1989. Samtliga dessa fall avsåg förstagångs-
fastställelser och gällde såväl barn där nämnden medverkat till 
att fastställa faderskapet som övriga fall där nämnden haft 
skyldighet att medverka enligt föräldrabalken eller social
tjänstlagen. I nästan 600 fall fastställdes underhållsbidraget 
genom dom. Antalet underhållsbidrag som socialnämnderna 
har medverkat till att fastställa har ökat under 1980-talet. Under 
1982 fastställdes 12 000 sådana underhållsbidrag. 

Faderskapsutredningar 1975-1989 
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I statistiken saknas uppgift om barnets ålder vid tiden för 
förstagängsfastställandet. Givetvis aren stor andel under ett år 
gamla, då underhåll fastställs i samband med att faderskapet 
fastställs. Uppgifter finns däremot om hur många underhåll 
som fastställs för barn som är 18åreller äldre. År 1989 fastställ
des 3 400 sådana underhåll, vilka utgjorde 18 procent av samt
liga fastställda underhållsbidrag det året. Andelen har varierat 
obetydligt sedan 1985. Ungefär 10 000 redan faststäl Ida under
hållsbidrag jämkades med hjälp av socialnämnderna under 1989. 
Av dessa jämkades knappt 200 underhållsbidrag genom dom. 

En fjärdedel kan ej betala 
Sammanlagt 29 000 underhållsbidrag fastställdes eller jäm
kades under 1989.1 drygt en fjärdedel, 26 procent av de fall 
som socialnämnden medverkade i, saknade de underhålls
skyldiga helt förmåga att betala. Underhållsbidraget blev i 
dessa fall fastställt till 0 kronor, s k "O-avtal". Omkring 18 
procent av underhållsbidragen fastställdes till 900 kronor 
eller mer per månad. Under 1989 uppgick ett helt bidragsför
skott till 930 kronor per månad. Det var alltså endast var sjätte 
underhållsskyldig som kunde betala en summa motsvarande 
ett helt bidragsförskott i underhåll för sina barn. Med 0-av-
talen borträknade fastställdes i genomsnitt underhållsbidra

gen till omkring 600 kronor per månad. 
I de fall underhållsbidrag fastställs till 0 kronor utgårett helt 

bidragsförskott. När underhållsbidrag fastställts till ett belopp 
som understiger ett helt bidragsförskott utbetalas mellanskill
naden mellan underhållsbidraget och det belopp som fastställts 
som bidragsförskott för året. 

Bidragsförskott utbetalas för 270000 barn 

Enligt riksförsäkringsverkets statistik över bidragsförskott 
fick sammanlagt 272 000 barn under 18 år bidragsförskott 
under år 1989. Det innebär 15 procent av alla barn. Antal barn 
med bidragsförskott har ökat något under 1980-talet. År 1982 
betalades bidragsförskott för 248 000 barn, motsvarande 13 
procent av alla barn under 18 år. 

Tre miljarder i bidragsförskott år 1989 
Den sammanlagda kostnaden för bidragsförskotten i riket var 
2 980 miljoner kronor under 1989. Staten stod för 1 975 mil
joner och de underhållsskyldiga för 1 005 miljoner kronor. Ett 
bidragsförskott är 40 procent av basbeloppet och uppgick 1989 
till 11 160 kronor för hela året. 

Fastställda och/eller jämkade underhållsbidrag. 
Antal bidrag i kronor per månad 1989 

Antal barn 0-17 år med bidragsförskott samt 
antal barn 0-17 år i befolkningen 1982-1989 
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Tabellförteckning 

I slutet av boken finns en tabellbilaga som börjar på sidan 117. 
Tabellerna 48-51 som hör till detta kapitel om faderskap och 
underhåll finns på sidorna 224-248. 

Tabell 48: Fastställda faderskap samt nedlagda och pågående 
faderskapsutredningar i vilka socialnämnd medverkat. Antal 
barn. 1975-1989. 

sid 224 

Tabell 49: Fastställda faderskap samt nedlagda och pågående 
faderskapsutredningar i vilka socialnämnd medverkat. Antal 
barn länsvis. 1982-1989. 

sid 225 

Tabell 50: Fastställda och jämkade underhållsbidrag samt på
gående utredningar och jämkningar i vilka socialnämnd med
verkat. Antal barn länsvis. 1982-1989. 

sid 233 

Tabell 51: Fastställda och jämkade underhållsbidrag. Perio
diska bidrag fördelade efter kronor per månad samt engångs-
bidrag. Antal länsvis. 1982-1989. 

sid 241 
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Tabell 1 Inskrivna i förskola, fritidshem och familjedaghem. Antal barn efter ålder. 1973-19891) 

1) Avser förskolor och fritidshem som var i full verksamhet i början av april 1973-1976, i början av februari 1977-1979, 
den 31 december fr o m 1979. Mättidpunkt för familjedaghem var den 1 oktober 1973-1979, den 31 december fr o m 1980. 

2) Skolbarn i daghem, främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
3) Inklusive ett fåtal barn yngre än 7 år resp äldre än 12 år. 
4) Inklusive reducerad deftidsgruppsverksamhet (minst 10 timmar/vecka). 
5) Inklusive ett fåtal barn äldre än 6 år. 
6) Inklusive ett fåtal barn äldre än 12 år. 
7) Inklusive barn i trefamiljesystem. 
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Tabell 2 Inskrivna i daghem, fritidshem1) och familjedaghem2). Inskrivna barn i procent av samtliga barn efter ålder. 1973-19893). 

1) Inkl skolbarn i daghem, främst i utvidgade syskongrupper. 
2) Inkl barn i trefamiljesystem. 
3) Avser förskolor och fritidshem som var i full verksamhet i början av april 1973-1976, i början av februari 1977-1979, 

den 31 december fr o m 1979. Mättidpunkt för familjedaghem var den 1 oktober 1973-1979, den 31 december fr o m 1980. 
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Tabell 3 Inskrivna i förskola, fritidshem och familjedaghem den 31 december. Antal barn efter 
födelseår. 1982-1989 
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1) Inklusive barn i trefamlljesystem. 
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1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 
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1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 



127 Barnomsorg 

Tabell 4 Förskolor och fritidshem den 31 december. Antal efter huvudman och län. 1982-1989 
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Tabell 5 Inskrivna i daghem och deltidsgrupp den 31 december. Antal barn efter hemspråk1), hemspråksstöd och födelseår. 
Barn med hemspråksstöd efter antal timmars hemspråksstöd per vecka. Antal. 1982 - 1989 

1) Med hemspråk avses språk som år barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska elier 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska elier 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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Tabell 6 Tvåspråkig personal i daghem och deltidsgrupp den 31 december. Antal tvåspråkiga anställda personer fördelat 
på hemspråk och län samt tvåspråkiga anställda med utbildning fördelat på hemspråk och län. 1984-1989 
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1) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller turkiska som hemspråk. 
2) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk 
3) Med utbildning avses reguljär förskollärarutbildning, tvåspråkig förskollärarutbildning, barnskötarutbildning, hemspråkslärarutbildning och annan 

barnavårdsutbildning. Övrig utbildning redovisas som utan utbildning. 
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Tabell 7 Inskrivna i förskola, fritidshem och familjedaghem den 31 december samt antal förskolor och fritidshem den 31 december. 
Antal förskolebarn inskrivna i daghem och familjedaghem, antal barn inskrivna i deltidsgrupp samt antal skolbarn 
inskrivna i fritidshem, daghem och familjedaghem. Länsvis. 1982-1989 

1) Förskolebarn: Barn födda 1976-1982, inklusive ett fåtal barn födda år 1975. 
2) Skolbarn: Barn födda år 1970-1975, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1970. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper 
4) Inklusive trefamiljssystem. 
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1) Förskolebarn: Barn födda 1977-1983 inklusive ett fåtal barn födda år 1976. 
2) Skolbarn: Barn födda år 1971-1976, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1971. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper 
4) Inklusive trefamiljssystem. 
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1) Förskolebarn: Barn födda 1978-1984. 
2) Skolbarn: Barn födda år 1972-1977, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1972. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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2) Skolbarn: Barn födda år 1973-1978, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1973. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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1) Förskolebarn: Barn födda 1980-1986. 
2) Skolbarn: Barn födda år 1974-1979, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1974. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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1) Förskolebarn: Barn födda 1981-1987. 
2) Skolbarn: Barn födda år 1975-1980, inklusive ett fåtal barn födda tidigare än år 1975. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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1) Förskolebarn: Barn födda 1982-1988. 
2) Skolbarn: Barn lödda ar 1976-1981, Inklusive en (åtal barn födda tidigare än år 1976. 
3) Främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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2) Skolbarn: Barn födda år 1977-1982. inklusive ett fåtal barn födda tidigare ån år 1977 
3) Främst skolbarn i utvidgads syskongrupper. 
4) Inklusive trefamiljesystem. 
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Tabell 8 Anställda i förskolor och fritidshem den 31 december. Antal anställda efter utbildning samt 
antal årsarbetare i arbete med barn. Länsvis. 1982 -1989 

1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 
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Tabell 9 Ålderdomshem. Antal boende fördelade efter ålder och kön den 31 december. 1974-1989. 

1) 1974-1977 var åldersgruppen 67-79 år och 1978-1982 var åldersgruppen 66-79 år. 
2) 1974-1977 var åldersgruppen 60-66 år, 1978-1982 var åldersgruppen 60-65 år och 1987-1989 var åldersgruppen -64 år. 
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Tabell 10 Ålderdomshem. Antal platser, boende, vårddagar samt beläggning i procent 
den 31 december. 1950-1989. 

1) För åren 1955 och 1959 företogs ingen statistisk undersökning rörande ålderdomshem. 
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Tabell 11 Ålderdomshem. Antal platser totalt samt procentuell fördelning efter standard 
den 31 december. 1982-1989. 

Tabell 12 Servicehus med lägenheter. Antal lägenheter fördelade efter storlek den 31 december. 
1982-1989. 
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Tabell 13 Servicehus. Antal platser och lägenheter den 31 december. 1982-1989. 
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Tabell 14 Servicehus med lägenheter. Antal boende fördelade efter ålder och kön den 31 december. 1982-1989. 

1) Ålder saknas för 373 personer. 
2) Ålder saknas för 184 personer. 
3) Ålder saknas för 279 personer. 



171 
Ä

ldre- och handikappom
sorg 

Tabell 15 Social hemtjänst. Antal hjälpta personer fördelade efter ålder och om de är hjälpta av anhöriga, anställda som 
vårdbiträden. 1973-1989. 

1) 66 år eller äldre. 
2) 67 år eller äldre. 
3) 65 år eller äldre. 
4) Uppsala kommun har endast lämnat uppgift om totalt antal personer med social hemhjälp, ej fördelning på olika åldersgrupper. 
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Tabell 16 Social hemtjänst. Antal vårdbiträden (hemsamariter) fördelade efter yrkesutbildning, sysselsättningsgrad, 
anhörigvårdare samt antal årsarbeten och arbetstimmar. 1973-1989. 

Anm: För åren 1973 tom 1986 är de vårdbiträden redovisade som arbetar inom den öppna 
servicen/omvårdnaden. För åren 1988 och 1989 redovisas vårdbiträden inom både den 
öppna och slutna servicen/omvårdnaden. Dessutom är inte anhörigvårdare särredovisade 
utan inkluderas i uppgifterna om det totala antalet vårdbiträden. 



173 Äldre- och handikappomsorg 

Tabell 17 Social hemtjänst (stöd och hjälp i boendet). Statsbidrag totalt samt per invånare 
i åldrarna 65 år eller äldre. Löpande och fasta (1982 års) priser. 1982-1989. 

1) Fr o m 1989 ges statsbidrag även till ålderdomshemmen. 
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Tabell 18 Färdtjänst. Kommuner med färdtjänst samt kommuner med färdtjänstfordon/specialfordon. Färdtjänstberättigade 
personer fördelade efter ålder samt per 1000 av befolkningen. Antal enkelresor per färdtjänstberättigad. Uppgifterna 
är fördelade efter kommuner med olika folkmängd den 31 december 1982. 

1) Verksamheten i Stockholms län har ej kunnat fördelas efter kommunstorlek. Hela länet redovisas i klassen 200 000— inv. 
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Tabell 19 Färdtjänst. Kommuner med färdtjänst samt kommuner med färdtjänstfordon/specialfordon. Färdtjänstberättigade 

personer fördelade efter ålder samt per 1000 av befolkningen. Antal enkelresor per färdtjänstberättigad. Uppgifterna 
är fördelade efter olika kommungrupper den 31 december 1989. 

1) Verksamheten i Stockholms län har ej kunnat fördelas efter kommungrupp. Hela länet redovisas i gruppen storstäder. 
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Tabell 20 Färdtjänst. Antal färdtjänstberättigade personer fördelade efter ålder, per 1000 av 
befolkningen, totalt respektive 65 år eller äldre. 1974-1989. 

1) -66år. 
2) 67 år eller äldre. 

Tabell 21 Färdtjänst. Färdtjänstresor fördelade efter totalt antal resor, resor med färdtjänstfordon/ 
specialfordon samt antal resor per färdtjänstberättigad. 1982-1989. 
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Tabell 22 Socialbidragshushåll och socialbidragstagare. Antal och per 1000 
i befolkningen. 1970-1989. 

1) Antal hushåll i befolkningen är skattade tal. Siffrorna är reviderade sedan 1985. 
Källa AKU. 

2) 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft och ersatte bl a socialhjälpslagen. 
3) Under 1988 ingår asylsökande i statistiken endast under tiden 1 januari-30 april. 

Fr o m 1 maj 1988 regleras ekonomiskt bistånd till asylsökande i stället i Lagen 
om bistånd åt asylsökande. 
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Tabell 23 Utgivet socialbidrag i löpande och fasta priser (basår 1980). 
Miljoner kronor. 1970-1989. 
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Tabell 24 Socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. Procent. 1970-1989. 

1) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, -15 år 
2) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, 16-29 år 
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Tabell 25 Socialbidragshushåll fördelade efter hushållstyp. Procent. 1982-1989. 

Tabell 26 Socialbidragshushåll fördelade efter hjälptid (antal kalendermånader) samt genomsnittlig 
hjälptid. Procent. 1982-1989. 
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Tabell 27 Socialbidragshushåll fördelade efter hushållstyp, hjälptid (antal kalendermånader) samt 
genomsnittlig hjälptid. Procent. 1982 och 1989. 
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Tabell 28 Socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder, hjälptid (antal kalendermånader) 
samt genomsnittlig hjälptid. Procent. 1982 och 1989. 

Tabell 29 Nytillkomna socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. 
Antal per 1000 hushåll i befolkningen 18-64 år. 1983-1989. 

1) Antalet hushåll i befolkningen är skattade tal. Källa AKU. 
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Tabell 30 Socialbidragshushåll kvar från föregående år fördelade efter registerledarens ålder. 
Antal per 1000 hushåll i befolkningen 18-64 år. 1983-1989. 

1) Antalet hushåll i befolkningen är skattade tal. Källa AKU. 

Tabell 31 Nytillkomna socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. Procent av totala 
antalet socialbidragshushåll. 1983-1989. 

Tabell 32 Socialbidragshushåll som ej är kvar till påföljande år fördelade efter registerledarens ålder. 
Procent av totala antalet socialbidragshushåll. 1983-1988. 
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Tabell 33 Hem för vård eller boende för vuxna missbrukare, efter huvudmannaskap och hemtyp. Antal hem, antal platser 
samt beläggning i procent under året. 1983-19881) 



185 
M

issbruk 

1) Statistiken över hem för vård eller boende lades ned fr o m 1 januari 1989 
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Tabell 34 Vuxna som p g a missbruk var intagna1) den 31 december i hem för vård eller boende. 
Frivilligt intagna och tvångsintagna. Antal. 1973-1989. 

1) För åren 1973-1982 ingår endast personer intagna på f d allmänna anstalter för alkoholmissbrukare. Fr o m 1983 
ingår personer i alla hem för vård eller boende som vårdar vuxna missbrukare, förutom f d allmänna vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare även f d enskilda vårdanstalter och inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt behandlings
hem för narkotikamissbrukare. Fr o m år 1982 avses personer intagna enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM (tvångsintagning) och socialtjänstlagen, SoL (frivillig intagning). 

Tabell 35 Vuxna missbrukare som var intagna den 31 december enligt SoL eller LVM, 
efter kön. Antal. 1982-1989. 
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Tabell 36 Personer som, p g a missbruk, var intagna den 31 december, i hem för vård eller 
boende, efter intagningsgrund, ålder och kön. Antal. 1982-1989. 

1) Uppgift saknas 
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Tabell 37 Personer som p g a missbruk, var intagna den 31 december, i hem för vård eller boende, 
efter intagningsgrund, kön, medborgarskap, hemspråk, missbrukets art och familjetyp. 
Antal. 1983-1989. 
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Tabell 38 Utskrivningar av vuxna missbrukare från hem för vård eller boende, efter vårdtidens 
längd, hemtyp samt intagningsgrund. Antal per år. 1983-19881). 

1) Statistik över hem för vård eller boende finns bara t o m 1988 
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Tabell 39 Utskrivningar av vuxna missbrukare från hem för vård eller boende, efter genomsnittlig vårdtid, intagningsgrund, kön, 
ålder samt missbrukets art. Antal per år. 1983-1989. 

1) Fr o m 1 januari 1989 är den maximala vårdtiden enligt LVM 6 månader. Från 19821 o m 1988 var den 4 månader (2+2 mån). 
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Tabell 40 Ansökningar till länsrätterna om beredande av vård enl LVM, efter indikation vid ansökan samt missbrukets art. 
Antal ansökningar per år. 1982-1989. 
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Tabell 41 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året, efter typ av insats, 
insatsernas omfattning samt kön. Antal. 1982-1989. 
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Tabell 42 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året. Länsvis efter insatsernas omfattning. Antal. 1982-1989. 
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Tabell 43 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året, efter kön, familjetyp, antal barn, medborgarskap samt 

insatsernas omfattning. Antal. 1982-1989. 
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Tabell 44 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. Länsvis efter indikation vid 
beslutet. Antal per år. 1983-1989. 
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Tabell 45 Insatser för barn och unga enligt SoL respektive LVU som påbörjats under året. Samtliga barn och unga 
med respektive insatstyp efter ålder och kön samt totalt antal barn för vilka insats påbörjats efter ålder 
och kön. 1982-1989. 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, 

dvs varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång 
på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på raden 
"Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på 
raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång 
på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 



204 
Insatser för barn och unga 

Kommentar 
I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på 
raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång 
på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2:. Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje 

barn har bara räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på raden 
"Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna 
insatstyp, dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har 

bara redovisats en gång per rad oavsett om man påbörjat flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn samtidigt 

förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet förekommer 
på två av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med 
insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, för vilket man påbörjat vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, dvs barnet 
förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga 
barn med insats ...." 
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Tabell 46 Barn och unga som varit föremål för insats enligt SoL respektive LVU någon gång under året efter ålder och 
kön. 1982-1989 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma 

barn samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, 
dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, 
dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje 

barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år. redovisas endast en gång på denna insatstyp, dvs 
barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård. redovisas en gång på vardera rad/insatstyp. dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år. redovisas endast en gång på denna insatstyp, 
dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje 

barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, dvs 
barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, 
dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje 

barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, dvs 
barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fem första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs 

varje barn har bara räknats en gång per rad oavsett om det varit föremål för flera insatser av samma typ under året. 
Samma barn kan emellertid förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn 

samtidigt förekomma på fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn 

har bara räknats en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika 
insatstyper. 

Exempel 1: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet 
förekommer på två av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en 
gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som varit föremål för vård enligt LVU vid två olika tillfällen under samma år, redovisas endast en gång på denna insatstyp, 
dvs barnet förekommer på en av de fem första raderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns 
barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Insatser för barn och unga 

Tabell 47 Barn och unga med pågående insats enligt SoL respektive LVU den 31 december efter ålder och kön. 1982-1989 

1) I vissa fail saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2. Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 



217 
Insatser för barn och unga 

1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 
I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fier än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2. Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har 

bara räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har 

bara räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, 
dvs barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller 
de indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 
I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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1) I vissa fall saknas uppgift 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Varje barn redovisas endast en gång per insatstyp. Var och en av tabellens fyra första rader visar således antal barn "netto" per insatstyp, dvs varje barn har bara 

räknats en gång per rad på dessa rader. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. 
På raderna fem och sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den 

LVU-vård som pågick den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fali) båda indikationerna. 
Raden "Samtliga barn med insats enligt SoL och/eller LVU" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara 

räknats en gång även om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 1: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 

Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Samtliga barn med insats ...." 
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Tabell 48 Fastställda faderskap samt nedlagda och pågående faderskapsutredningar i vilka 
socialnämnd medverkat. Antal barn. 1975-1989. 



225 Faderskap och underhåll 

Tabell 49 Fastställda faderskap samt nedlagda och pågående faderskapsutredningar. Antal barn 
länsvis. 1982-1989. 

1) Uppgifter saknas för Boxholms kommun 
2) Uppgifter saknas för Eslövs kommun 
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1) Uppgifter saknas för Eslövs kommun 



227 Faderskap och underhåll 



228 Faderskap och underhåll 

1) Uppgifter saknas för Mullsjö kommun 



229 Faderskap och underhåll 

1) Uppgifter saknas för Dals-Eds och Åmåls kommuner 



230 Faderskap och underhåll 

1) Alla kommuner har ej kunnat dela upp taderskapsärendena i S resp MF protokoll, 
därav ett högre tal i summakolumnen än i dess delar. 



231 Faderskap och underhåll 

1) Alla kommuner har ej kunnat dela upp faderskapsärendena i S resp MF protokoll, 
därav ett högre tal i summakolumnen än i dess delar. 
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1) Alla kommuner har ej kunnat dela upp faderskapsärendena i S resp MF protokoll, 
därav ett högre tal i summakolumnen än i dess delar. 
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Tabell 50 Fastställda och jämkade underhållsbidrag samt pågående utredningar och jämkningar 
i vilka socialnämnd medverkat. Antal barn länsvis. 1982-1989. 

1) Uppgifter saknas för Boxholm 
2) Uppgifter saknas för Eslöv 
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1) Uppgifter saknas för Eslöv 
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1) Uppgifter saknas för Mullsjö 
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1) Uppgifter saknas för Dals-Ed och Åmål 
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1) Uppgifter saknas för Aneby kommun 
2) Uppgifter saknas för Sotenäs och Strömstads kommuner 
3) Uppgifter saknas för Tibro kommun 
4) Uppgifter saknas för Ragunda kommun 
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Tabell 51 Fastställda och jämkade underhållsbidrag. Periodiska bidrag fördelade efter kronor per månad samt engångsbidrag. 
Antal länsvis. 1982-1989. 

1) Uppgift saknas för Upplands-Bro 2) Uppgift saknas för Boxholm 3) Uppgift saknas för Växjö 4) Uppgift saknas för Eslöv 
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1) Uppgift saknas för Sollentuna 2) Uppgift saknas för Boxholm 3) Uppgift saknas för Växjö 
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