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Statistik om socialtjänstinsatser  
till äldre 2017 

Trygghetslarm och ledsagning var de insatser enligt socialtjänstlagen som 
ökade mest procentuellt jämfört med föregående år, medan boendestöd och 
annat bistånd minskade mest. De vanligaste insatserna var trygghetslarm, 
hemtjänst, särskilt boende och matdistribution. 

Drygt 313 000 äldre personer har 
socialtjänstinsatser 
Drygt 313 000 äldre personer hade minst en verkställd insats enligt socialtjänst-
lagen (2001:453), SoL, den 31 oktober 2017, vilket motsvarar 15,6 procent av 
befolkningen 65 år eller äldre. Motsvarade antal för 2016 var 316 500 personer 
vilket motsvarade 16 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Socialtjänstinsat-
serna som redovisas i den officiella statistiken är: hemtjänst, särskilt boende, 
korttidsboende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, kon-
taktperson eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd.  

Kvinnor i Sverige har knappt fyra år längre medellivslängd än män, 80,6 år 
för män och 84,1 år för kvinnor [1]. Av de som är 65 år eller äldre i Sveriges be-
folkning är en majoritet kvinnor (54 procent). En av tre äldre kvinnor fick minst 
en socialtjänstinsats medan motsvarande siffra för män var en av fem (figur 1).  
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Figur 1. Antal personer med eller utan insats enligt SoL, 2017, 
män och kvinnor, 65 år och äldre

Källa: Register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen. 
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De vanligaste socialtjänstinsatserna var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende 
och matdistribution (figur 2). Fördelningen av insatser var lik mellan män och 
kvinnor. I relation till befolkningen hade något fler kvinnor än män trygghets-
larm medan män, i relation till befolkningen, hade något högre andel matdistri-
bution, korttidsboende och avlösning av anhörig. 
 

 

Trygghetslarm och ledsagning ökade, 
övriga insatser minskade 
Trygghetslarm och ledsagning ökade mellan 2016 och 2017. Den 31 oktober 
2017 hade 183 025 ett verkställt beslut om trygghetslarm medan motsvarade an-
tal för året innan var knappt 178 000. Ledsagning ökade med knappt 600 perso-
ner från 2016 till 2017 (tabell 1). 

Kontaktperson/-familj, boendestöd, annat bistånd och korttidsboende var de 
insatser som minskade mest procentuellt sett från 2016 till 2017 (tabell 1). Antal 
personer med korttidsboende minskade från cirka 10 200 till 9 400. 

Särskilt boende ökar kraftigt med stigande ålder. Av dem som bodde på sär-
skilt boende var 78 procent 80 år eller äldre. Majoriteten (två av tre) av de som 
bodde på särskilt boende var kvinnor. 
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Figur 2. Personer med socialtjänstinsatser 2017, män och kvinnor

Källa: Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Socialstyrelsen. 
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Tabell 1. Antal personer med socialtjänstinsatser 31 oktober 2017 och pro-
centuell förändring 2016─2017 

Insats enligt SoL 

Antal 
Kvinnor 

2016 

Antal 
Män 
2016 

Antal 
Kvinnor 

2017 

Antal 
Män 
2017 

Procentuell 
förändring 

kvinnor 
2016/2017 

Procentuell 
förändring 

män 
2016/2017 

Procentu-
ell för-

ändring 
totalt 

2016/2017 
Hemtjänst 109 479 56 844 107 422 56 748 -1,9 -0,3 -1,3 
Särskilt boende 56 958 26 605 55 464 26 542 -2,8 -0,5 -1,9 
Boendestöd 1 674 1 200 1 337 1 055 -20,14 -11,5 -16,8 
Trygghetslarm 123 817 53 878 126 282 56 743 2,0 5,3 3,0 
Matdistribution 30 183 17 384 29 800 17 673 -1,3 1,7 -0,2 
Ledsagning 18 767 8 071 19 106 8 319 1,8 3,0 2,2 
Dagverksamhet 6 425 4 606 5 985 4 584 -6,9 -0,5 -4,2 
Annat bistånd 2 032 1 275 1 676 1 062 -17,5 -16,7 -17,2 
Korttidsboende 4 849 5 340 4 314 5 072 -11,0 -5,0 -7,9 
Avlösning 2 857 4 441 2 725 4 293 -4,5 -3,5 -3,8 
Kontaktperson/ 
-familj 1 053 621 779 482 -26,2 -22,7 

 
-24,7 

Källa: Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.  

Vanligt med hemtjänst i ordinärt boende 
164 170 äldre hade hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende den 31 oktober 2017. 
Det motsvarade 8 procent av befolkningen 65 år eller äldre och 23 procent av be-
folkningen 80 eller äldre. Hälften av de äldre personer som hade hemtjänst i or-
dinärt boende hade 23 eller färre timmar hemtjänst per månad. Cirka 12 procent 
hade 80 eller fler timmar per månad. 

Referenser 
1. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2018. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 
2018.  

 
 

Kontakt: 
Diana Corman, statistikfrågor 
Telefon: 075-247 31 10 
E-post: diana.corman@socialstyrelsen.se 

 
Michaela Prochazka, sakfrågor 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: michaela.prochazka@socialstyrelsen.se 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-11-5 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/aldreomsorg 
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