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Statistik om socialtjänstinsatser till 
äldre 2019 

De vanligaste insatserna enligt socialtjänstlagen till personer 65 år och äldre 
var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende, och matdistribution. Av 
dessa, var trygghetslarm och hemtjänst de insatser som ökade mest under 
2019 jämfört med föregående år. 

Drygt 329 000 äldre hade minst en 
socialtjänstinsats den 31 oktober 2019 
Drygt 329 000 äldre personer hade minst en verkställd insats enligt socialtjänst-
lagen (2001:453), SoL, den 31 oktober 2019, vilket motsvarar 16 procent av be-
folkningen 65 år eller äldre. Socialtjänstinsatserna som redovisas i den officiella 
statistiken är: hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsag-
ning, dagverksamhet, korttidsplats, kontaktperson eller familj, boendestöd, av-
lösning av anhörig, och annat bistånd. (figur 1). 
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Figur 1. Antal personer 65 år och äldre med verkställt biståndsbeslut 
om insats den 31 oktober 2019

Källa: Registret över insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen 

 

En större del av kvinnorna har en insats 
Andelen av befolkningen som fått en insats sett över helåret 2019 blir något 
större än vid någon enskild tidpunkt under året (såsom den 31 oktober ovan). 
Sett över helåret 2019 fick 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre någon 
socialtjänstinsats; 23 procent av kvinnorna och 14 procent av männen. 
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I den yngsta åldersgruppen, 65−69 år, hade 4 procent av kvinnorna och 4 procent 
av männen någon insats under året, och i den äldsta åldersgruppen, 90 år och 
äldre, hade 85 procent av kvinnorna och 71 procent av männen någon insats un-
der året. (figur 2). 
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Figur 2. Antal personer 65 år och äldre som haft något verkställt 
biståndsbeslut under 2019

Källa: Registret över insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen 

Antal män Antal kvinnor 

Antal personer 65 år och äldre som levt under 2019, fördelade efter ålder, kön, och 
om de under året haft ett verkställt biståndsbeslut om insats enligt socialtjänstlagen.

Två av tre på särskilt boende är kvinnor 
Under 2019 bodde sammanlagt 108 500 personer på särskilt boende någon gång 
under året. Betydligt fler kvinnor än män bor på särskilt boende; under 2019 var 
66 procent kvinnor och 34 procent män.  

Av alla kvinnor 65 år och äldre bodde 6 procent på särskilt boende under 
2019, motsvarande siffra för män var 4 procent. I den yngsta åldersgruppen, 
65−69 år, var det 0,5 procent av kvinnorna och 0,7 procent av männen som 
bodde på särskilt boende, och i den äldsta åldersgruppen, 90 år och äldre, var det 
36 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. (figur 3). 
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Figur 3. Antal personer 65 år och äldre i särskilt boende

Källa: Registret över insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen 

Antal män

Antal personer 65 år och äldre som levt under 2019, fördelade efter ålder, kön, och 
huruvida deras boendeform varit särskilt boende någon gång under året.

Antal kvinnor

 
 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj Tillhörande 
dokument och bilagor):  
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/social-
tjanstinsatser-till-aldre/ 

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen 
 

Kontakt: 
Andreas Kroksgård (frågor om statistiken) 
E-post: andreas.kroksgard@socialstyrelsen.se
 
Michaela Prochazka (frågor om ämnet)  
E-post: michaela.prochazka@socialstyrelsen.se

Telefon (växel): 075-247 30 00 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/socialtjanstinsatser-till-aldre/
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