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Sammanfattning 

 

Det svenska välfärdssamhället har sedan länge värnat om alla likas rätt att få sina 

levnadsbehov tillgodosedda. I de fall där äldre blivit inkapabla att själva ta hand om 

sina behov kan plats till särskilt boende sökas där den äldre får assistans i sin 

livsföring. Biståndsansökningar till dessa boenden hanteras av kommunala 

tjänstemän och ska enligt lag hanteras lika för alla, oavsett kommunal utförare.   

Studien undersöker och analyserar huruvida det råder skillnader mellan större 

kommuner i Sverige vad gäller planering av- och placering till särskilt boende. 

Slutsatsen är att skillnader föreligger då vissa kommunerna utformat en reaktiv 

strategi där en uppbyggnad av ej verkställda beslut rättas till i efterhand och som inte 

tar hänsyn till behov utan endast ålder. De kommuner som lyckats väga in hälsa och 

behov i sin planering och i förväg försökt skatta den framtida efterfrågan på särskilt 

boende har lyckats bättre. Studiens resultat är att det råder kommunala skillnader 

kopplade till planering och placering till särskilda boende.  

 

Nyckelord: Särskilt boende, Äldreomsorg, Hemtjänst, Demens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
 

The swedish welfare state has a history of equal rights for living needs. In cases where 

older people become incapable to take care of their needs, there are special 

accommodations where the elderly can receive all forms of assistance. The 

application to these special accommodations are managed by the municipal officials 

and must be handled equal by law, regardless of local performers.  

This study examines and analyzes whether there are differences between the larger 

municipalities in Sweden in terms of planning and placement to special 

accommodations. 

 The conclusion is that differences exist because some municipalities have designed a 

reactive strategy in which a buildup of unexecuted decisions has to be corrected 

retrospectively and does not take needs but age into to account. The municipalities 

that managed to weigh health and needs in their planning and tried to estimate the 

future in advance regarding demand for special accommodations has been more 

successful. The result of this study is that there are municipal differences in planning 

and placement for special accommodations.  

 

Key words: Special accommodation, Elder care, Home care service, Dementia. 
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Begrepp och förkortningar 
 

● IVO – Inspektionen för vård och omsorg. 

● KPB – Kostnad per brukare. 

● Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen. 

● Kommun – Med kommun avses primärkommun. Då Landstingskommun avses 

skrivs hela begreppet ut. 

● LOV – Lagen om valfrihet. Reglerar vad som gäller i de kommuner som 

konkurrensutsätter traditionellt kommunala och landstingskommunala 

verksamheter som vård och omsorg.1   

● LSS – Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS är en 

rättighetslag. 

● SCB – Statistiska centralbyrån. 

● SFS – Svensk författningssamling. 

● SKL – Sveriges Kommuner & Landsting. 

● SoL – Socialtjänstlagen, Socialtjänstlagen är en ramlag vilken anger ramarna inom 

vilka besluten fattas samt de mål mot vilka hjälpen riktas för att uppnås. 

● Standardkostnad - Standardkostnaden utgörs av en variabel som ingår i 

beräkning av kommunal skatteutjämning (statsbidrag). Standardkostnaden ligger till 

grund för den ersättning en kommun får för dels barn, dels pensionärer och dels 

individer i arbetsför ålder.  

● SÄBO – Särskilt boende - Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för 

heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre 

personer med behov av särskilt stöd dygnet runt.2 

● Täckningsgrad – Är den andel av den äldre befolkningen som kommunen har 

beviljat ansökan till särskilt boende. Används i SÄBO-sammanhang med befolkning 

80 år eller äldre där kommunerna har en högre täckningsgrad än i gruppen 65-79 år. 

 

 

 

 

                                                           
1 SKL – Lagen om valfrihet. 
2 Definitionen för SÄBO är hämtad från Socialstyrelsens termbank under termen ”Särskilt boende för äldre”. 
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1. Introduktion  

1.1. Bakgrund 
Det svenska samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor och sociala trygghet.3 När äldre 

människor inte längre kan tillgodogöra sig sina behov på egen hand kan den svenska 

välfärden bistå med bland annat SÄBO. Vem som beviljas plats på SÄBO avgörs i 

första hand genom biståndsbeslut av kommunala tjänstemän.4 Andra exempel på 

bistånd kan vara beviljande av hemtjänst eller hjälp med bostadsanpassning.  

Den svenska äldre- och funktionshinderomsorgen bygger på ett antal principer. En 

central princip är den så kallade normaliseringsprincipen, som fick genomslag i och 

med antagandet av hemmaboendeideologin. Normaliseringsprincipen bygger på den 

svenska folkhemstanken där alla ska ha rätt till samma levnadsmönster och 

vardagsvillkor i den mån det är möjligt.5 Enligt principen vill individer till det yttersta 

bo kvar i sina hem och denna ideologiska inställning med utbyggd 

hemtjänstverksamhet fick starkt inflytande i Sverige under början av 1950-talet.6  I 

praktiken innebär det att normaliseringsprincipen kan överges först när alla andra 

möjligheter till stöd i det ordinära boendet är utredda.  

 

En ytterligare princip utgörs av individuell behovsprövning, vilken innebär att 

beslutsprocessen utgår från varje individs unika situation.7 Det betyder att 

möjligheten att få en plats på SÄBO inte bör skilja sig beroende på bostadsort utan att 

alla ska vara lika inför lagen. Denna princip utgår från att resursfördelning ska vara 

så rättvis som möjligt och att den med störst behov av SÄBO ska beviljas plats. Två 

individer med exakt samma behov ska ha lika stor rätt till en plats på SÄBO och en 

medborgare ska kunna lita på att rättigheter som garanteras i lag kan tillgodoses. 

Godtycke från myndighetsutövaren ska undvikas och ansökningar av samma slag 

behandlas lika. Om de kriterierna uppfylls kommer besluten att vara förutsägbara 

och rättssäkra. Rättssäkerheten kan delas in i en formell och en materiell. Formell 

rättssäkerhet innebär att ärendet handläggs enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

                                                           
3 1 kap 1§ SoL (2001:453). 
4 Beslut kan överklagas till i första hand Förvaltningsrätten. 
5 Dúner, A. Nordström, M. (2005). 
6 Lo Johansson, I. (1952).  
7 Dúner, A. Nordström, M. (2005). 
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samt Socialtjänstlagen och berör förvaltningsprocessen. Materiell rättssäkerhet avser 

själva beslutet ur sociala och etiska aspekter. Äldres och funktionshindrades 

rättigheter enligt Socialtjänstlagen och LSS ska tillgodoses genom de beslut som 

fattas avbiståndshandläggaren. 

1.2. Problemformulering 
Det pågår i bland annat media en debatt mellan politiker och experter huruvida det i 

vissa kommuner är svårare än i andra att beviljas plats på SÄBO.8  

  

 I 4 kap. 1§ första stycket SoL (2001:453) kan följande läsas, ”Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt.”9 

Vidare i tredje stycket läses att ”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 

möjligheter att leva ett självständigt liv.” 

 

Enligt denna lagtext ska beviljandet av SÄBO-platser grundas på behov och inte vara 

beroende av exempelvis bostadsort. Det kan uppstå en situation där antalet platser är 

begränsat och att biståndshandläggarna tvingas prioritera inbördes mellan individer 

som har behov av plats på SÄBO. Biståndshandläggarna kan tvingas ta svåra beslut 

ur moraliska och etiska perspektiv då det kan röra sig om livsavgörande domar. Vad 

som anses vara en skälig levnadsnivå kan också divergera beroende på kommun 

vilket också kan påverka om ansökning bifalls. Även kommunernas planering av 

SÄBO-behov är viktig. Det behövs mot bakgrund av bland annat detta en omfattande 

undersökning kring om det faktiskt föreligger en skillnad beroende på kommun vad 

gäller möjlighet att beviljas plats på SÄBO, samt om kommunernas planeringsverktyg 

för utbyggnad av SÄBO är samhällsekonomiskt effektiv. 

Eventuella skillnader kan ha sin grund i institutionella förhållanden, 

incitamentsstrukturer och budgetrestriktioner. De kan även vara slumpmässiga eller 

bero på felaktiga beslutsunderlag vilket kan medföra att individer erbjuds för lite eller 

för mycket offentlig konsumtion. Eftersom frånvaro av förutsägbarhet och närvaro av 

godtycklighet leder till svårigheter för invånare att välja rätt strategi för att uppnå 

                                                           
8 Svt – Äldre får kämpa för plats på äldreboende (160118), Expressen  ”Boendekrisen för de gamla” (160508). 
9 4 kap 1§ SoL (2001:453).  
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sina rättigheter ökar transaktionskostnaderna i samhället. Det är därför av intresse 

att utreda om det föreligger skillnader mellan kommuner gällande beviljande av 

SÄBO, samt vilka orsaker som i så fall kan användas som förklaring.   

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera eventuella skillnader mellan 

större kommuner i Sverige vad gäller planering av- och placering till SÄBO. 

1.4. Avgränsningar och definitioner 
Undersökningen begränsar sig till att omfatta de 50 största kommunerna i Sverige 

sett till invånarantal. En förteckning över de i uppsatsen studerade kommunerna med 

tillhörande befolkningsstorlek presenteras i Appendix 1. Den tidsperiod som studeras 

utgörs i normalfallet av åren 2006-2015. I de fall uppgifter eller data saknas, lämnas 

lucka. Det finns inslag av äldre siffror i undersökningen men de agerar mer 

bakgrundskunskaper för att se långsiktiga trender än att fungera som underlag för 

uppsatsen.  Brister i datamaterial omöjliggör en undersökning innehållande obrutna 

tidserier.  

I uppsatsen används begreppet kö i betydelse urvalsgrupp. Anledningen är att 

tilldelningen till plats på SÄBO sker efter behov och inte väntetid. 

1.5. Tillvägagångssätt 

En kvalitativ metod med statistik och nyckeltal som empiriskt underlag har 

tillämpats. Utredningen är av induktiv karaktär där en insamling av data utgör ett 

empiriskt underlag. Val av empiri grundas också i tidigare studier inom området 

samt teoretiskt tänkbara förklaringar till skillnader med stöd av data. I det kvalitativa 

tillvägagångssättet har ett frågeformulär skickats till samtliga i undersökningen 

ingående kommuner där de fått redogöra för sitt arbete med planering av 

boendevistelse i samband med SÄBO för äldre.  

 

Utöver det empiriska underlaget läggs en teoretisk grund som behandlar lämpliga 

teorier kopplat till marknaden för SÄBO. Dessa teorier krävs för att på optimalt vis 

kunna analysera orsaker till utfallet och på så sätt slutföra uppsatsens syfte.  

 

Undersökningen är genomförd under perioden januari-maj år 2016. Svaren på de 

frågor som skickats ut till de i undersökningen berörda kommunerna kan vara 

beroende av tidpunkten för mottagande av frågor. Se även avsnitt 5.5.  
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Uppsatsen har tillämpat god forskningssed vilket innefattar en rad generella regler 

och etiska ställningstaganden.10 Det innebär till exempel grundläggande objektivitet 

utan kommersiella eller partiska intressen samt en målsättning att sanningsenligt och 

rättvist värdera metod och resultat. Forskningsetiken i uppsatsen utvecklas vidare i 

kapitel 5.7.  

 

I uppsatsen presenteras bakgrundsinformation samt kostnader för 

demenssjukdomar. Anledningen till att området uppmärksammas är att en stor del 

av boende på SÄBO har någon form av demenssjukdom, samt att antalet beräknas 

öka i framtiden. En stor del av de individer med demenssjukdomar bor idag i enskilt 

boende vilket innebär att det finns en potentiell bas för ökad efterfrågan på SÄBO i 

framtiden.     

1.6. Källkritik 

Utredningen baseras på sekundärdata och information från kommunerna, IVO, SCB, 

SKL, Kolada och Socialstyrelsen. Datamaterialet som används har framtagits i andra 

syften än specifikt för denna undersökning med undantag för svar på de frågor som vi 

har ställt till kommunerna. Svaren på respektive frågeformulär kommer från insatta 

människor inom SÄBO-hanteringen i kommunerna och betraktas som tillförlitliga. 

De har informationen som söks men vi ska ha i åtanke att de har incitament att 

försköna bilden av situationen då de själva kan vara inblandande i planeringen.  

 

Övriga källor är offentligt publicerade och erkända publikationer, artiklar och böcker 

av vetenskaplig karaktär inom nationalekonomi. De källor som använts i denna 

undersökning har alla bedömts som relevanta och genomgått en granskningsprocess 

av dess trovärdighet vilket gör att utredningen inte far med ogrundad och opålitlig 

information. Autenticiteten bedöms därför som god. 

1.7. Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel med bakgrundsinformation inom äldreomsorgen 

innehåller information för att klargöra för läsaren hur systemet kring SÄBO är 

utformat. Det är relevant för att kunna göra en precis och väl avvägd analys.  

                                                           
10 God forskningsed. (2011). Vetenskapsrådet. 
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Teoretisk referensram behandlar aktuell teori. Här redogörs det för relevanta teorier 

rörande vad som bestämmer äldres möjlighet till SÄBO. Vidare behandlas tidigare 

forskning som tar upp tidigare genomförd forskning inom äldreomsorg och aktuella 

undersökningar och studier kopplade till SÄBO. 

 

Det påföljande metodavsnittet omfattar undersökningens tillvägagångssätt och 

beskriver den process som ligger till grund för uppsatsens arbete. Här motiveras de 

valda metodernas förtjänster men innefattar också en diskussion med alternativa 

lösningar och metodens brister.   

 

I empiridelen presenteras det empiriska underlag som tagits fram i samband med 

undersökningen. Empirin följs av en analys som mynnar ut i slutsatser kopplat till 

studiens syfte. Uppsatsen avslutas med vad studien bidrar med för ny kunskap och 

ger förslag på vidare forskning.   
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2. Bakgrundsinformation inom äldreomsorgen 

2.1. Myndighetsutövning11  
Behandling av ansökningar till SÄBO tillhör kommunens förvaltningsverksamhet, 

som ytterst handlar om rättstillämpning. All offentlig verksamhet är reglerad i 

författningar och ytterst i lag. Begreppet rättstillämpning får en vid innebörd och 

omfattar verksamheter av skiftande karaktär.   

En central form av verksamhet inom en förvaltning utgörs av myndighetsutövning. 

Regeringen definierar myndighetsutövning som:  

”Utövande av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”.12   

Begreppet är vagt preciserat och syftar till ärenden där den enskilde står i 

beroendeställning till det offentliga. Politiker är förhindrade att lägga sig i 

beslutsprocessen i ärenden som rör myndighetsutövning samt hur dessa ska beredas.    

2.2. Ansökningsprocessen13 
En ansökan till SÄBO enligt Socialtjänstlagen (SoL)14 börjar med att någon gör en 

anmälan att en person bör tilldelas en plats på särskilt boende. Om inte personen i 

fråga gör det på egen hand kan en anhörig, sjukvårdare eller någon annan göra en 

anmälan som i juridisk mening skiljer sig från en ansökan. Därefter träffar 

beslutsfattande enhet den person  som anmälan rör. I de fall som förhinder till 

diskussion såsom demens eller andra omfattande fysiologiska eller psykologiska 

nedsättningar kan en förvaltare agera god man eller anhörig med fullmakt tala för 

personen som söker plats på SÄBO. Personen måste i den mån det är möjligt själv 

svara för det ofta livsgörande beslutet för att undvika påtryckningar från exempelvis 

anhöriga. Den sökande måste själv vilja för att det ska bli en ansökan. Det kan vara 

svårt för en äldre människa att föreställa sig hur ett SÄBO fungerar i praktiken och 

för att kunna föreställa sig detta erbjuds ett tillfälligt korttidsboende. På det tillfälliga 

boendet observeras hur personen fungerar i en ny miljö och trivs den sökande blir 

anmälan en ansökan i formell mening.  Då den sökande ansökt om en plats placeras 

individen i en urvalsgrupp. En koordinator kontrollerar behov och rådande platser 

                                                           
11 Detta avsnitt är där annat inte anges hämtat från Premfors m.fl. (2007) sid 100-103. 
12 Proposition 1971:30, sid 331.  
13 Seniorval: Ansökningsprocessen för SÄBO.   
14 Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). 
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för att på bästa vis kunna optimera vilket boende som passar den sökande bäst. Det 

rör sig inte om något traditionsenligt kösystem utan det handlar om att väga behov 

mot varandra vilket innebär att en person som var sist in i urvalsgruppen kan vara 

den med störst behov av plats på SÄBO. I de fall då ansökan avslås hjälper beslutande 

enhet till att överklaga om ansökande part känner sig orättvist behandlad eller på 

något sätt anser domen oriktig. Överklagan övergår till Förvaltningsrätten vars 

beslut, efter ansökan om prövningstillstånd, kan överklagas vidare till Kammarrätten 

och Högsta Förvaltningsrätten om det är aktuellt.  

 

En grundläggande förutsättning för att kunna beviljas en plats på SÄBO är att den 

sökande vid tidpunkten för ansökan har biståndsbeslut för hemtjänst. 

2.3. Effektivitet och produktivitet inom äldreomsorg 

En modell som Socialstyrelsen tagit fram visar hur vård och omsorgsrelaterade frågor 

hanteras.15 Primärt sätts ett mål utifrån rådande lagar, föreskrifter. Dessa mål 

påverkas också av den demografiska utformningen i det område som målet avser 

samt ambitionsnivå och en mängd andra parametrar som får prioriteras inbördes. 

Sedan tilldelas de resurser som krävs för att uppfylla målet. Lokaler, utrustning och 

hjälpredskap men inte minst rätt mängd personal med rätt kompetens för 

arbetsuppgifterna.16 Resursanvändning avseende personal är i form av tid. I nästa led 

mäts den aggregerade mängden tjänster i form av produktionsvolym som resurserna 

ger upphov till. Detta led kontrolleras med processkvalitetkontroll för att se hur 

effektiva dessa tjänster är. Ett effektresultat uppstår och jämförs med mål och 

uppdrag vilket ger oss grad av måluppfyllelse. Skulle måluppfyllelsen vara bristfällig 

kan det bero på att målet var felaktigt satt på grund av felbedömningar i prognoserna 

alternativt fås inte önskad effekt av resursanvändningen. Produktiviteten i modellen 

mäts i vilken grad de satsade resurserna ger produktionsvolym och om tjänster 

produceras på rätt sätt. Produktiviteten är en del av modellkedjan och tar inte hänsyn 

till målet. Effektiviteten innefattar hela kedjan från resurs till måluppfyllelse och har 

patienteffekterna i fokus.  

                                                           
15 Handbok för effektivitetsanalyser, Socialstyrelsen 2014.   
16 Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län. (2014) 
Socialstyrelsen.  
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Figur 1 – Modell över vård- och omsorgsrelaterade frågor.17 

 

Denna modell påvisar att SÄBO är ett komplicerat område då kommuner kan ha olika 

förutsättningar vilket kan ge olika incitament att lösa hälso- och omsorgsrelaterade 

frågor med hemtjänst eller dagverksamhet. En satsning på en utbyggnad av 

hemtjänsten kan få konsekvenser på SÄBO vilket kan ge skeva resultat i mätningar 

och eventuellt felaktiga slutsatser. SÄBO är endast en del i kedjan om hur resurser 

ska fördelas och kommuner kan ha egenutformade lösningar på denna problematik 

som inte innefattar SÄBO i lika stor utsträckning. Det faktum att hemsjukvården i 

ordinärt boende kommunaliserades först år 2009 från tidigare landstingsansvar i 

näst intill hela landet innebär att det under flera decennier funnits 

intressekonflikter.18 SÄBO har sedan länge varit ett kommunalt ansvar men det har 

funnits incitament för kommunerna att styra kostnader åt hemsjukvård eftersom 

landstingen då fick ta kostnaderna istället för kommunerna. Eftersom kommuner 

arbetar under budgetrestriktioner finns det anledning att anta att det påverkat 

utformningen av SÄBO i landets kommuner.  

Ett beviljande av en SÄBO-plats kan ge upphov till längre livslängd på grund av 

närhet till vård och trivsel. Antalet SÄBO-platser kan därmed påverka den generella 

medellivslängden på brukarna eftersom livslängd inte är bestämt i förväg. Genom att 

betrakta data ser man tydligt att ju äldre SÄBO-platsbrukarna är, desto fler kvinnor 

går det per man. Det utfallet uppstår inte på grund av könsdiskriminering utan att 

kvinnor i snitt överlever sin man och därmed i allt högre utsträckning dör i SÄBO och 

där männen dör i hemmet efter assistans från sin partner.  

                                                           
17 Handbok för effektivitetsanalyser, Socialstyrelsen 2014.   
18 Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län. (2014) 
Socialstyrelsen: sid 22. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Finansiering av SÄBO sker genom offentliga medel och biståndsansökningar 

handläggs av kommunala tjänstemän.  Om en individ uppfyller kraven på behov har 

denne rätt till en plats på SÄBO. För att en plats på SÄBO ska vara ren offentlig vara 

krävs att individer är icke exkluderbara samt att det inte förekommer rivalitet om 

platser. Eftersom behovet är avgörande för beslut kan tjänsten sägas vara 

exkluderbar. Det är således inte fritt tillträde till tjänsten utifrån individens egna 

preferenser. Om behov finns ska plats på SÄBO beviljas, och därmed kan tjänsten 

sägas vara icke rivaliserande.  I tabell 1 presenteras en uppställning av kriterier för 

olika varors karaktäristika. Med ledning av den definitionen kan plats på SÄBO anses 

vara en klubbvara.19 Mot bakgrund av detta väljs en teori om klubbvaror som 

presenteras i avsnitt 3.4  

 

Tabell 1 - Typ av varor. 

 Rivaliserande Icke rivaliserande 

Exkluderbar Privat vara Klubbvara 

Icke exkluderbar Gemensam vara Ren offentlig vara 

  

  

I avsnitt 3.5 presenteras den så kallade Tiebout-hypotesen. Den tar sin utgångspunkt 

i att individer röstar med fötterna. Det innebär att individen väljer att flytta till den 

kommun där dennes preferenser tillgodoses på bästa sätt. Tiebout-modellen tar 

också hänsyn till preferenser genom Slutskyekvationen.        

 

Eftersom tilldelning av platser på SÄBO beslutas av kommunala tjänstemän finns 

anledning att välja en teori som beskriver hur incitament kan påverka 

beslutsprocessen, samt hur institutioner kan utformas för att säkerställa en rättssäker 

hantering. I avsnitt 3.6 presenteras en institutionell teori kring detta.  

 

Om det föreligger skillnader mellan kommuner kan dessa även bero av politiska 

ställningstagande. Även om lagen ställer upp minimikrav kan kommuner genom 

                                                           
19 Hindrik & Myles (2006): sid 102-103. 
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politiska beslut avsätta resurser för att göra det möjligt för grupper som inte omfattas 

av lagen att beviljas plats på SÄBO.   

 

3.1 Efterfrågan  

Syftet med det här avsnittet är att presentera en teori om konsumenters val.  

Utgångspunkten är mikroekonomisk teori och empiri vars insikter överförs på det 

hälsoekonomiska området. Traditionell mikroekonomisk teori använder begreppet 

konsument även om patient eller brukare i detta sammanhang är bättre 

benämningar.  Vi väljer konsument som substitut för patient och brukare.           

Ett boende på SÄBO innebär att vårdbehov och tillsynsbehov är stort. Den som 

beviljas plats på SÄBO måste dessförinnan haft hemtjänst. Individer som söker plats 

på SÄBO har sådan status på hälsan att en teori för efterfrågan på hälsovård är 

tillämplig (Morris et.al: 2008). 

Förståelse för efterfrågan på hälsovård är en fundamentalt viktig fråga. I offentlig 

vård är information om population och dess efterfrågan central vid prognostisering 

av rätt volym och nivå på insatser.20 

Efterfrågan på SÄBO utgör en funktion av behov, preferenser samt anhörigas 

preferenser. I neoklassisk efterfrågeteori utgör efterfrågan en funktion av pris på 

substitut, inkomst, pris samt förmögenhet. När det gäller efterfrågan på SÄBO finns 

anledning att anta att endast substitut och preferenser spelar roll. Eftersom behov 

avgör, samt att en del av kostnaden finansieras via skattekollektivet, antas att 

efterfrågan på SÄBO är pris och inkomstoelastisk. Däremot kan substitut påverka 

efterfrågan. Exempel på substitut är hemtjänst, hjälp av anhöriga eller av vänner.  

Substituten medför att även om behov av SÄBO föreligger så är det inte säkert att en 

brukare söker plats. Preferenser spelar därför roll.   

3.2 Efterfrågeelasticitet 
Inom hälsoekonomi ställs frågan hur priskänsliga individer är då det gäller hälsovård. 

Eftersom efterfrågan på SÄBO utgår från behov, och kostnaden beräknas utifrån 

individens ekonomiska kapacitet, återstår endast transaktionskostnaden samt 

preferenser. Ett rimligt antagande är därför att efterfrågekurvan inte är helt oelastisk, 

men heller inte elastisk. Utbudet av SÄBO-platser utgör en stockvariabel, det vill säga 

                                                           
20 Morris et.al (2008): sid 23. 
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utbudet är fast och trögrörligt. En i det närmaste oelastisk efterfrågekurva innebär att 

det är relativt enkelt att förutse behovet av antal platser. Om efterfrågan hade varit 

mer priselastisk skulle utbud, prisnivå samt individens inkomst påverka behovet av 

antal platser.   

3.3 Kostnadsfunktionen och kostnadsminimering 

Individer som uppfyller lagens kriterier för placering på SÄBO har tillgång till 

hemtjänst. För att kunna beviljas plats på SÄBO ska individens hälsostatus vara på en 

nivå som innebär hög grad av hemtjänst. I ekonomiska termer utgör SÄBO och hög 

grad av hemtjänst substitut till varandra vilket innebär att kommunens kostnader 

kan påverkas av fördelningen mellan de båda vårdformerna. Företag och 

organisationer strävar normalt sett mot att göra vinst. I en offentlig verksamhet där 

intäkterna utgörs av anslag utgörs målet vanligtvis av maximal kvalitet till lägsta 

möjliga kostnad.21 Mot bakgrund av detta är det relevant att använda en teori som 

beskriver den del av kostnadsfunktion som utgörs av kostnadsminimering.22  

När det gäller begreppet kostnad skiljs mellan räkenskapsmässiga kostnader och 

ekonomiska kostnader. Ekonomisk kostnad utgörs vanligen av alternativkostnad, 

eller vad en insatsvara skulle kosta i dess bästa alternativa användning. Nicholson & 

Snyder (2010) använder i sin modell två insatsvaror, arbete och kapital, men den 

passar även bra för att analysera de två insatsvarorna hemtjänst och SÄBO.  

3.4 Klubb-varor23  
James Buchanan presenterade år 1965 en teori om klubbvaror.24 Buchanan menade 

att det fanns en teoretisk lucka mellan rena offentliga varor och privata varor. Den 

felande länken bestod enligt Buchanan av en teori om medlemskap i klubbar. Enligt 

Buchanan visade all erfarenhet att det i alla situationer finns en optimal nivå på 

medlemskap och deltagande. Något som även varieras av ekonomiska faktorer.                  

Innehållet i Buchanans teori har stora likheter med kommunal äldreomsorg. 

Tillgången är en generell rättighet som tillfaller kommunmedborgaren efter behov. I 

teorin om klubbvaror måste individen betala en medlemsavgift för att få tillträde till 

tjänsten. Inom äldrevården utgörs medlemsavgiften av ett biståndsbeslut. Teorin om 

                                                           
21 Hindriks & Myles (2006): Sid 108 ff. 
22 Nicholson & Snyder (2010): sid. 299-323. 
23 Detta avsnitt är där inte annat anges hämtat från Hindriks & Myles (2006): sid 143-160.  
24 Buchanan (1965).  
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klubbvaror beskriver även att individens nytta begränsas av hur många medlemmar 

som har tillträde till klubben. Detta kan överföras till hur många individer som 

beviljats äldreomsorg i förhållande till antalet platser.  

3.4.1 Definition av klubbvara 
Som beskrivits inledningsvis har klubbavaran likheter med SÄBO. En klubb har 

begränsat antal platser för medlemmar något som även SÄBO har på kort sikt. 

Skillnaden är att medlemskapet i SÄBO-klubben bygger på behov. Om en kommun 

hanterar ansökningar på ett korrekt och neutralt sätt, och om kommunen bygger ut 

antalet platser i paritet med behovet, kommer SÄBO att vara en klubb som hela tiden 

anpassar sig till antalet medlemmar. Teorin blir tillämplig då antalet platser 

understiger behovet. 

En ren offentlig vara är en vara som saknar rivalitet samt att det inte går att utesluta 

någon från att konsumera den. En individs konsumtion påverkar inte en annan 

individs tillgång till produkten. Detta är ett extremt antagande, och i de allra flesta 

fall finns någon form av begränsning. Begränsningar kan uppstå i form av köer, 

alternativt transaktionskostnader i form av exempelvis reskostnader. För att en vara 

ska vara allmän måste den erbjudas inom rimligt avstånd för konsumenten.25  

En offentlig vara som har en begränsad tillgänglighet samt till stor del är exkluderbar 

är vad som kallas klubbvara. Namnet härrör från att ett medlemskap i exempelvis en 

klubb ger tillgång till en vara eller tjänst. Begränsningen innebär att medlemsantalet i 

klubben är lägre än den totala populationen. Kännetecknande för en klubbvara är att 

det är möjligt för de som betalar för tillträde att utesluta de som inte betalar. Det 

finns därför en möjlighet att klubbvaran utsätts för kö även om detta inte 

nödvändigtvis behöver inträffa. Köer medför ett motiv för exkludering men även för 

klubben att bjuda ut tjänsten. En klubbvara definieras som: 

”En klubbvara är en vara som är antingen ickerivaliserande eller delvis 

rivaliserande men för vilken exkludering av brukare är möjlig”.26 

Nyttan av att vara med i klubben kan endast erhållas av den som frivilligt söker 

medlemskap vilket innebär att individen visar sina preferenser. Klubbvaran möter 

                                                           
25 Varian (1992). 
26 Hindriks & Myles (2006): sid 144. 
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därför inte problemet med dolda preferenser vilket i sin tur har betydelse för 

potentialen att uppnå marknadseffektivitet. 

”En lokal offentlig vara kan endast brukas av de som befinner sig i ett visst 

geografiskt område. Den kan vara ickerivaliserande i det området alternativt 

partiellt rivaliserande”.27   

Definitionen av en lokal offentlig vara visar på en geografisk restriktion men öppnar 

samtidigt upp för frågan om den är exkluderbar eller inte.28 Detta är viktigt eftersom 

fokus på teorin om lokal offentlig vara utgör en analys av lokalt styre och beslut om 

beskattning och utgifter.  

3.4.2 Klubb med en produkt; konstant nytta 
I analysen av effektiviteten för en ren offentlig vara handlar om hur mycket som ska 

erbjudas. När det gäller klubbvaran är det inte bara utbjuden kvantitet som ska 

bestämmas, utan även storleken på klubbens medlemskap. Detta har betydelse för 

om det uppstår kö, alternativt urvalsgrupp, eller inte. Att lägga till en medlem 

innebär att kostnaden sprids ut över flera individer men reducerar även intäkten från 

medlemskapet för varje medlem.  

I en modell av en klubb antas en homogen population av konsumenter som är 

identiska i termer av smak och inkomst.29  En privat vara samt en klubbvara finns 

tillgänglig och klubbvaran kan potentiellt lida av kö. Fokus i modellen ligger på beslut 

av klubben. Det antas att klubben beslutat om att tillhandahålla klubbvaran och står 

nu inför beslut om hur mycket som ska bjudas ut samt hur många medlemmar som 

ska tillåtas.  

Varje individ har nyttofunktionen U(x, G, n), där x utgör konsumtion av privata 

varor, G utgör anslag till klubbvaror och n utgör antal medlemmar i klubben. Nyttan 

ökar i x och G och minskar i n, under förutsättning att det är kö. Om kostnaden för att 

anslå G enheter av klubbvaran är C(G), kommer budgetrestriktionen för en medlem 

med inkomsten M att se ut som följer när klubbens kostnader delas lika mellan 

medlemmarna: 
                                                           
27 Hindriks & Myles (2006): sid 145. 
28 Med lokal offentlig vara avses en vara som endast är tillgänglig för individer i ett visst geografiskt område. 
SÄBO är till exempel en offentlig vara som erbjuds invånare i en specifik kommun.  
29 Antagandena kan appliceras på SÄBO. Eftersom kostnaden för SÄBO delas mellan det offentliga och 
individen, baserat på inkomst, samt baseras på behov, kan det antas att individerna som önskar medlemskap 
har samma smak.   
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M = x + 
𝐶(𝐺)

𝑛
    (5.16) 

Beslutsproblemet för de som ansvarar för klubben ligger i att välja G och n så att 

välfärden för den typiske medlemmen maximeras.  Om budgetrestriktionen och 

nyttofunktionen sammanförs kan det uttryckas som i ekvation 5.17.  

max
{𝐺,𝑛}

 𝑈(M - 
𝐶(𝐺)

𝑛
, G,n)   (5.17) 

Första ordningens villkor för optimeringen ger följande ekvationer som 

karaktäriserar effektiviteten: 

nMRSG,x ≡ n 
𝑈(𝐺)

𝑈(𝑥)
  = CG     (5.18) 

och 

MRSn,x ≡ 
𝑈(𝑛)

𝑈(𝑥)
 = 

𝐶

𝑛^2
    (5.19) 

Första villkoret, (5.18), är en version av Samuelsonregeln och beskriver nivån på 

offentliga varor, G, som klubben bör bjuda ut.30  Denna säger att summan av den 

marginella substitutionsnivån mellan offentlig och privat vara för n identiska 

medlemmar av klubben ska vara lika med den marginella transformationsnivån, CG, 

för ytterligare en enhet av klubbvaran. CG utgör även marginalkostnaden.  

Möjligheten att exkludera ickemedlemmar möjliggör för klubben att uppnå rätt nivå 

på volym.  

I ekvation (5.19) är Un ≤ 0. Om det finns en kö, Un < 0 innebär en ökning av antalet 

medlemmar vid givet anslag en reducering av nytta genom köeffekter. Vi kan uttrycka 

𝑈(𝑛)

𝑈(𝑥)
 som kostnad av marginalnytta genom ytterligare en medlem i klubben. 

Marginalnyttokostnaden är likställd med omfattningen för vilken ytterligare en 

medlem reducerar andelen av kostnaden för varje befintlig medlem.  

Med Un < 0 kommer ekvation (5.19) att bestämma den effektiva nivån för 

medlemskap i klubben, vilken är positiv och begränsad. Vid frånvaro av kö är Un = 0 

vilket betyder att effektivt antal medlemmar är begränsat. Detta kan även uttryckas 

som att klubben omfattar hela populationen. Klubbens möjlighet att ta ut en avgift 

                                                           
30 Hindriks & Myles (2006): sid 108-110. 
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för att finansiera kostnaderna möjliggör att den alltid uppnår effektiv nivå på 

medlemskap.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en klubb har möjlighet att exkludera 

ickemedlemmar från konsumtion av den allmänna varan och kan ta ut en avgift av 

medlemmar. Om alla konsumenter är identiska kommer klubben att uppnå en 

effektiv nivå av klubbvaran samt effektiv nivå på medlemskap. Om klubben har en kö 

kommer medlemskapet att begränsas. Utan kö kan hela populationen vara medlem i 

klubben.  

 

Buchanan har även observerat att klubben leder till att individens korrekta 

preferenser blir synliga. Det finns således inga incitament för dolda preferenser, 

vilket bidrar till effektiviteten.31   

 

3.5 Tiebouts modell32  
Tieboutmodellen är en metod för att nå optimal fördelning av offentlig konsumtion. 

Genom att rösta med fötterna och flytta mellan kommuner antas medborgarna visa 

sina korrekta preferenser. Den praktiska betydelsen av modellen har debatterats. 

Vissa menar att modellen visar effektiv fördelning av offentlig konsumtion, medan 

andra anser att den endast är en tom demonstration över vad som är möjligt under 

orimliga antaganden.  Modellen har fått visst empiriskt stöd genom undersökningar 

som visar förekomsten av individers val av kommun utifrån olika preferenser som 

bland annat offentliga utgifters fördelning.33  Modellen har influerat skapandet av 

diskussioner kring decentralisering av fördelning och satsning på offentlig 

konsumtion. Modellen kan därmed vara aktuell inom ramen för denna undersökning.      

Tieboutmodellen utgår från några antaganden där det första utgörs av perfekt 

mobilitet, som innebär att medborgaren inte endast har möjlighet att rösta med 

fötterna och flytta mellan kommuner utan även faktiskt gör det.  Det andra 

antagandet utgörs av perfekt information om vilka fördelar och nackdelar de erhåller 

från olika städer och kommuner. För att Tiebout-modellen ska hålla är det även 

                                                           
31 Buchanan (1965). 
32 Detta avsnitt är där annat inte anges hämtat från Gruber: sid 262 ff. 
33 Se bl.a. Bergstrom et al. (1988), Oclander and Rossi (1995). 
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nödvändigt att individen fritt kan välja mellan olika städer och kommuner som kan 

matcha preferenserna för offentliga varor.  

Två huvudproblem med styrets satsning på offentlig konsumtion är uppvisade 

preferenser och aggregerade preferenser. Att designa demokratiska institutioner som 

medför att individerna uppvisar ärliga preferenser är svårt liksom att samla de 

aggregerade preferenserna till ett socialt beslut. Som ett resultat av detta har styret i 

praktiken svårt att leverera optimal nivå av offentliga varor. Ekonomen Charles 

Tiebout ställde i en artikel frågan vad det är som saknas vid produktion av offentliga 

varor men som finns på en marknad för privata varor och garanterar optimalt 

tillhandahållande.34 Tiebout menade att det som saknades var inköp och konkurrens. 

Inköp i bemärkelsen konsumtion är en grundläggande kraft för att skapa effektivitet 

på en marknad med privata varor. Om en säljare erbjuder sämre varor än sin 

konkurrent kommer denne att förlora sina kunder. Någon liknande konsumtion sker 

inte med offentliga varor. Att medborgare skulle flytta mellan länder på grund av 

olika kvalitet på offentliga varor håller Tiebout i sin artikel för osannolikt.35 Däremot 

menar han att situationen på lokal nivå är annorlunda och att individer genom att 

rösta med fötterna kan välja stad eller kommun att bo i efter den service som 

erbjuds. På så sätt uppstår konkurrens. Gruber presenterar ett exempel för att belysa 

detta. Om en individ anser att landet som denne är bosatt i spenderar för lite på 

exempelvis försvar är sannolikheten låg att denne flyttar till ett annat land.36 Om 

samma individ däremot anser att den egna kommunen spenderar för lite på 

exempelvis grundskola, är sannolikheten högre än i det förra exemplet, att denne 

byter kommun. Tiebout menade att den typen av hot kan leda till effektivitet i lokal 

offentlig konsumtion.  

Tiebout-modellen antar att det finns många individer som är uppdelade i olika städer 

som i sin tur erbjuder olika nivåer på offentliga tjänster. En stad i har Ni invånare, 

och finansierar de offentliga utgifterna, Gi, med en enhetlig skatt på alla invånare som 

uppgår till Gi/Ni.  Med sin modell visade Tiebout att individerna delade upp sig 

mellan städerna så att varje invånare i varje stad uppvisar samma smak för de 

utbjudna offentliga tjänsterna och därför efterfrågar samma nivå på Gi. Modellen 

löser problemet med dolda preferenser och problemet med hur mycket offentlig 

                                                           
34 Tiebout (1956). 
35 Ibid. 
36 Gruber (2007). 
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konsumtion som ska erbjudas vilket innebär att Lindahlprissättning fungerar.37 

Tiebout-modellen kräver dessutom att individerna har fullständig information om 

vilka fördelar de erhåller från den skatt som betalas. Tiebout-modellen innebär 

dessutom att arbetsmarknaden måste vara flexibel för individen. Tiebout-modellen 

förutsätter även att det finns skalekonomi i en kommun, och att små kommuner 

därför har svårt att erbjuda vissa typer av offentlig service.38 Ett antagande kan därför 

vara att Tiebout-modellen fungerar bättre i storstadsregioner där kommuner ligger 

nära varandra (vår anm.).      

3.6 New Institutional Economics (NIE)39 
Inom institutionell ekonomi framträder två skolor, New Institutional Economics 

(NIE) och Original Institutional Economics (OIE). Den senare av de två växte fram i 

USA kring år 1945 som en utveckling den neoklassiska modellen. Under ledning av 

Torstein Veblen anslöt sig några nationalekonomer för att arbeta fram en ny teori där 

ekonomisk aktivitet inte ansågs ske i ett institutionellt vacuum.40 Veblen och hans 

kollegor kom fram till att det behövdes en ny adekvat teori som fångade upp en 

ekonomisk realitet. Teorin kom att utvecklas och ledde fram till modellen New 

Institutional Economics (NIE) som tar sin grund i Oliver Williamsons teori om 

transaktionskostnadsekonomi.41 De grundläggande byggstenarna inom NIE, som 

består av aktörernas karaktärer samt den miljö inom vilken de verkar, framgår av 

figur 2. Teorins grunder presenteras här medan detaljer presenteras i avsnittets 

slutdel.  

 

 

 

 

 

                                                           
37 Lindahlprissättning innebär att de styrande aggregerar individernas marginella betalningsvilja för ytterligare 
en offentlig vara. Den marginella samhällsintäkten jämförs med den marginella samhällskostnaden för 
ytterligare en enhet för att bestämma den optimala nivån. Den tillkommande enheten kan finansieras med 
individeran med vad de är villiga att betala.      
38 I Sverige finns ett kommunalt skatteutjämningsystem vars syfte är att säkerställa att alla kommuner kan 
upprätthålla en viss nivå på offentlig service.  Detta är viktigt eftersom en viss del av denna är lagstadgad.   
39 Avsnitt 3.1-3.1.5 är där annat inte anges hämtat från Groenewegen et.al. (2010).  
40 Gruchy (1972). 
41 Williamson, O. E (1998). 
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             Endogena                   Exogena 

 

Värden, normer, lagar och 

regleringar. 

   

Förpliktad rationalitet, 

opportunism och 

kostnadsminimerande 

beteende.  

      

Figur 2 - NIE-modellen för institutioner. 

 

I NIE-modellen görs skillnad mellan styrets struktur och den institutionella miljön. 

Som framgår av figur 2 består den exogena miljön av den institutionella miljön samt 

formella och informella institutioner. Den endogena miljön består av strukturen på 

styret såsom exempelvis företag och kontrakt. Teorin syftar till att förklara existensen 

av olika styresskick och varför transaktioner koordineras genom kontrakt eller 

organisationer, samtidigt som den exogena institutionella miljön som konventioner, 

lagar och regleringar tas för givna.42  

3.6.1 Aktörer i NIE-modellen 

Modellen gör ett antagande att aktörerna visar ett beteende av optimering, som kan 

utgöras av exempelvis kostnadsminimering givet en specifik produktionsfunktion 

alternativt välja en struktur på styret som minimerar transaktionskostnader. 

Skillnaden mellan de två alternativen är att aktörerna i NIE-modellen karaktäriseras 

av olika attribut varför de kan uppvisa opportunistiskt beteende samt bundenhet till 

rationalitet. Opportunistiskt beteende innebär i sammanhanget med 

biståndshandläggningsprocessen av SÄBO-plats att sökande avsiktligt förser 

myndighetsutövande enhet med falsk information samt missbrukar situationer som 

inte är transparenta.43   

                                                           
42 Groenewegen et.al: sid sid 60 & 66. 
43 Ibid: sid 66-67. 
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3.6.2  Strukturer i NIE-modellen 

I NIE-modellen spelar den institutionella miljön en viktig roll i att strukturera ett 

beteende. Modellen betraktar den miljö där aktörerna är verksamma som komplex 

och osäker. Miljön och den begränsade rationaliteten innebär att aktörerna inte är 

fullt informerade och därför möter en situation med osäkerhet. Om de kan vara 

opportunistiska innebär det att de försöker sätta upp en struktur för styret som även 

skyddar dem mot opportunism i osäker miljö.44  

3.6.3 Komparativ statik i NIE-modellen 

Den NIE-modell som presenteras i figur 2 utgör en statisk analys. Givet den 

institutionella kontexten av värderingar och regler väljer aktörerna den mest effektiva 

styrelseformen för att koordinera specifika typer av transaktioner. När valen är 

gjorde har en situation med jämvikt uppstått, vilket innebär att ingen av de i systemet 

ingående aktörerna längre har incitament att ändra sin position. Om någon av de 

exogena variablerna därefter ändras, genom s.k. exogen chock, förutsäger teorin hur 

den nya effektiva styresstrukturen kommer att se ut. Exempel på exogena chocker är 

ändrad lagstiftning, förändrade preferenser och ändrade direktiv. Styresformen i den 

nya jämvikten kommer även den att vara kostnadsminimerande givet förändringen i 

de exogena variablerna. Sättet att närma sig problemet utgörs av jämviktsanalys 

genom komparativ statik, där karaktäristikan från gamla jämvikten jämförs med den 

nya. Det är endast jämviktslägena som studeras och jämförs. Den dynamiska 

processen som förklarar själva processen mellan de båda jämviktslägena står inte i 

fokus i NIE-modellen.45  

 

 

 

 

 

                                                           
44 Groenewegen et.al: sid 67-68. 
45 Ibid: sid 68. 
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4. Tidigare forskning 
En del av den forskning som presenteras ligger i utkanten av det studerade området. 

Den forskning som presenteras har dock relevans såtillvida att det inom de 

presenterade områdena kan finnas frågor med bärighet på den här uppsatsens syfte.  

När det gäller specifik forskning med bärighet på uppsatsens frågeställning är det 

tunnsått. De frågor som behandlas i uppsatsen omges av en mängd lagar och regler 

vilket fått till följd att det finns utvärderingar och rapporter i olika former och 

omfattning. Det finns en mängd statistik som tagits fram som ett led i denna 

rapportering. När det gäller relevanta underlag, och som vi bedömt vara av central 

betydelse för vår undersökning, är de mer sällsynta. I kommun- och 

landstingsdatabasen finns tillgång till en mängd data, ända ner på enhetsnivå. En 

stor del av underlaget bygger på svar från förfrågningsunderlag som utsänts till 

Sveriges kommuner.  

Socialstyrelsen presenterade år 2006 en rapport som beskriver äldres 

levnadsförhållanden under åren 1980-2003.46 Rapportens syfte är att utifrån tre 

ansatser beskriva välfärdsutvecklingen för de äldre. För det första hur de äldres 

välfärd har förändrats under de senaste 25 åren. Det andra perspektivet omfattar en 

systematisk välfärdsjämförelse med andra åldersgrupper. Det tredje perspektivet 

utgörs av en serie specialstudier som är inriktade på äldres relation till 

arbetsmarknaden, sociala relationer och hälsa. Rapporten visar att äldres förbättrade 

hälsa förlänger den aktiva delen av livet.  

När det gäller forskning kring hälsa och förväntad livslängd finns en del 

undersökningar som visar att återstående antal levnadsår är avgörande för 

vårdutgifter för äldre. Ökad förväntad livslängd förbättrar inte hälsan sett över en 

livscykel. Däremot leder förbättrad hälsa till att delen av livet med ohälsa förskjuts 

och inträder senare i livet.47      

I en studie från 2007 beskrivs hot och möjligheter då makt omfördelas från stat till 

kommun.48 Studien behandlar maktförskjutningar såväl uppåt som nedåt. 

Medborgare i Sverige kan idag möta politiskt valda företrädare på sex nivåer 

beroende på om kommunen använder sig av stadsdelsförvaltning. Den högsta nivån 

                                                           
46 SCB; Levnadsförhållanden Rapport 112 (2006).  
47 Shang & Goldman (2007); Seshamani & Gray (2004); Zweifel et.al (2004).  
48 Bergmark & Minas (2007). 
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består av representation i Europeiska Unionen. Det mesta av det som idag benämns 

välfärdstjänster såväl utförs som finansieras av kommuner och landsting. Svenska 

kommuner präglas enligt studien av en jämförelsevis hög självständighet. Studien 

identifierar risker i att individer i olika kommuner och regioner kan erhålla olika 

nivåer av välfärdstjänster. Detta bekräftas även av Trydegård & Thorslund som i en 

artikel är mer konkreta i sin kritik.49 Utvecklingen av skillnader mellan centrala och 

regionala principer i välfärdssektorn beskrivs av Trydegård och Thorslund genom en 

undersökning av eventuella lokala variationer i äldreomsorgen.50 I undersökningen 

används tvärsnittsdata för ett antal variabler från år 1997 för Sveriges samtliga 

kommuner. Variabler som ingår i undersökningen är följande: täckningsgrad, 

befolkningsstruktur, kommunstruktur, lokal ekonomi och organisation, lokalpolitik 

samt prioriteringar. Beträffande täckningsgrad för SÄBO erhålls variationer på 

mellan 13-41 procent. När det gäller hemtjänst ligger täckningsgraden mellan 5-52 

procent. När hälften av kommunerna studeras erhålls variationer på mellan 17-23 

procent. När det gäller variabler som mäter kommunens strukturer fanns inga 

signifikanta samband med täckningsgraden. Var för sig hade inte heller variabler som 

mäter handel och industri någon signifikant påverkan. Däremot fanns en signifikant 

skillnad när de mättes tillsammans. Kommuner med befolkningsminskning 

uppvisade högre andel hemtjänst medan de med befolkningstillväxt uppvisade lägre 

andel. Författarnas slutsats är att det råder stora skillnader mellan kommuner, trots 

att Sverige ska vara ett jämlikt land.51  

I andra artiklar beskrivs en potentiell spänning mellan två socialpolitiska principer. 

Den ena bygger på universalitet och den andra på lokalt självstyre. Den universella 

principen tar sin grund på nationell nivå, medan implementering av politiken är ett 

ansvar för oberoende lokala auktoriteter som benämns välfärdskommuner.52 En 

decentraliserad modell kan ge upphov till skillnader medan centralisering leder till 

mer enhetlighet.53 I de nordiska länderna ökade decentraliseringen under 1990-talet. 

Ökad oro inför lokala och regionala olikheter verkar dock ha medfört ökad central 

kontroll under början av 2000-talet.54  

                                                           
49 Trydegård & Thorslund (2000). 
50 Trydegård & Thorslund (2001). 
51 Ibid. 
52 Kröger (1997). 
53 Powell & Boyne (2001). 
54 Bergmark & Minas (2007). 
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Trydegård beskriver utvecklingen av äldrevården i Sverige under 1900-talet.55 Hon 

menar att det finns stora lokala variationer vilka även utvecklas i Trydegård & 

Thorslund.56 Trydegårds avhandling bygger till stor del på antagandet om ökat antal 

äldre som ställs i relation till resurser som kommuner lägger på äldreomsorg. Hon 

påvisar i sin avhandling skillnader mellan kommuner, men enligt vår uppfattning 

kontrollerar hon inte för variabler som förändrad hälsa och substitut bland annat i 

form av ökad bostadsanpassning och teknikutveckling på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Trydegård (2000). 
56 Trydegård & Thorslund (2001). 
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5. Metod 

5.1. Vetenskaplig ansats 
En induktiv ansats har tillämpats för uppsatsen. En insamling av data och 

information har skapat erfarenhet och kunskap inom området vilken ligger till grund 

för analys och slutsatser. Det har inte funnits någon förutfattad hypotes utan en 

förutsättningslös akademisk undersökning i objektiv anda har varit den ansats som 

tillämpats.  

5.2. Metod och genomförande 

Studiens urval är de 50 största kommunerna i Sverige sett till invånarantal. 

Anledningen till urvalet av kommuner är att dessa befolkningsmässigt berör en stor 

del av Sverige. När invånarantalet minskar kan kommunernas incitament öka 

gällande frågan om att lösa äldreomsorgen i samarbete med andra kommuner. 

Orsaken kan bero på att höga fasta kostnader för exempelvis SÄBO leder till 

skalekonomiska fördelar vilka kanske inte kan utnyttjas av befolkningsmässigt 

mindre kommuner. 

 

Genomförandet är av kvalitativ art och utgår från den statistik som finns tillgänglig. 

Utöver det har ett frågeformulär gått ut till samtliga kommuner i undersökningen där 

de skriftligen fått redogöra för vilka planeringsmetoder som används och om man 

känner att den metoden fungerar eller behöver revideras. Till detta har en 

genomsnittvistelse på SÄBO i antal månader sökts.57  

Formuläret har haft följande utformning: 

1. Vad använder ni för beräkningsmetod vid planering av platser till Särskilt 

boende (SÄBO)? 

2. Ser ni i Er kommun några behov att förändra metoden i fråga 1? 

3. Hur lång är den genomsnittliga boendetiden på ett SÄBO i Er kommun? 

Fråga 1 har avsett besvara vilka metoder kommunerna använder sig av när de 

planerar för framtida efterfrågan av SÄBO. Vilka variabler väger de in i sin 

bedömning av antal boendeplatser som kommunen tror sig ha i framtiden? Fråga 2 

syftar till att kontrollera om kommunen anser att deras metod är tillräckligt bra för 

att uppfylla de mål och krav kommunerna har. Avsikten med frågan var att se hur 

                                                           
57 Frågeformuläret med respondent i respektive kommun finnes i Appendix 2. 
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kommunerna arbetar för att förbättra sin verksamhet rörande SÄBO. Fråga 3 är dels 

en fråga för att kontrollera om kommunerna har betydande information och 

kännedom kring hur boendevistelser påverkar antalet tillgängliga platser på SÄBO 

men också ett bra jämförelsemått. Vid stora skillnader i genomsnittliga vistelsetider 

på SÄBO kan det innebära en skillnad i bedömning då en kortare genomsnittsvistelse 

kan betyda att brukaren har sämre hälsa vid ankomsttidpunkten till SÄBO än i 

kommuner med längre genomsnittlig vistelsetid. 

 

Frågeformuläret har varit uppbyggt av öppna frågor i syfte att lämna utrymme åt alla 

möjliga svar.58 Vid en enkätutformning hade kommuner som inte har någon 

utpräglad metod lättare kunnat kryssa för alternativ som de tror frågeställarna velat 

ha som svar. De öppna frågorna leder inte respondenternas tankar i en viss riktning 

utan håller sig till att beskriva sin metod i egna ord. Det har dock skett på bekostnad 

av att alla kommuner inte har svarat på frågeformuläret vilket kan bero på flertalet 

anledningar. Eftersom alla kommunmail registreras där inkommande mail blir ett 

ärende kan dessa uteblivna svar tolkas som att de inte kan svara på mailet eller att de 

inte vill svara. Utom kommunernas vetskap har vi genom IVO fått data om 

kommunernas kösituation från och med år 2009 som vi slagit ihop i medelvärde, 

standardavvikelse och median. Svaren har jämförts med kösituationen i jakt på 

systematiskt uteblivna svar eller andra trender. Hur kommunen planerar för SÄBO-

platser hör ihop med den kö som sedan eventuellt uppstår och det finns information 

kring om det är skillnader samt anledningar till utfallet.  

 

Data och statistik tillsammans med litteratur och rapporter för SÄBO har varit 

grunden för att kunna undersöka om det föreligger skillnader i biståndshantering för 

SÄBO och eventuella orsaker till utfallet.   

 

I undersökningen har det även gått ut ett mail med frågorna:  

Två av de variabler som vi vill undersöka är ”antal ansökningar”  för 

beslutsgruppen ”SÄBO SoL”, samt ”antal avslag” för åldersgrupperna 65-79 år 

samt 80 år och äldre. Vi är endast intresserade av avslagsbeslut som fattas av 

tjänstemän, således inte beslut från Förvaltningsrätt eller högre instans.  

                                                           
58 Bryman & Bell (2011): sid 262.  



  

25 
 

Syftet med uppgiften om antal ansökningar samt avslagsbeslut är att få en enkel 

skattning av efterfrågan. Eftersom ansökan om bistånd för SÄBO är frivillig för 

individen är det relevant att känna till efterfrågan. Avslagbeslut utgör önskad 

efterfrågan även om beslutet är för individen negativt.  Om exempelvis samtliga som 

söker en plats blir beviljade kan detta tyda på att antingen kommunen har lyckats 

avstyra de som ändå kommer att få avslag från att söka, eller att planeringen av 

utbyggnad är maximalt effektiv.  

5.3. Data 
Datan är hämtad från SCB, Kolada, IVO, SKL, Socialstyrelsen samt respektive 

kommuns årsredovisningar. Delar av datan har fåtts via mail från anställda vid 

respektive arbetsgivare men källorna är desamma trots att uppgifterna inte gick att få 

tag på offentligt. Det handlar främst om äldre data som plockats bort från hemsidor 

samt data som ska användas i forskningssyften.  

5.3.1. Förväntad livslängd som proxyvariabel för hälsa 

Syftet med avsnittet är att visa att förväntad livslängd inte är en fungerande 

proxyvariabel för hälsa. För att ge tyngd till antagandet visas att ökade vårdkostnader 

uppstår i livets slutskede oavsett vid vilken ålder detta sker. Detta har betydelse 

eftersom täckningsgrad och standardkostnad använder specifik ålder som proxy för 

vårdkostnad. På så sätt kontrolleras för skillnader i hälsa mellan olika kommuner i 

undersökningen till skillnad från standardkostnaden som indirekt konstanthåller 

hälsa via ålder.        

1960 kunde en nyfödd flicka räkna med att leva till 70 år, medan en flicka som föds 

idag kan räkna med att leva till 84 år.59 Män har kortare förväntad livslängd, även om 

skillnaderna krymper över tid.60 Under samma period har fertiliteten minskat från 

2,17 till 1,91 barn per kvinna.61 Båda dessa trender leder till att vi får en större andel 

åldrande befolkning vilket medför att den tidigare så kallade befolkningspyramiden 

får en annan form. Åldrande befolkning är således resultatet av ökad förväntad 

livslängd samt minskat barnafödande.  Det finns en stark positiv korrelation mellan 

ålder och vårdkostnad och en del forskare menar att den demografiska trenden är 

orsaken till kostnadsökningen.62 Vid analys av konsekvensen av längre liv är det 

                                                           
59 SCB. 
60 Ibid. 
61 Ibid.  
62 Mendelson & Schwarz (1993); Denton et al (2002). 
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viktigt att ställa frågan om det är åldern i sig som orsakar kostnadsökningen, eller om 

ålder utgör en proxyvariabel för något annat. Forskning visar att det är närheten till 

döden, snarare än ålder i sig, som står för en stor andel av vårdkostnaden. 

Seshamany & Gray har vid en paneldatastudie i Storbritannien kommit fram till att 

det sker en tiofaldig kostnadsökning mellan perioden fem år och ett år innan 

dödsögonblicket.63 Fler forskare har i andra studier kommit fram till liknande 

resultat där de refererade rapporterna endast anger tid till dödsögonblicket, inte 

specifik ålder.64 

Shang och Goldman visar att förväntad återstående livslängd bättre förutsäger 

vårdkostnader än ålder.65 Deras forskning skiljer sig från studier på liknande tema 

genom att de använder förväntad livslängd som proxyvariabel för den censurerade 

variabeln dödstidpunkt. De visar även att ålder har liten förklaringskraft för 

vårdutgifter efter att ha kontrollerat för förväntad livslängd.          

5.4. Validitet  
Studien har en kvalitativ inriktning vilket innebär att resultatet är mer abstrakt än vid 

kvantitativa studier. I den mån det är möjligt har empiri visats i tabellform utifrån de 

svar som erhållits. Validiteten bedöms som god eftersom metoden direkt avser att 

undersöka och analysera eventuella skillnader i biståndshantering för SÄBO. Andra 

sätt att mäta och dess implikationer avhandlas närmare i 5.6.   

5.5. Replikerbarhet 
Replikerbarheten betraktas som hög då andra oberoende utredningar skulle komma 

fram till samma slutsatser. Den forskningsmetod som tillämpats utgår från den 

tidsspecifika situationen i kommunerna vilket kan ändras över tid. Svagheten i en 

replikationsstudie är att utskicken till kommunerna kan ge olika svarsfrekvens 

beroende på tidpunkt. Trots det är resultaten så pass samstämmiga och underbyggda 

att en upprepning av studien inte skulle komma fram till annorlunda slutsatser med 

liknande underlag. 

5.6. Metodkritik 
Optimalt för utredningen vore att välja en binärvalsmodell med individdata, där 

ansökningshandlingar används för att klassificera olika kriterier. Detta är dock svårt 

                                                           
63 Seshamany & Gray (2004). 
64 Hogan et al (2001); Lubitz & Prihoda (1984); Lubitz & Riley (1993). 
65 Shang & Goldman (2007). 
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att genomföra på grund av bland annat offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som 

förbjuder utelämnande av uppgifter till utomstående part utan samtycke.66 Samtycke 

innebär att personen otvetydigt, frivilligt och informerad om betydelsen ska yttra sitt 

medgivande till forskningen och användning av individens data.67 Hade det varit 

möjligt hade man kunnat dra slutsatser kring sannolikheter på individnivå om hur 

stor chans en typindivid med samma hälsotillstånd hade haft till ett bifallsbeslut i 

respektive kommun och därmed avgöra eventuella skillnader. Om en sådan studie 

genomförs krävs omfattande arbete med samtycke från respektive individ vilket kan 

ifrågasättas ur etiska aspekter då människor ofta befinner sig i livets slutskede och  

där döden är nära förestående vilket gör att en studie likt denna inte är av högsta 

prioritet. I forskning och studiesyfte kan dock OSL kringgås genom så kallad 

registerdata med individspecifika uppgifter men en sådan ansökan handläggs 

vanligtvis inom 3-6 månader och innefattar ansenliga kostnader.68 Lösningen i denna 

studie är att titta på en aggregerad nivå och i mer kvalitativa termer. Det är inte den 

absolut bästa metoden men det är det vi har att tillgå.   

Kommuner har olika former av boenden där alla inte kan klassas som SÄBO på grund 

av till exempel obemannade boenden med larmrelaterade lösningar vid problem 

några få timmar nattetid och att det därmed faller utanför ramen för SÄBO. 

Definitionen av SÄBO används i olika sammanhang i de olika kommunerna och det 

är inte säkert att de utgår från Socialstyrelsens definition69 även om det kontrollerats 

i hög utsträckning. Det förekommer att kommuner har andra benämningar på sådana 

boendeplatser som avses i undersökningen men de har varit införstådda med vad 

som efterfrågats.     

Undersökningen var i utgångsläget tänkt att genomföras med ekonometrisk metod 

metod i syfte mäta skillnader i numerisk form.70 Att använda kvantitativa data hade 

medfört en ökad objektivitet samt att undersökningens design blir transparent och 

replikerbar. Denna inställning reviderades under studiens gång då det inte fanns 

relevant data kring just ansökningar i SÄBO. Att data inte finns för att ekonometriskt 

och numeriskt kunna bedöma huruvida det föreligger skillnader för SÄBO är 

                                                           
66 SFS. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

67 Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? (2011). 
68 Socialstyrelsen – beställa data och statistik.  
69 Definitionen för SÄBO är hämtad från Socialstyrelsens termbank under termen ”Särskilt boende för äldre”. 
70 Bryman, A. Bell, E. (2011). 
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beklagligt och bör hänga ihop med avsaknaden av ingående studier av ekonometriskt 

slag på området. Att dokumentering av beslut som berör äldre människor, och som är 

en betydande del av kommunernas budget, inte görs innebär att kommunernas 

uppgift att möta framtida behov mer framstår som ett spel på vinst och förlust än 

beslut med statistiskt säkerställda underlag.  

Den valda metoden ger kommunerna möjlighet att redogöra för de metoder de 

tillämpar samt hur de ser på situationen. Kommunerna kan ha incitament att 

framställa situationen som bättre än vad den är alternativt undvika att svara. Alla 

kommuner verkar inte vara positivt inställda till att någon utomstående ska 

undersöka deras verksamhet eller utvärdera deras arbete. Det är en brist i studien 

och en kritik mot den metod som används. En rent kvantitativ studie hade sannolikt 

gett en mer objektiv grund för slutsatser.  

En kritik mot metoden med öppna frågor är att den är svår att utvärdera då alla svar 

inte är jämförbara eller mätbara. En redogörelse för svaren i kodad form är svår att 

genomföra på ett adekvat vis då kommunernas svar är så olika. Vissa kommuner har 

kort och koncist presenterat sina bedömningsunderlag för SÄBO-ansökningar och 

andra har lagt ut texten mer. Flera har även bifogat hela dokument i mindre bokform 

där omfattande arbete behövts i syfte att utläsa kommunens strategi.    

5.7. Forskningsetik 
Uppsatsen berör situationer där äldre människor med särskilda behov är utsatta och 

ofta inkapabla till att ta hand om sig själva vilket gör att det ställs krav på studien. 

Människoliv är svårt att värdera monetärt71 vilket betyder att man ska vara försiktig 

med att budgetera kring vård och omsorgsrelaterade frågor då det är mycket känsligt. 

Trafikverket värderar exempelvis ett människoliv till 22,3 miljoner kronor72 oavsett 

ålder eller inkomst. Att värdera vad ett extra levnadsår är värt är komplicerat och det 

ligger i sakens natur att det är högst oetiskt att spara pengar på bekostnad av liv. I 

kostnad-nyttoanalyser kan man argumentera för att äldre redan bidragit till 

samhället genom arbetskraft och att värdet av det återstående livet därmed minskat 

då de inte kan bidra med arbetskraft i framtiden. Å andra sidan kan det finnas 

emotionella band till många släktingar som också påverkar värdet. Diskussionen blir 

lätt oseriös och det finns inga etiskt rättvisa metoder mer än att varje liv är 

                                                           
71 Mattsson, B. (2006). Kostnads-nyttoanalys för nybörjare.  
72 Trafikverket. (2015). 
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ovärderligt såtillvida att man försöker rädda och förlänga varje människas liv så 

mycket man kan med de resurser som finns tillgängliga. Alla med behov av SÄBO ska 

ges samma möjlighet till att tilldelas en plats och inga skillnader ska finnas i olika 

kommuner vilket är det som undersöks i studien.  

Undersökningen har inte använt individspecifik data av anledningar som hanteras i 

kapitel 5.6. Även om studien skulle varit finansierad och att OSL kunnat kringgås 

genom forskningsansökan finns olika etiska kodexar att ta hänsyn till. 

Individskyddskravet är en etisk kodex som avser att individer inte ska kränkas eller 

ge upphov till psykisk ohälsa eller lidande i samband med forskning.73 Det gäller alla 

individer och i de här känsliga fallen är ofta anhöriga som kan må dåligt av att se sin 

släkting fara illa och behöva flytta till SÄBO. En individspecifik forskning hade 

kunnat visa på att en specifik individ med rådande hälsostatus hade beviljats plats i 

en annan kommun än den de fått avslag i. Om detta beslut bidrar till olycksfall med 

dödlig utgång i hemmet kan dessa forskningsresultat skapa en känsla av att man som 

anhörig inte gjorde tillräckligt för den utsatte samtidigt som det skapar en misstro till 

samhällets funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 God forskningsed. (2011). Vetenskapsrådet. 
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6. Empiri 

6.1. Ej verkställda beslut per år 2009-201574 
Kommunerna är skyldiga att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och 

insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. I tabellen nedan visas 

en sammanställning över hur många ej verkställda beslut det fanns i slutet av kvartal 

3 från 2010 och 2015. Detta för att siffrorna för kvartal 4 år 2015 inte blir fullständiga 

i tid för denna studie. En sådan jämförelse skulle således kunna bli missvisande om 

tidpunkten ej är densamma över de observerade åren. Värdena i tabellen utgör 

medelvärde samt standardavvikelse. 

Tabell 2 – Urvalsgruppens ej verkställda beslut år 2010-2015. 

Kommun Medelvärde Standardavvikelse Median 

Stockholm 134 22 138 

Göteborg 123 55 123 

Malmö 111 12 7 

Uppsala 43 36 135 

Linköping 124 21 28 

Västerås 42 60 13 

Örebro 36 19 33 

Helsingborg 32 23 26 

Norrköping 20 35 1 

Jönköping 18 8 19 

Umeå 15 13 12 

Lund 0 0 0 

Borås 6 5 4 

Huddinge 44 9 42 

Eskilstuna 63 18 62 

Gävle 15 16 11 

Nacka 17 17 10 

Sundsvall 77 35 77 

Halmstad 51 16 48 

Södertälje 9 14 3 

Botkyrka 9 11 6 

Karlstad 18 10 18 

Växjö 7 3 7 

Haninge 2 3 0 

Kristianstad 29 19 29 

Kungsbacka 34 18 27 

Solna 7 5 6 

Luleå 7 6 6 

Järfälla 6 10 3 

Skellefteå 32 24 28 

Sollentuna 20 17 14 

Täby 15 10 13 

Kalmar 4 6 0 

Karlskrona 11 6 10 

Mölndal 19 11 16 

Östersund 21 25 12 

Varberg 9 9 8 

                                                           
74 Statistiken är hämtad från IVO:s databas som kommunerna enligt lag måste rapportera till vid ej verkställda 
beslut 3 månader efter bifallsdatum.  
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Norrtälje 13 13 6 

Gotland 18 17 15 

Trollhättan 22 10 24 

Falun 20 10 18 

Örnsköldsvik 7 10 1 

Nyköping 12 8 11 

Uddevalla 2 3 0 

Skövde 24 17 20 

Hässleholm 26 18 21 

Borlänge 19 9 20 

Lidingö 6 7 4 

Tyresö 17 9 14 

Sundbyberg 0 0 0 

 

Medelvärdet är den urvalsgrupp kommunen haft mellan år 2009-2015. Data söktes 

från år 2006 men denna data fanns ej tillgängligt för stora delar av material vilket 

gjorde en rättvis jämförelse omöjlig att genomföra. I de fall standardavvikelsen är låg 

har det varit en mer likartad situation över denna period medan en hög ger 

information av en mer rörlig utveckling.  

6.2. Redovisning av frågeformulär 
Svarsfrekvensen är 52 procent av det studerade urvalet. Kontakt har upprättats med 

fler än de svarande kommuner för förtydligande av frågor men de har antingen inte 

haft möjlighet att svara på grund av bristande underlag eller negligering. I de fall 

responsen inte varit gynnsamt för svarande part kan innehållande av information 

vara en taktisk lösning. Svaren ska därmed betraktas som inte helt slumpmässigt 

utvalda. 

Frågorna är som bekant följande:75  

1. Vad använder ni för beräkningsmetod vid planering av platser till Särskilt 

boende (SÄBO)? 

2. Ser ni i Er kommun några behov att förändra metoden i fråga 1? 

3. Hur lång är den genomsnittliga boendetiden på ett SÄBO i Er kommun? 

 

 

 

 

                                                           
75 Frågeformuläret med respondent i respektive kommun finnes i Appendix 2. 
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6.2.1. Fråga 1 
Tabell 3 – Deltagande kommuner samt svar 76 

Kommun Ålder Kö Hemtjänst Hälsa Återblick Demens 

Stockholm X      

Göteborg X      

Malmö X      

Västerås X      

Örebro X      

Helsingborg X      

Jönköping X      

Gävle X      

Sundsvall*77 X X X X X X 

Halmstad X      

Karlstad X X X    

Kristianstad X    X  

Kungsbacka X      

Solna X    X  

Luleå X      

Järfälla X      

Skellefteå X      

Sollentuna X      

Täby X  X X   

Östersund X      

Örnsköldsvik X      

Nyköping X X     

Uddevalla X    X  

Hässleholm X      

Tyresö X     X 

Sundbyberg X   X X  

 

Samtliga kommuner angav demografisk utveckling i form av främst 

befolkningsprognoser som huvudfaktor eller betydande del i sin planering för SÄBO. 

Det förekommer att kommuner endast planerar utifrån befolkning över 80 år och att 

en viss procentsats per år av dessa har behov av SÄBO. Detta tillvägagångssätt är ett 

exempel på den så kallade täckningsgraden. Det är alltså på förhand bestämt ungefär 

hur många människor som ska få plats på SÄBO. Efter det att kommunerna vägt in 

den demografiska åldersutformningen i kommunen går metoderna isär. Vissa har 

                                                           
76 ”Ålder” innefattar hur stor andel eller antal kommunen har enbart kopplat till ålder. ”Kö” innebär att 

kommunen planerar utifrån hur många ej verkställda beslut de har.”Hemtjänst” betyder att kommunen tittar 

på antal tyngre hemtjänsttagare som finns i kommunen. ”Hälsa” betyder att kommunen har ett system för att 

justera för ökad livslängd och bättre hälsa.”Återblick” betyder att kommunen tittar på historisk efterfrågan på 

SÄBO från tidigare år. ”Demens” betyder att kommunen gör uppdelning mellan somatisk sjuka och äldre med 

demens. 

77 *Besvarade med vad som ”eventuell kan påverka” och ej vad som faktiskt bedöms. 
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omfattande beräkningsmodeller där justeringar för ökad hälsa försöks vägas in och 

där andra uppger att de inte har någon utstuderad metod eller planerar utifrån 

rådande kösituation. Några kommuner väger in kommunens aktuella 

hemtjänstsituation för att dels kunna prediktera framtidens efterfrågan bättre men 

också för att kunna göra ekonomiska besparingar. Åldern man avser att fokusera på 

är divergerande i kommunerna där många har 80 år och uppåt som målgrupp medan 

andra har försökt väga in det faktum om en åldrande befolkning och har gruppen 85 

år och äldre som prioritet. Den tidshorisont som kommunerna tar i anspråk när de 

planerar är alltifrån ett år upp till 24 år. De kommuner som planerar på över tio år 

belyser dock att prognoserna blir alltmer osäkra ju längre in i framtiden man gör dem 

men då populationen äldre människor kommer växa kraftigt till år 2030 är det viktigt 

att ta det i anspråk redan nu. Ett fåtal kommuner uppger att de tittar bakåt i tiden för 

att på bästa sätt kunna möta framtidens behov. Demens är också en aspekt som vissa 

försöker väga in i sin planering även om det är svårt och många inte har verktyg eller 

kunskap om den aktuella kommunsituationen av just förekomst av demens. Det är 

också ett område som det forskas mycket på vilket gör det svårt att planera långt in i 

framtiden utan vetskap om eventuella medicinska framsteg.  

6.2.2.  Fråga 2 

Ingen av de 26 kommuner som svarat har i nuläget avsikt att byta beräkningsmetod 

vid planering av platser till SÄBO. I de fall kommunerna har en långsiktig strategi 

som sträcker sig över en ansenlig framtid rör det sig , som mest, om justeringar 

utifrån avvikande utveckling samt kompletterande åtgärder.  
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6.2.3. Fråga 3 

 

Tabell 4–Genomsnittsvistelse på SÄBO 

Kommun Genomsnitt 
vistelse i 
månader 

Stockholm ? 

Göteborg 29,5 

Malmö ? 

Västerås 25 

Örebro ? 

Helsingborg 12,5 

Jönköping 35 

Gävle 30 

Sundsvall 36 

Halmstad ?  

Karlstad ? 

Kristianstad ?   

Kungsbacka 32 

Solna 23 

Luleå 30 

Järfälla 22 

Skellefteå 32 

Sollentuna 31 

Täby 13 

Östersund ?  

Örnsköldsvik ? 

Nyköping 36 

Uddevalla 39 

Hässleholm 37 

Tyresö ? 

Sundbyberg 30 

 

Genomsnittlig tid på SÄBO är 29 månader beräknat på de som uppgett ett värde som 

är aktuellt och användbart idag. De kommuner som har ett ”?” i kolumnen 

”Genomsnitt vistelse i månader” har besvarat frågan med att de antingen inte vet, 

angett annat värde än det efterfrågade, omsättningshastighet eller data äldre än tio 

år. Ett antal kommuner  mäter omsättningshastighet på platser snarare än 

genomsnittlig vistelsetid. Det skiljer sig dock från genomsnittlig vistelse på SÄBO då 

en plats kan omsättas flera gånger mellan olika brukare när de flyttar mellan boenden 

på grund av hälsoskäl och ändrade vård- och tillsynsbehov. Vid genomsnittlig vistelse 

spelar det ingen roll vilken SÄBO-plats den äldre upptar då alla platser faller in under 

SÄBO vilket är det relevanta i sammanhanget.   
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6.3. Ansökningar till plats på SÄBO samt avslag 
Det har skickats mail innehållande frågor om hur många ansökningar till plats på 

SÄBO som varje kommun registrerat för åren 2006-2015, samt hur många 

avslagsbeslut som respektive kommun fattat. 21 kommuner har besvarat mailet. Av 

dessa uppgav nio stycken att de inte hade tillgång till den efterfrågade statistiken 

alternativt att de inte hade möjlighet att svara. Två kommuner lämnade data, men 

antal ansökningar och avslag var summerade för de efterfrågade åren. Detta gör att 

standardavvikelsen inte kan framräknas även om ett medelvärde går att beräkna. 

Resterande tio översände den efterfrågade datan. Samtliga kommuner, utom 

Gotland, meddelade via autosvar att de mottagit mail och att de normalt besvaras 

inom en viss tid.  

Tabell 5 – Svarande kommuner på ansökningsundersökning 

Kommun Lämnat 
statistik 

Har ej 
statistik 

Har ej möjlighet 
att lämna 

Lämnat med 
stora brister   

Norrköping  X   

Jönköping X    

Umeå  X   

Borås X    

Huddinge X    

Sundsvall   X  

Halmstad X    

Växjö   X  

Haninge    X 

Kristianstad X    

Järfälla X    

Sollentuna    X 

Täby   X  

Mölndal   X  

Varberg X    

Trollhättan   X  

Nyköping   X  

Skövde X    

Hässleholm   X  

Borlänge X    

Sundbyberg X    
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I tabell 6 presenteras medelvärdet avseende antalet ansökningar för de efterfrågade 

åren. Medelvärdet har ställts i relation till befolkning över 80 år. Standardavvikelsen 

presenteras för att få en bild av hur stor spridningen är för antal ansökningar.  Antal 

ansökningar i relation till befolkning över 80 år ger en bild av hur stor efterfrågan är 

på SÄBO-platser. Eftersom ansökan är frivillig visar den individernas preferenser.      

 

Tabell 6 – Antal ansökningar till SÄBO åren 2006-2015 

 Antal ansökningar 

medelvärde 

Standardavvikelse 

Ansökningar 

Antal ansökningar i relation 

till befolkning >80 år (%) 

Jönköping 179 75 2,6 

Borås 367 39 6,3 

Huddinge 280 13 10,0 

Halmstad 393 38 7,51 

Kristianstad 398 162 8,58 

Järfälla 179 54 6,8 

Varberg 249 42 7,29 

Skövde 281 20 10,52 

Borlänge 215 33 8,3 

Sundbyberg 149 46 9,3 

 

I tabell 7 presenteras antalet avslag, som även har ställts i relation till antal 

ansökningar och befolkning över 80 år. Antal avslag visar hur stor del av 

befolkningen som önskar plats på SÄBO, men som inte beviljas bistånd för detta. 

Även gällande antal avslag har standardavvikelsen beräknats.   

Tabell 7 – Antal avslagna ansökningar till SÄBO, åren 2006-2015 

 

 Antal avslag 

medelvärde 

Standard

avvikelse 

Avslag 

Antal avslag i 

relation till 

befolkning >80 år 

Antal avslag i 

relation till antal 

ansökningar (%) 

Antal 

invånare >80 

år genomsnitt 

Jönköping 21 24 0,30 11,7 6970 

Borås 30 10 0,52 8,15 5781 

Huddinge 13 6 0,46 4,52 2814 

Halmstad 11 5 0,21 2,67 5232 

Kristianstad 39 21 0,84 9,81 4640 

Järfälla 33 16 1,25 18,6 2634 

Varberg 23 8 0,67 9,35 3415 

Skövde 12 6 0,44 4,1 2670 

Borlänge 12 12 0,46 5,4 2591 

Sundbyberg 6 3 0,37 3,8 1601 
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6.4. Demenssjukdomar  
En stor andel av de som bor på SÄBO är individer med demens även om många 

återfinns i ordinärt boende. Eftersom demenssjukdomarna är kroniska och 

långvariga och leder till omfattande funktionsnedsättningar är det relevant att ägna 

ett särskilt avsnitt åt hur demens påverkar äldrevården.78  Frågan är särskilt 

intressant eftersom prognoser visar att antalet individer med demens ökar samtidigt 

som antalet platser på SÄBO under ett antal år har minskat.79 Socialstyrelsens 

rapport kommer fram till att kostnaderna för demenssjukdomar år 2012 beräknas 

uppgå till 62,9 mdr kr. Av de kostnaderna beräknas 60,7 procent utgöras av 

kostnader för permanent boende i SÄBO och 11,7 procent av kostnad för hemtjänst. 

Av kostnaderna för demens beräknas 78,3 procent hamna hos kommuner och 4,6 

procent hos landsting. Andelen av den informella vården beräknas uppgå till 16,9 

procent.80 

Tabell 8 visar hur samhällskostnaden för demenssjukdomar fördelas på olika aktörer. 

Av tabellen framgår att kostnaderna för demenssjukdomar ökar i löpande priser.   

 

Tabell 8 - Demenssjukdomarnas samhällskostnader fördelat på olika aktörer81 

Kostnadsbärare 2000 2005 2012 

Landsting 1642 mkr 4,3 % 2594 mkr 5,20 % 2904 mkr 4,6 % 

Kommun 31388 mkr 81,3 % 42478 mkr 84,8 % 49262 mkr 78,3 % 

Informell vård 5384 mkr 13,9 % 4642 mkr 9,3 % 10636 mkr 16,9 % 

Produktionsbortfall 194 mkr 0,5 % 383 mkr 0,8 % 118 mkr 0,2 % 

Summa 38608 mkr 100 % 50097 mkr 100 % 62920 mkr 100 % 

Antal demenssjuka 133000 st t  142200 st  158000 st  

Per demenssjuk 290300 kr  352300 kr  398226 kr   

 

 

 

                                                           
78 Socialstyrelsen (2014): Sid 9. 
79 Ibid: Sid 25. 
80 Ibid: Sid 33. 
81 Ibid: sid 34. 
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Tabell 9 visar samma fördelning som tabell 8 men justerat för prisförändringar. 

Siffrorna visar att kostnaderna under perioden minskar mätt i fasta priser. Demens 

används ofta som orsak till ökade vårdbehov. Med detta vill vi visa att även om 

totalkostnaden för demenssjukdomar ökar så minskar marginalkostnaden.     

 

Tabell 9 - Demenssjukdomarnas samhällskostnader fördelat på olika aktörer, 2012 års priser82 

Kostnadsbärare 2000 2005 2012 

Landsting 3277 mkr 5,9 % 2701 mkr 5,0 % 2848 mkr 5,0 % 

Kommun 45542 mkr 82,5 % 43275 mkr 79,4 % 44681 mkr 78,1 % 

Informell vård 6017 mkr 10,9 % 8065 mkr 14,8 % 9534 mkr 16,7 % 

Produktionsbortfall 358 mkr 0,6 % 447 mkr 0,8 % 118 mkr 0,2 % 

Summa 55194 mkr 100 % 54487 mkr 100 % 57181 mkr 100 % 

Antal demenssjuka 133000 st  142200 st  158000 st  

Per demenssjuk 414989 kr  383173 kr  361902 kr  

 

Tabell 9 visar även beräknade samhällskostnader för demensjukdomar. Dessa 

uppstår som direkta kostnader i vården, och som indirekta kostnader i form av 

produktionsbortfall för främst anhöriga som avstår annat arbete för att istället vårda 

en anhörig. Värdet av den tid som anhöriga lägger ner, den informella vården,  utgör 

en alternativkostnad för vården. Om anhöriga inte lägger ner den tiden måste den 

offentliga vården stå för den kostnaden.  Tabell 10 visar hur de demenssjuka varit 

fördelade över de olika formerna av SÄBO sedan år 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Socialstyrelsen (2014): sid 34. 
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Tabell 10 - Demenssjukas boende fördelat på olika former av SÄBO83 

År 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 

Demensboende 14000 23000 30000 100 100 100 14000 23000 30000 

SÄBO med hög 

bemanning 

29000 30000 25500 80 75 75 23000 22500 19000 

SÄBO med låg 

bemanning 

76000 47400 35000 50 40 40 38000 19000 14000 

Summa 65+ 119000 100400 90500    75000 64500 63000 

SÄBO 0-64 år   4200      3100 

Summa total   94700      66100 

Korttidsboende   7800   50   3900 

 

Som ett led i Socialstyrelsens rapportering om tillståndet och utvecklingen inom 

vården och omsorgen om de äldre presenterades år 2014 rapporten 

”Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige år 2012”. Rapporten har 

författats av ett antal experter inom främst medicin. Två av författarna anges även 

vara civilekonomer, men ingen med specifikt nationalekonomi som huvudämne har 

deltagit.84  Liknande rapporter har tidigare presenterats för åren 2000 och 2005. 

Rapporternas syfte har varit desamma som de för år 2012. Detta gör det möjligt att i 

viss mån studera utveckling över tid, dels vad gäller kostnader men också vad gäller 

antalet personer som diagnostiseras med demens.   Rapporten förnyar även 

skattningen av samhällets kostnader för vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom. Även kostnadsutvecklingen från år 2000 och 2005 till 2012 

analyseras och beskrivs, och kostnadens fördelning mellan aktörer inom vården och 

omsorgen skattas. Rapporten utgår från metoden Cost Of Illness, fortsättningsvis 

benämnd COI. COI-studier beskriver de samhällsekonomiska kostnaderna för en 

sjukdom eller grupp av sjukdomar och är beskrivande. Med andra ord säger de inte 

om vård och omsorg är bra, dålig eller kostnadseffektiv. COI-studier förklarar 

däremot strukturer, exempelvis hur kostnader för en sjukdom fördelas mellan 

                                                           
83 Socialstyrelsen (2014): sid 25. 
84 Ibid.  

 Antal Andel demenssjuka i % Antal demenssjuka 
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aktörer samt över tid. Den här typen av studier kan därför ligga till grund för 

prioriteringar.85   

Det förekommer att en åtgärd betalas av en aktör men att eventuella kostnader eller 

effekter hamnar hos en annan aktör. I sådana förhållanden finns incitament för att 

åtgärder inte vidtas. Detta förhållande kan förekomma inom vården där såväl 

landsting som kommun ansvarar för olika vård. Därmed uppstår en kostnad som 

grundar sig på att resurser inte används på bästa sätt. Den relevanta kostnaden inom 

hälsoekonomi är därför alternativkostnaden.86       

Kostnader vid analys av demens delas in i direkta och indirekta. Direkta kostnader 

mäts i pengar och indirekta mäts i förlorade resurser som annars kunde använts till 

annat. En stor del av de indirekta kostnaderna består av insatser som närstående till 

dementa utför. Om en anhörig får ersättning utgör denna en direkt kostnad, medan 

arbete utan vederlag utgör en indirekt kostnad. Ibland benämns även direkta och 

indirekta kostnader som formella och informella kostnader.87 Om en anhörig i 

arbetsför ålder slutar arbeta för att istället vårda en anhörig uppstår ett 

produktionsbortfall som utgör en indirekt kostnad. Resonemanget kan utvidgas 

genom att i kalkylen föra in effekten av att en arbetslös får jobb då en anhörig avstår 

arbete.88  

COI-studier kan genomföras som ”bottom-up” vilket innebär att en begränsad grupp 

undersöks och att resultatet sedan extrapoleras till en större grupp. Studien kan även 

utföras som en ”top-down” där de totala tillgängliga resurserna studeras, och sedan 

fördelas över olika sjukdomar.89  

Enligt rapporten är inte alla individer i Sverige med demens identifierade. Statistiken 

bygger därför på data som baseras på skattningar utifrån epidemiologiska data. Det 

behövs dels befolkningsstatistik i olika åldersklasser och dels kännedom om andelen 

demenssjuka i olika åldersklasser. 

                                                           
85 Socialstyrelsen (2014): sid 12-13. 
86 Ibid:sid 13. 
87 Ibid. 
88 Boardman et.al (2011): Sid 105. 
89 Socialstyrelsen (2014): Sid 14. 
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Tabell 11 visar åldersfördelning över olika åldersintervall. Av denna framgår att 

andelen kvinnor ökar ju högre åldern blir. Fram till cirka 70 års ålder finns i stort sett 

lika många män som kvinnor. Därefter förändras detta.    

 

Tabell 11 - Sveriges befolkning 2012 i olika åldersklasser90 

Åldersintervall Kvinnor Män Alla Antal män i relation till antal kvinnor 

60-64 292974 290593 583567 0,99 

65-69 300275 295656 595931 0,98 

70-74 217320 205273 422593 0,94 

75-79 169211 142400 311611 0,84 

80-84 143362 101818 245180 0,70 

85-89 102739 58997 161736 0,57 

90-94 51307 22368 73675 0,44 

95-99 12150 3571 15721 0,29 

100 + 1561 275 1836 0,18 

65 + 997925 830358 1828283 0,83 

80 + 311119 187029 498148 0,60 

20-64 2734363 2816761 5551124 1,03 

0 + 4789988 4765905 9555893 0,99 

 

I Socialstyrelsens rapport presenteras även en befolkningsprognos, som förutsätter 

att andelen demenssjuka i olika åldersklasser är konstant. Tabell 12 visar att antalet 

individer över 65 år beräknas öka fram till år 2030. Ökningen mellan åren 2000 och 

2010 är 13 procent. Från år 2010 till år 2020 beräknas ökningen uppgå till cirka 20 

procent, och mellan åren 2020 till 2030 till 14 procent. I beräkningen för åren 2010-

2020 ingår konstaterade värden för år 2010 medan värdet för år 2020 är 

prognosticerad.  När det gäller beräkningen för åren 2020-2030 är båda värdena 

prognosticerade, vilket innebär större möjlighet för fel i estimeringen.  

 

 

 

 

                                                           
90 Egen bearbetning av tabell från Socialstyrelsen (2014): sid 15.          
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Tabell 12 - Befolkningsutveckling 1970-2010 i riket, samt prognoser för 2020-203091 

 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2020 2030 

Antalet 

personer 65 

år och äldre 

(x1000) 

 

1113 

 

1362 

 

1526 

 

1540 

 

1565 

 

1737 

 

2097 

 

2396 

% av 

befolkningen 

13,8 16,4 17,8 17,4 17,3 18,5 20,4 22,3 

Antalet 

personer 80 

år och äldre 

(x1000) 

 

190 

 

263 

 

370 

 

460 

 

487 

 

497 

 

545 

 

810 

% av 

befolkningen 

2,4 3,2 4,3 5,2 5,4 5,3 5,3 7,6 

80 år och 

äldre/20-64 

år (%) 

4,0 5,5 7,5 8,8 9,2 9,0 9,5 13,9 

 

En jämförelse med Socialstyrelsens föregående rapport visar på en tendens att 

underskatta ökningen av mycket gamla personer, något som även påverkar 

prognosen för antalet demenssjuka. Ovanstående tabell visar att den stora ökningen 

av andelen äldre kommer under åren 2020-2030.92  

Socialstyrelsens rapport kommer fram till att andelen permanent boende 

demenssjuka i SÄBO har minskat under de tre jämförda åren. År 2000 uppgick 

andelen till 56 procent och år 2012 till 42 procent. Även om antalet individer med 

demens har ökat så har kostnaden per patient minskat, mätt i fasta priser. Det 

innebär att totalkostnaden för demens ökat under de jämförda åren medan 

marginalkostnaden minskar.93  

6.5. Kostnadsandel av budget för äldreomsorg94  
Under år 2012 användes 20 procent av kommunernas totala utgifter i budgeten för 

vård och omsorg om äldre, vilket illustreras i figur 3. Kommunerna uppvisade 

sinsemellan en variation med 11–36 procent gällande andelen.   

                                                           
91 Socialstyrelsen (2014): sid 16. 
92 Ibid. 
93 Ibid: Sid 39. 
94 Detta  avsnitt är i sin helhet hämtat från Socialstyrelsens rapport Kostnadsmått 2012. 
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Figur 3 – Andel av kommunens kostnad som används till vård och omsorg om äldre95 

 

Figur 4 visar andelen av kommuner budget som läggs på äldreomsorg. Figuren är 

uppdelad länsvis men stapeln visar fördelningen mellan kommuner inom länet. 

Syftet med figuren är att visa skillnader mellan kommuner vad gäller resurser som 

läggs på äldreomsorg.    

                                                           
95 SCB. 

Andel av kommunens kostnad som används till vård och omsorg 
om äldre 2012

Övriga verksamheter inom
kommunen

Vård och omsorg om äldre
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Figur 4 - Andel av kommuners kostnader som läggs på äldreomsorg 

 

Måttet vård och omsorg om äldre, andel av kommunens totala kostnad visar hur 

stor del av kommunens resursanvändning som avser vård och omsorg om äldre. Vård 

och omsorg om äldre avser äldreomsorg enligt SoL och hemsjukvård som kommunen 

ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårds-lagen till personer 65 år och äldre.  

Hur stor andel av kommunens resurser som läggs på vård och omsorg om äldre beror 

bland annat på hur stor andel av kommunens invånare som är äldre. I genomsnitt i 

riket var andelen kostnader för vård och omsorg om äldre 3 procent högre än andelen 

65 år och äldre i kommunen. Bland kommunerna varierade kostnadsandelen från 36 

procent lägre till 47 procent högre än andelen 65 år och äldre i kommunen. 

 

6.6. Hemtjänst som substitut 
Förekomsten av fungerande hemtjänst är betydande för ansökan till SÄBO.  Hur 

kommunerna disponerar sin omsorgsbudget påverkar SÄBO. Kommuner som lägger 
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mer pengar på hemtjänst har inte lika mycket SÄBO-platser vilket kan göra det 

svårare för nödställda personer att komma till ett SÄBO. Hemtjänsten kan fungera 

som ett substitut då många äldre enbart behöver assistans med enskilda sysslor och 

inte kräver hjälp dygnet runt. Det är därmed relevant att kontrollera hur stor andel 

som har beviljad hemtjänst i respektive kommun. Detta datamaterial finnes i 

appendix 3.96 Där ses trenden inom respektive kommuns utveckling mellan år 2006-

2015. 

6.7. Kostnad för hemtjänst och SÄBO 
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser 

inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. SKL arbetar för att 

utveckla en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna. KPB bygger på 

avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för olika typer av 

brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. 

En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det är möjligt att 

jämföra kommuner med varandra. I tabell 13 redovisas siffror de kommuner som 

ingår i SKL:s sammanställning.  

Tabell 13 – Kostnad för SÄBO samt hemtjänst (år 2014) 

 
Kommun 

Kostnad SÄBO 
egen regi 
kr/dygn 

Kostnad hemtjänst 
kr/beviljad timme 

Break-even hemtjänst i 
relation till SÄBO i antal 

timmar 

Falun 1693 377 4,5 

Göteborg 1728 408 4,2 

Gotland 1670 385 4,3 

Gävle 1557 436 3,6 

Hässleholm 1611 331 4,9 

Kalmar 2068 387 5,4 

Karlstad 1687 457 3,7 

Kristianstad 1761 65697 2,7 

Kungsbacka 1870 ----98 --- 

Luleå 1752 453 3,9 

Uddevalla 1901 350 5,4 

Varberg 1549 382 4,0 

Växjö 1715 328 5,2 

Örebro 1737 406 4,3 

Östersund 1586 439 3,6 

 

                                                           
96 Kolada. 
97 Avser kostnad per utförd timme.  
98 Deltar i insamling av data men redovisar inte kostnad för hemtjänst. 
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7. Analys 

7.1. Analys av planeringsmetoder 
Vid utvärdering av kommunernas olika planeringsmetoder ses ett tydligt mönster. 

Grundbulten i planeringen är nationella och lokala befolkningsprognoser efter ålder 

och det är därifrån planeringen utgår. I tabell 3 kan man se att de flesta kommunerna 

enbart utgår från just åldersfördelning när de planerar framtida behov. Utöver denna 

parameter skiljer sig metoderna åt. Tidshorisonten som vägs in är alltifrån ett år, det 

vill säga från år till år, upp till 24 år framåt i tiden. Vissa kommuner utvecklar planer 

över tre, fem och tio år för att möta behoven medan andra reviderar sina planer 

vartefter de anser sig vara i behov av detta. Det går helt enkelt inte att se några 

generella strategier mer än just ålder. Åldersgränserna som sätts skiljer sig också åt 

där den sedvanliga indelningen har varit människor i intervallet 65-79 år samt 80 år 

och äldre. Som tidigare påpekats kommer dessa grupper växa fram till 2030 vilket 

ställer nya krav på kommunerna. Eftersom den förväntade livslängden också ökar 

med bättre hälsa och medicinska framsteg blir den gränsdragningen skev om 

kommunerna har för avsikt att ha en specifik täckningsgrad i gruppen 80 år eller 

äldre. Ett fåtal kommuner tittar istället på 85 år och äldre för att justera för ökad 

medellivslängd.  Det medför dock att sannolikheten att få en SÄBO-plats ökar med 

åldern och att det inte är hälsorelaterade anledningar som ligger till grund för 

bedömning av SÄBO. Seshamany och Gray har i sin forskning kunnat påvisa att 

vårdkostnader ökar markant under de sista fem åren av en människas liv99, oavsett 

vid vilken ålder dödstidpunkten infaller. Det gör att människor som är i behov av 

vård har olika möjligheter att få den hjälp de kräver och har rätt till i och med att 

lagtexten avser behov och inte ålder. Det är dock så att ju yngre man är, desto större 

sannolikhet är det att personen i fråga har en partner som får dra ett stort lass i 

vårdprocessen vilket kan vara en anledning till att just ålder är så viktigt i 

biståndshanteringen. Oavsett vilket ska varje fall bedömas enskilt vilket är svårt då 

varje människas tillstånd kan förändras under korta perioder med demens och andra 

åkommor som exempelvis stroke. 

Intressant är att Sundbyberg och Täby kommun uppger att de väger in ”hälsa” i sin 

planeringsmetod vilket är märkligt att de andra inte gör då det är behov som ska 

avgöra om individen ska erhålla plats och inte ålder. Utmärkande är också att 

                                                           
99 Seshamany & Gray (2004). 
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Sundbyberg använder sig av historiska data av ansökningar och på så sätt kan 

planeringen bli bättre. Sundbyberg som väger in hälsa och planerar genom att titta 

bakåt i tiden är också en av två kommuner som inte haft något fall av ej verkställda 

beslut tre månader efter bifallsdatum under perioden år 2009-2015. Att använda sig 

av tidigare antal ansökningar är något som Kristianstad, Solna och Uddevalla uppgett 

att de gör. 

Sundsvall och Eskilstuna är två kommuner som, utifrån sin befolkningsstorlek, har 

stora köer. Sundsvalls kommun besvarade frågan kring beräkningsmetod med att 

faktorer som ”eventuellt kan påverka” är exempelvis ålder, kö, medicinska framsteg 

och hemtjänst med mera vilket betyder att de inte har en specifik metod. De svarar 

mer i allmänna termer vilket innebär att det kan råda skillnader mellan 

biståndshanterare eftersom det inte finns en gemensam plan. Det gör att deras svar 

ser bättre ut än vad det är. Frågan rörde hur de verkligen hanterar ansökningar och 

inte saker som kan påverka. Det gör hela ansökningsprocessen subjektiv utifrån 

bedömarens ögon och inte en rättvis och objektiv bedömning som är lika för alla. I 

myndighetshantering av denna karaktär rör det sig om rättstillämpning vilket gör att 

den ansökande befinner sig i en beroendeställning till det offentliga. Det måste 

fungera för alla ska ha lika möjligheter att få en plats i SÄBO. I Sundsvalls fall blir det 

många parametrar som kan spela in beroende på vilken situation den sökande 

befinner sig i respektive vem som hanterar ansökan. Eskilstuna kommun förstod inte 

frågorna och efter tydliggörande återkom de ej med svar. De har också haft ett 

förhållandevis stort antal ej verkställda beslut. Anledningen till att de inte svarat är 

okänd.      

I processen för att kunna bygga en ekonometrisk modell söktes data kring historiska 

ansökningar men endast ett fåtal av kommunerna hade denna information för ens ett 

par år tillbaka. Det säger en hel del om varför många kommuner har problem på 

detta område. Det faktum att ingen tänker tanken att börja spara dessa uppgifter för 

att på bästa sätt kunna utvärdera vilka fall som måste avslås och varför är 

besynnerligt. Det är ett bra prediktionsmedel för att se hur antal ansökningar ökar i 

takt med befolkningsutvecklingen för att nämna något. På så sätt kan framtida 

ansökningar uppskattas och bättre mötas utan köer och ej verkställda beslut. SÄBO 

är ett trögrörligt område där det inte kan öppnas nya platser från dag till dag och där 
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planering är viktigt. Har kommunerna ingen data har man inget att gå på inför 

framtiden. 

Det förekommer att kommuner använder storleken på kön som prediktionsmedel för 

hur mycket som ska byggas. Det handlar alltså om en reaktiv strategi som går ut på 

att rätta till felplaneringar i efterhand snarare än att ligga i fas och försöka arbeta 

förebyggande. Till kommunernas försvar ska sägas att det inte alltid är så enkelt att 

möta konsumenternas efterfrågan. Sökande har rätt att tacka nej till erbjuden plats 

och ändå finnas kvar i urvalsgruppen. Det kan alltså uppstå en situation där det finns 

lediga platser samtidigt som det finns människor i urvalsgruppen. Kommunerna har 

påtalat denna problematik att allt fler äldre önskar senarelägga en flytt till SÄBO för 

att få precis den plats som de vill ha. År 2014 var väntetiden 52 dygn i genomsnitt för 

Sverige.100  

Flera kommuner har utvecklat en strategi som utnyttjar storleken på gruppen ej 

verkställda beslut för att planera nya platser. Det innebär i praktiken att den 

ansökande äldre människan ska ha tur att bli oförmögen att ta hand om sig själv i rätt 

tid då det finns möjlighet att få plats. Drabbas den sökande av sjukdom eller annan 

åkomma under en period där kommunen bygger upp en kö är det svårare att få en 

plats. Det faktum att det finns kommuner i den studerade gruppen som inte haft 

något ej verkställt beslut tre månader efter bifallsdatum innebär att de har hittat en 

metod för att förutspå framtida behov snarare än att reagera på negativa 

utvecklingar. Det betyder att det föreligger en skillnad för äldre i chansen till att få en 

plats på SÄBO.  

 

Planeringsmetoderna för äldreomsorg bygger på den modell som Socialstyrelsen tagit 

fram och som redogörs för i kapitel 2.3. Det handlar om myndighetsutövning utifrån 

de mål och uppdrag som kommunen har. Det kan röra sig om institutionella eller 

politiska skillnader redan i målsättningen där vissa kommuner prioriterar 

äldreomsorg mer än andra. Vi ser betydande skillnader mellan kommuner  på flera 

områden, inte minst hemtjänstbeviljande, där kommuner som Täby har beviljat 

hemtjänst till 44,7 procent av sina medborgare över 80 år. Norrtälje har å andra 

sidan 12,3 procent i samma grupp trots att de geografiskt inte är belägna långt ifrån 

                                                           
100 Kolada. 
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varandra.101 Beträffande SÄBO har de en likartad situation med ej verkställda beslut 

sedan år 2009. Det är tecken på skillnader där Täby kommun satsar mer resurser på 

en mer omfattande hemtjänst. Täby kommun redogör kring sina planeringsmetoder 

för SÄBO att man inte längre beräknar behov i platser utan i behov av omfattande 

omsorgsinsatser där de utgår från antal personer vid en specifik tidpunkt som har ett 

bifallsbeslut till SÄBO alternativ hemtjänstinsatser över 136 timmar per månad eller 

cirka 4,5 timmar per dag. På så sätt har Täby kommun ett instrument där man kan se 

försämrad hälsa hos sin äldre population i ett tidigare stadie och kan beräkna antal 

SÄBO-platser mer precist. Gränsdragningen med ungefär 4,5 timmar hemtjänst per 

dygn ligger i linje med tabell 13 där break-even i genomsnitt ligger runt nyss nämnda 

värde. De uppger att de tagit fram en modell tillsammans med Sweco som är ett 

företag som bedriver konsulttjänster av planering av framtida samhällen bland 

mycket annat.102 Unikt för denna modell är att den, med hjälp av nyss nämnda 

utformning, effektivare kan väga in äldres hälsa då de har en mer omfattande bild av 

situationen när de inte gör samma distinkta skillnad på SÄBO och hemtjänst som 

många andra kommuner gör. Upplägget gör det möjligt att observera uppskjuten 

sjuklighet, ökad livslängd och förbättrad hälsa allt högre upp i åldrarna. Modellen 

antar likt Seshamany & Gray att antalet sjuka år i slutet av livet är desamma men att 

antalet friska år läggs till livslängden. Att sätta en specifik täckningsgrad av alla över 

exempelvis 80 år ska bo i SÄBO innebär på sikt att det blir felplanering då gruppen 

över 80 år växer samtidigt som hälsan förbättras. Att planera utifrån täckningsgrader 

i olika åldrar utan hänsyn till hälsa och behov är inte rätt väg att gå med den växande 

gruppen äldre. I Täbys fall ser vi ett exempel på hur konsulthjälp utifrån samt ett 

gränsöverskridande arbete mellan hemtjänst och SÄBO gett ett verktyg att kunna 

väga in hälsa och behov i bedömningen som många andra uppger att de inte kan. 

Sweco förekommer också i andra kommuner där Stockholm stad också uppgett att de 

tagit hjälp av företaget för att bättre kunna prognosticera framtidens behov.  

Många kommuner uppger att de inte har möjlighet att mäta just hälsa. Det är brist på 

andra underlag än just demografiska befolkningsprognoser vilket kommer bli en 

utmaning att ta fram i tid när alltfler människor lever allt längre på grund av 

medicinska framsteg och tekniska hjälpmedel. Då äldre data inte sparas och då vissa 

kommuner inte har information om genomsnittlig vistelse på SÄBO framstår 

                                                           
101 Se Appendix 3. 
102 Sweco. 
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planering av SÄBO mer som kvalificerade gissningar på vinst och förlust än grundade 

beslut. En kommun vars siffror ej togs med i redovisningen av genomsnittlig vistelse 

på grund av gammal data uppgav att den senaste mätningen var år 2005 vilket är 

över ett decennium sedan. Genomsnittvistelsen var då dryga två år men många 

människor har hunnit flytta in och avlida sedan dess. Hela boendekretsen har hunnit 

bytas ut över fem gånger med antagande om samma genomsnittliga boendetid utan 

att någon ny mätning genomförts vilket förstärker bilden av att många kommuner 

undermåligt underlag.  

Att en skillnad i biståndshantering föreligger styrks i undersökningen kring 

genomsnittlig vistelsetid på SÄBO som presenteras i tabell 4 och som varierar från 

12,5 månader till hela 39 månader för de svarande kommunerna. 9 av 26 kommuner 

hade inte det efterfrågade nyckeltalet. Att skillnaderna i vistelsetid är så omfattande 

är ett tecken på att kommunerna har olika nivå på sin biståndshantering då 

kommuner med kort vistelsetid med stor sannolikhet har sämre hälsa på sina brukare 

vid inflytt till SÄBO. Omvänt borde det vara lättare att få en plats i en kommun med 

så lång genomsnittlig vistelsetid som 39 månader. Dessa brukare har sannolikt en 

bättre hälsa vid inflytt till SÄBO. Med detta underlag finns det anledning att anta 

olika nivåer och krav på hälsa för en flytt till SÄBO.  

 

Tabell 11 och 12 i avsnitt 6.4 visar dels att andelen individer över 80 år förväntas öka i 

framtiden och dels att andelen kvinnor ökar då befolkningen blir äldre. Ett rimligt 

antagande är att män till stor del vårdas i hemmet av en kvinna. När mannen sedan 

dör kommer en viss andel av kvinnorna att flytta till en SÄBO-plats. De kommuner 

som använder sig av täckningsgrad för att planera SÄBO-utbyggnad kommer mot 

bakgrund av den framtida befolkningsprognosen att riskera felplanering. Samtidigt 

som andelen äldre ökar förbättras även hälsan. Några kommuner som besvarat våra 

frågor anger att de redan nu beaktar detta. Antingen genom att sänka 

täckningsgraden eller genom att höja åldersbasen för beräkning.     

 

Idag är ansökan till SÄBO frivilligt. Detta innebär även att en person som står i kö 

kan tacka nej till en erbjuden plats. Kommunen har ingen möjlighet att tvinga en 

person att ta en erbjuden plats. Detta innebär att begreppet kö kan vara missvisande 

vad gäller kommuners planering. Teoretiskt kan kommuner ha lediga platser 

samtidigt som det finns en kö. Det kan tyckas rimligt att en person i kö måste tacka ja 
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till en erbjuden plats, men det skulle i så fall innebär att en individ som på frivilliga 

grunder sökt och beviljats plats på SÄBO efter ett beviljande fråntas frivilligheten. 

För kommuner som skulle kunna minimera kostnaden genom att substituera 

hemtjänst mot SÄBO behävs således en lagändring för att detta ska vara praktiskt 

genomförbart. Ett annat alternativ är att bygga SÄBO som är så attraktiva att de som 

erbjuds plats tackar ja.     

7.2. Analys kopplat till teori 
Sundbybergs kommun som inte haft någon kö sedan år 2009 bekräftar Thibouts teori 

då de på grund av sin närhet till andra Stockholmskommuner får ansökningar utifrån 

när folk röstar med fötterna för att nyttomaximera. Vi får därmed stöd i teorin om 

att människor söker sig till andra kommuner när de är missnöjda med vad deras egen 

kommun erbjuder dem.  

KPB-jämförelsen, där 15 kommuner av de 50 som ingår i vår undersökning deltar, 

innehåller brister. Exempelvis redovisar inte Kristianstads kommun kostnad per 

beviljad timme, utan kostnad för utförd timme. Övriga 14 kommuner redovisar 

kostnad per beviljad timme men inte kostnad per utförd timme. Detta gör det svårare 

att jämföra utan störningar. Undersökningen innehåller även antal hemtjänsttimmar 

per invånare över 80 år. Underlaget utgörs av tvärsnittsdata men vi antar att kostnad 

per beviljad timme ändå är relevant. Den största delen av kostnaden inom 

äldrevården utgörs av personalkostnad, som vi betraktar som trögrörlig över tid. 

Däremot valde vi att inte låta antal hemtjänsttimmar per invånare över 80 år ingå, 

eftersom den siffran kan variera från ett år till annat.  

Tabell 13 i avsnitt 6.7 visar att det bland de undersökta kommunerna behövs cirka 4 

timmar hemtjänst per dag för att kostnaden ska motsvaras av kostnaden för en 

SÄBO-plats. Vi har inte funnit tillförlitlig data avseende genomsnittlig brukartid i 

hemtjänst. För de kommuner som ingår i KPB-undersökningen i avsnitt 6.7 är det 

således lönsamt att substituera hemtjänst mot SÄBO då en brukare åtnjuter fler 

timmar hemtjänst än break-even för SÄBO-kostnad. Eftersom kommunen inte kan 

tvinga någon att söka SÄBO måste incitamenten att söka påverkas vilket i sig kan 

vara kostnadsdrivande. Ett ytterligare problem är att efterfrågan för flera kommuner 

är okänd. Det saknas helt enkelt underlag för hur många som söker en SÄBO-plats 

samt hur många avslag som ges. Med hjälp av teorin om klubbvaror, efterfrågan samt 

teknisk substitution kan en kommun beräkna den optimala nivån för antal SÄBO-
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platser utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Den nivå där MRSXY = 0 för hemtjänst och 

SÄBO kan teoretiskt ligga vid en annan punkt än den som lagen föreskriver. Om 

kostnaden för hemtjänst är högre än kostnaden för SÄBO vid den punkt som lagen 

föreskriver skulle det vara ekonomiskt lönsamt för en kommun att bygga ut antalet 

SÄBO-platser utöver det antal som är nödvändigt för att uppfylla lagens krav.      

 

Om planeringen visar en felaktig bild av det framtida behovet kommer det att uppstå 

antingen ett överskott eller en brist på platser. Brist medför att det uppstår en kö. 

Denna kö utgör i egentlig mening en urvalsgrupp eftersom tilldelning grundar sig på 

behov och inte tid i kö. Om handläggningen är rättssäker innebär detta att 

kommunens tjänstemän vid bedömning av individer som finns i kösystemet tvingas 

bedöma dessa två gånger. Dels vid själva ansökningsprocessen, och dels vid 

prioriteringsfasen. Eftersom en individs hälsostatus kan förändras under väntetiden 

måste den ursprungliga bedömningen kontrolleras mot eventuella nya 

omständigheter.   

 

Ökad livslängd leder till ett ökat antal individer över 80 år. De kommuner som 

behåller en planeringsmodell där täckningsgrad beräknas som en viss andel av 

befolkning över 80 år riskerar att bygga för många SÄBO-platser, givet att 

individernas hälsa fortsätter att förbättras. Ett sätt att kompensera för ökad livslängd 

och förbättrad hälsa är att antingen öka den ålder som används i modellen, 

alternativt att minska andelen av befolkning över 80 år. Att använda en modell med 

täckningsgrad som bas innebär att modellen antar konstant efterfrågan. Om det finns 

variationer i individers efterfrågan finns det en risk att kommuner bygger för många 

SÄBO-platser. Eftersom det inte är möjligt att tvinga personer att flytta till SÄBO 

måste i så fall dessa byggas på ett sätt som attraherar individer. I annat fall väljer ett 

visst antal att bo kvar hemma och istället använda hemtjänst eller annan hjälp.     

 

Av svar som erhållits från vissa kommuner kan antas att bristande 

planeringsmetoder leder till köer som i sin tur leder fram till utbyggnad. 

Sammanställningen över antal beviljade ansökningar till SÄBO som inte har placerats 

senast tre månader efter beslut uppvisar skillnader i medelvärde. De höga värdena på 

standardavvikelse i relation till medelvärdena indikerar stora variationer. Det skulle 

kunna bero på att kommuner med kö genomför politiska beslut för att bygga ut 
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antalet platser. Omvänt kan det även förhålla sig så att kommuner stänger ner platser 

och på så sätt snabbt skapar kö. Detta kan jämställas med exogena chocker som 

nämns i avsnitt 3.6.3. Detta i sin tur kan leda fram till förändrade politiska direktiv.   

 

Modellen för att substituera hemtjänst och SÄBO visar hur en kostnadsminimerande 

aktör kan agera. Genom utbyggnad av SÄBO ökar bland annat antalet tillgängliga 

platser. Detta medför att en kostnadsminimerande aktör kan utnyttja skalfördelar 

genom att specialicera SÄBO-enheter. Avsnitt 6.4 visar kostnader och utveckling för 

demenssjukdomar i Sverige. Av tabell 9 framgår att marginalkostnaden per 

demenspatient minskat i fasta priser sedan år 2000. Detta kan bero på ökad 

effektivitet genom kunskapsutveckling och ökade skalfördelar vilka genom ökad 

utbyggnad kan förbättra ytterligare i framtiden.    

 

Figur 4 visar att Stockholms län ligger relativt sett lågt, både vad gäller miniminivå 

och maxnivå. Däremot ligger Jämtland relativt sett högt. Det kan finnas anledning att 

anta att befolkningstäthet spelar roll för kostnaden för äldreomsorg. Kommuner med 

högre befolkningstäthet kan antas ha lägre kostnader för äldreomsorg under 

förutsättning att den till stor del består av hemtjänst. För kommuner med stora 

avstånd mellan brukare kan det vara mer lönsamt att samla resurserna i SÄBO, så att 

personalen slipper långa resor.   

7.3. Demensjuksdomarnas påverkan på planering och utförande 
Som framgår av avsnitt 6.4 utgörs delar av demenssjukvården av arbete som utförs av 

anhöriga. Värdet av den informella vården är betydande. Denna gör att demenssjuka 

kan bo i eget boende i större utsträckning än vad som annars vore fallet. Om 

anhörigas preferenser förändras i riktning att minska sina insatser kommer 

efterfrågan på hemtjänst och SÄBO sannolikt att öka. I avsnittet visas även att en stor 

andel av de som bor på SÄBO har en demenssjukdom. Antalet demenssjuka visar 

även att många bor i eget boende. I framtiden beräknas antalet demenssjuka öka, 

vilket sannolikt ökar trycket på SÄBO-platser. Det kan även antas att ett ökat antal 

demenssjuka som nu bor i eget boende kommer att söka plats på SÄBO. De COI-

studier som refereras till i avsnitt 6.4 visar att det även finns ett mörkertal gällande 

demenssjuka. Ökade kunskaper om- och möjligheter till diagnosticering kan därför i 

framtiden leda till att fler individer med demenssjukdom kommer att beviljas 

biståndsbeslut för dels hemtjänst men även SÄBO.  
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Demensjuka kräver särskild vård och omsorg. Om ett SÄBO har demensjuka brukare 

som bor blandat med övriga brukare kan konflikter uppstå. I avsnitt 6.4 framgår även 

att marginalkostnaden för demensjuka minskat mellan åren 2000-2014. 

Anledningen kan vara ökad specialisering och kunskapsackumulation på området. 

Genom att inrätta särskilda SÄBO för demenssjuka kan sannolikt marginalkostnaden 

per brukare minska ytterligare. Den typen av uppdelning gör det möjligt att utnyttja 

de skalfördelar som specialisering innebär. En sådan uppdelning bör mot bakgrund 

av demenssjukdomarnas karaktär inte påverka kvaliteten för de boende och därför 

inte heller utgöra negativ särbehandling.         

7.4. Analys utifrån institutionell teori 
Den institutionella miljön består enligt NIE-modellen av lagar och regleringar medan 

aktörernas preferenser består av förpliktad rationalitet, opportunism och 

kostnadsminimerande beteende. Tillsammans skapar modellens exogena byggstenar 

en struktur över organisationens styre, i det här fallet kommunens. Modellen gör 

antagandet att aktörerna uppvisar ett beteende av optimering. Det kan handla om 

kostnadsminimering eller minimerande av transaktionskostnader. 

Transaktionskostnaderna kan utgöras av processkostnader, vitesföreläggande, 

kontakter med anhöriga eller med de som är direkt berörda. Övriga kostnader kan 

utgöras av utbyggnadsbehov, behov av att öka hemtjänsten med mera. Även om lagen 

utgör utgångspunkten finns ett visst utrymme för opportunism och individuellt 

beteende. Opportunistiskt beteende kan även uppträda hos anhöriga eller den 

sökande, om intresset att beviljas en plats på SÄBO är stort. Det finns anledning anta 

att även skillnader i kunskapsnivå hos den sökande och dennes anhöriga spelar roll 

för utfallet. Med rätt kunskaper kan rätt information lämnas utan djupare utredning 

från handläggarens sida, vilket leder till lägre transaktionskostnader och mindre grad 

av missförstånd som kan uppstå då fördjupade frågor måste ställas. NIE-modellen 

ger utrymme för politiska ställningstaganden vad gäller beviljande och planering av 

SÄBO. Även om lagstiftningen ställer upp minimikrav finns det inga juridiska hinder 

för politiker att tillämpa ett mer generöst system. Kommunikationen mellan politiker 

och tjänstemän kan då ske genom den institutionella miljön, via budgetmål och 

direktiv. Figur 3 och 4 i avsnitt 6.5 visar att det råder skillnader mellan kommuner 

vad gäller hur stor andel av kommunens budget som avsätts för äldreomsorg. 

Skillnader kan bero på skillnader i befolkningsstruktur alternativt kostnadsstruktur, 

men kan även bero på olika politiska prioriteringar.  
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8. Slutsatser 
Uppsatsens slutsats är att det råder kommunala skillnader för möjligheter till SÄBO. 

Det är nödvändigtvis inte så att kommuner medvetet väljer att ha stora grupper med 

icke verkställda beslut utan det är följden av alltför svaga underlag för planering. Det 

finns ingen gemensam metod över landets kommuner som innefattar de 

komponenter som, enligt lag, ska ligga till grund för en bedömning. Det handlar om 

att på ett framgångsrikt sätt kunna bedöma SÄBO-behovet för den äldre befolkningen 

i kommunen vilket studiens deltagande kommuner med behov- och hälsorelaterade 

lösningar lyckas bättre med än övriga.  

Anledningen till att flera kommuner har för många ej verkställda beslut beror på att 

man utvecklat en reaktiv strategi där den växande kön av utsatta äldre växer sig 

större och planeringen utgår från att kön byggs upp under en period för att sedan 

byggas bort genom nya boenden. Som äldre handlar det om att lyckas söka i rätt tid 

då det finns platser att få.  

Om man planerar för antalet platser till SÄBO är det rimligt att känna till efterfrågan, 

eller med andra ord hur många som är villiga att söka en plats.  Efterfrågan är ett 

centralt och grundläggande begrepp inom nationalekonomin. Om man inte har "antal 

ansökningar" med i en modell kommer istället "kö" att utgöra ett instrument för 

"efterfrågan". Med minskad nytta som följd.  
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9. Bidrag och vidare forskning 
Studien har bidragit med att klargöra att många kommuner inte har tillräckligt med 

underlag för att planera SÄBO för den växande populationen av äldre människor. Det 

ger upphov till skillnader mellan kommuner då några har kommit längre i sin 

utvecklingsprocess att mäta hälsa än andra. Längre medellivslängd tillsammans med 

både tekniska hjälpmedel och medicinsk utveckling kommer ställa större krav på 

Sveriges kommuner de kommande decennierna. Kommunerna måste hitta metoder 

för att planera framtida behov då hälsan gradvis förbättras allt högre upp i åldrarna 

vilket gör ålder till ett dåligt nyckeltal att planera utifrån.  

För att kvantitativt mäta dessa skillnader föreslås en undersökning med 

binärsvalsmodell på individnivå. Med individdata kan sannolikheten för att en 

typindivid med specifika egenskaper tilldelas en plats i respektive kommun. På så sätt 

kan skillnader i sannolikheter beräknas och testa hypotesen huruvida det råder 

kommunala skillnader för SÄBO-ansökningar.  

En annan fråga som vore intressant att undersöka närmare är den om substitution 

mellan hemtjänst och SÄBO. Sannolikt skiljer sig kostnadsfunktionen åt mellan olika 

kommuner men kan denna fångas uppstår möjliga effektivitetsvinster. Sannolikt 

finns även dolda kostnader för personalens ohälsa, vilka kan påverkas negativt av att 

personal i hemtjänsten arbetar ensamma ute på stan. Att substituera hemtjänst mot 

SÄBO skulle även medföra att personalens arbetsmiljö förändras vilket också kan 

vara av intresse att undersöka, alternativt väga in i en annan modell.  

Mot bakgrund av resonemanget kring befolkningstäthet och kostnad per brukare i 

analysdelen kan det vara av intresse att undersöka om befolkningstäthetens påverkan 

på kostnad för äldreomsorg.  
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Appendix 1  
Kommuner i storleksordning sett till folkmängd. 
 
             Kommun                      Folkmängd 2015                        Kommun                     Folkmängd 2015

1. Stockholm 923 516 

2. Göteborg 548 190 

3. Malmö 322 574 

4. Uppsala 210 126 

5. Linköping 152 966 

6. Västerås 145 218 

7. Örebro 144 200 

8. Helsingborg 137 909 

9. Norrköping 137 035 

10. Jönköping 133 310 

11. Umeå 120 777 

12. Lund 116 834 

13. Borås 108 488 

14. Huddinge 105 311 

15. Eskilstuna 102 065 

16. Gävle 98 877 

17. Nacka 97 986 

18. Sundsvall 97 633 

19. Halmstad 96 952 

20. Södertälje 93 202 

21. Botkyrka 89 425 

22. Karlstad 89 245 

23. Växjö 88 108 

24. Haninge 83 866 

25. Kristianstad 82 510 

26. Kungsbacka 79 144 

27. Solna 76 158 

28. Luleå 76 088 

29. Järfälla 72 429 

30. Skellefteå 72 031 

31. Sollentuna 70 251 

32. Täby 68 281 

33. Kalmar 65 704 

34. Karlskrona 65 380 

35. Mölndal 63 340 

36. Östersund 61 066 

37. Varberg 61 030 

38. Norrtälje 58 669 

39. Gotland 57 391 

40. Trollhättan 57 092 

41. Falun 57 062 

42. Örnsköldsvik 55 576 

43. Nyköping 54 262 

44. Uddevalla 54 180 

45. Skövde 53 555 

46. Hässleholm 51 048 

47. Borlänge 50 988 

48. Lidingö 46 302 

49. Tyresö 46 177 

50. Sundbyberg 46 110 
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Appendix 2 
 

Frågor kring Särskilt boende: 
 
1. Vad använder ni för beräkningsmetod vid planering av platser till Särskilt boende 
(SÄBO)? 
 
2. Ser ni i Er kommun några behov att förändra metoden i fråga 1? 
 
3. Hur lång är den genomsnittliga boendetiden på ett SÄBO i Er kommun?     

 
 

Respondent från respektive kommun: 
 
Stockholm. Marita Sundell, strateg på äldreförvaltningen / upphandling & utveckling. 
 
Göteborg. Ingela Nilsson, controller äldreboendesamordningen Göteborg. 
 
Malmö. Per Lövgren, controller på välfärdsavdelningen, enhet vård och omsorg. 
 
Västerås. Erika Barreby, strateg på sociala nämndernas förvaltning. 
 
Örebro. Marie Villman, lokal- och boendestrateg på kommunledningskontoret samt 
Pia Kristoffersson, gruppledare på utredningsenheten vård och omsorg.  
 
Helsingborg. Erik Sigward, strategisk utvecklare på vård och omsorgsförvaltingen.  
 
Jönköping. Camilla Johansson, områdeschef för socialförvaltingen äldreomsorg. 
 
Gävle. Gustav Engblom, utredare på planerings- och utvecklingsenheten omvårdnad. 
 
Sundsvall. Mats Abramson, utredare/lokalsamordnare på socialförvaltningen. 
 
Halmstad. Britt Wiklander, nämndsekreterare och LOV-koordinator 
hemvårdsförvaltningen. 
 
Karlstad. Stefan Berndtsson, enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.  
 
Kristianstad. Hanna Rogland, förvaltningsassistent på omsorgsförvaltningen.  
 
Kungsbacka. Susanne Edgren, utvecklingsledare vård och omsorg.  
 
Solna. Per Eriksson, utredare på omvårdnadsförvaltningen.  
 
Luleå. Lena Kruse, tillförordnad verksamhetschef socialförvaltningen.  
 
Järfälla. Jenny Wilhelmsson, avdelningschef för äldresorg och funktionshinder.  
 
Skellefteå. Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef på socialkontoret.  
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Sollentuna. Sitara Khanam, controller på vård- och omsorgskontoret.  
 
Täby. Camilla Venemyr, utvecklingsledare avdelning äldreomsorg samt Helena 
Knutsson, utredare. 
 
Östersund. Ulrika Paulsson, handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.  
 
Örnsköldsvik. Personlig respondent okänd men svaret är utläst från en 
lokalresursutredning från äldreförvaltningen kopplat till SÄBO.  
 
Nyköping. Marie Johnsson, nämndansvarig på vård- och omsorgsnämnden. 
 
Uddevalla. Victoria Call , utredare på socialtjänsten.  
 
Hässleholm. Maria Elfblad, verksamhetschef för särskilt boende. 
 
Tyresö. Auli Metsänsalo, enhetschef på biståndsavdelningen.  
 
Sundbyberg. Carl-Johan Swärd, utredare på äldreförvaltningen.  
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Appendix 3 
 

Invånare 65-79 år med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 

Kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Borlänge 5,3 4,8 5,2   4,4 4,1 3,4 1,6 2,7   

 Borås 3,2 2,8 2,3   3,6 3,7 3,9 2,7 3,4   

 Botkyrka 3,9 3,6 3,7   3,5 3,4 3,2 2,6 -   

 Eskilstuna 3,1 3,2 3,3   3,2 3,2 3,2 2,7 2,9   

 Falun 3,7 4,2 4,6   3,6 3,5 3,5 3,0 3,1   

 Gotland 3,0 3,4 3,6   3,2 3,3 3,1 2,4 2,5   

 Gävle 3,8 5,5 3,8   3,2 3,0 3,0 2,9 2,8   

 Göteborg 4,9 5,3 5,2   5,0 4,6 4,4 3,7 3,6   

 Halmstad 3,1 3,0 2,8   3,6 3,3 3,2 2,4 2,3   

 Haninge 2,5 2,5 2,9   3,5 3,6 3,7 3,8 4,3   

 Helsingborg 4,1 4,0 6,3   3,8 3,8 3,9 3,7 3,7   

 Huddinge 2,9 3,5 3,5   2,9 2,9 3,6 3,5 3,5   

 Hässleholm 4,3 4,2 3,9   3,7 3,6 3,4 2,7 2,2   

 Järfälla 4,6 4,8 5,0   4,8 5,2 5,5 4,6 4,2   

 Jönköping 2,9 3,0 2,9   2,5 2,8 2,8 2,4 2,5   

 Kalmar 4,1 5,3 5,4   4,7 4,2 3,8 2,8 2,9   

 Karlskrona 3,4 3,9 3,5   3,6 3,6 3,4 2,7 2,8   

 Karlstad 3,4 3,5 3,2   3,1 3,0 3,0 2,4 2,6   

 Kristianstad 3,2 3,8 3,7   3,3 3,4 3,4 2,7 2,7   

 Kungsbacka 2,6 3,0 4,4   2,5 2,5 2,6 2,3 2,2   

 Lidingö 2,5 3,5 2,5   2,7 3,2 3,0 2,7 2,6   

 Linköping 2,6 5,0 3,4   3,7 3,5 3,8 2,4 2,3   

 Luleå 3,2 3,0 3,2   2,8 2,7 2,8 2,8 3,0   

 Lund 2,5 2,8 3,1   2,8 2,6 2,5 2,4 2,6   

 Malmö 5,4 4,3 4,8   4,6 4,6 4,5 4,3 4,2   

 Mölndal 2,7 2,7 2,5   2,8 2,9 2,8 2,8 2,9   

 Nacka 5,1 6,0 5,6   5,1 4,7 4,4 4,0 4,0   

 Norrköping 3,8 4,4 4,3   3,8 3,8 3,6 3,0 3,0   

 Norrtälje 2,5 2,9 2,9   3,4 3,7 3,7 1,9 1,7   

 Nyköping 2,7 3,0 3,2   3,4 3,2 3,0 2,7 2,6   

 Skellefteå 4,6 4,5 4,5   4,1 3,8 3,6 3,2 3,1   

 Skövde 2,7 2,7 2,6   2,7 2,6 2,9 2,6 2,6   

 Sollentuna 3,7 4,0 4,0   4,1 4,5 4,7 4,5 4,8   

 Solna 4,5 4,7 4,8   3,6 3,3 3,0 2,8 2,4   

 Stockholm 4,7 4,7 4,6   4,4 4,8 4,5 4,1 4,2   

 Sundbyberg 4,7 5,0 3,8   3,5 3,1 3,3 3,5 3,6   

 Sundsvall 3,5 3,7 3,9   3,3 3,0 3,2 2,9 2,9   

 Södertälje 4,5 4,1 4,4   3,6 3,5 5,0 4,0 3,3   

 Trollhättan 2,8 3,0 3,0   3,3 3,3 3,0 2,7 2,9   

 Tyresö 3,3 3,5 3,0   3,6 3,1 2,9 2,5 2,3   

 Täby 2,5 2,7 2,8   2,6 2,8 2,7 2,5 3,4   

 Uddevalla 3,0 3,0 2,9   2,8 2,5 2,5 2,0 2,2   

 Umeå 3,6 4,4 4,3   4,3 4,2 4,3 3,9 3,8   

 Uppsala 3,1 5,5 3,3   3,0 3,0 3,0 2,6 2,7   

 Varberg 2,8 3,1 2,3   2,3 2,3 2,2 2,0 2,2   
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 Västerås 3,4 3,7 3,9   3,8 3,8 3,7 3,3 3,4   

 Växjö 3,3 2,5 2,8   3,2 3,1 3,8 2,2 2,1   

 Örebro 3,8 3,9 3,7   3,3 3,4 3,2 2,9 3,1   

 Örnsköldsvik 3,8 4,2 4,1   3,5 3,2 3,0 2,7 3,0   

 Östersund 3,9 6,0 5,0   5,1 4,8 5,0 4,1 3,7   

 

 

Invånare 80+ år med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 

Kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Borlänge 31,0 29,8 30,5   29,4 29,1 26,2 - 19,4   

 Borås 21,1 19,7 16,4   23,8 23,1 23,0 18,4 21,8   

 Botkyrka 24,2 23,4 22,7   21,3 22,8 21,1 17,8 -   

 Eskilstuna 19,4 19,5 20,2   20,3 23,0 22,7 21,5 21,5   

 Falun 25,8 26,3 28,6   29,0 30,6 30,8 28,5 27,8   

 Gotland 20,2 21,4 22,2   22,8 24,6 25,4 22,3 21,6   

 Gävle 22,1 31,1 23,4   20,7 21,2 19,3 19,4 19,4   

 Göteborg 25,6 26,2 26,9   28,5 27,9 27,2 24,7 24,5   

 Halmstad 18,4 17,9 17,9   23,3 24,4 24,1 17,7 18,1   

 Haninge 16,5 15,1 16,9   20,9 21,8 21,9 23,8 26,6   

 Helsingborg 23,5 23,6 36,7   25,3 25,6 25,3 25,4 25,2   

 Huddinge 17,6 17,9 19,7   19,2 19,2 22,1 21,9 21,6   

 Hässleholm 26,2 26,3 26,7   25,0 27,9 28,3 21,9 20,6   

 Järfälla 27,8 26,2 28,3   29,5 32,1 32,6 29,0 28,2   

 Jönköping 16,4 18,7 18,3   18,0 19,3 19,8 18,2 18,8   

 Kalmar 22,5 25,4 26,0   25,0 24,7 24,1 21,6 22,7   

 Karlskrona 20,7 19,3 19,8   23,2 25,0 24,3 22,3 22,4   

 Karlstad 20,8 22,4 21,5   22,9 22,5 22,2 18,8 19,8   

 Kristianstad 18,5 19,9 19,0   20,4 21,9 24,4 20,2 19,3   

 Kungsbacka 19,8 19,5 28,1   19,6 24,6 22,9 22,3 21,0   

 Lidingö 15,7 26,9 18,8   22,3 24,2 26,0 23,0 22,9   

 Linköping 14,3 26,9 19,8   27,2 28,7 30,2 17,4 17,0   

 Luleå 17,6 16,7 18,5   18,0 19,4 19,4 19,7 20,0   

 Lund 17,2 18,4 18,7   20,1 20,9 20,0 18,9 18,9   

 Malmö 26,7 23,0 26,5   27,2 27,7 27,4 27,9 27,8   

 Mölndal 17,4 17,0 17,5   20,3 18,9 19,5 20,5 20,4   

 Nacka 28,2 34,7 33,1   30,8 30,7 31,4 30,4 31,5   

 Norrköping 23,9 25,4 24,8   22,5 22,4 22,6 21,2 21,2   

 Norrtälje 17,8 18,8 20,5   25,9 29,4 28,1 12,3 12,3   

 Nyköping 22,3 21,4 20,5   22,4 22,4 21,5 20,0 19,4   

 Skellefteå 26,3 24,3 24,7   24,2 24,0 23,8 21,7 21,1   

 Skövde 17,8 21,1 20,0   17,6 16,4 18,2 17,1 17,1   

 Sollentuna 20,8 22,4 24,0   24,0 28,0 29,5 30,9 32,9   

 Solna 24,2 22,4 23,7   23,6 23,1 22,4 20,6 19,2   

 Stockholm 22,9 23,3 23,8   26,5 29,4 28,1 28,3 28,6   

 Sundbyberg 21,1 25,3 22,8   19,1 21,5 19,3 21,7 21,7   

 Sundsvall 19,9 20,7 22,6   24,6 22,9 24,7 21,4 20,6   

 Södertälje 24,7 22,9 21,5   18,8 19,1 22,5 18,0 16,8   

 Trollhättan 17,1 17,6 17,9   19,5 21,5 21,1 19,9 19,4   

 Tyresö 19,9 20,1 20,7   24,1 23,1 19,5 17,6 17,5   
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 Täby 20,2 33,4 37,0   40,7 40,7 39,9 38,5 44,7   

 Uddevalla 17,8 18,1 17,8   18,8 19,0 19,3 16,9 18,3   

 Umeå 21,5 23,4 23,3   25,1 24,5 23,9 23,1 23,0   

 Uppsala 20,2 33,7 22,9   20,8 21,3 21,1 19,5 19,7   

 Varberg 18,3 23,8 16,2   16,5 18,2 20,0 20,5 20,7   

 Västerås 21,4 22,6 23,8   24,4 25,3 24,7 23,9 22,3   

 Växjö 18,6 14,9 17,5   21,1 20,4 27,9 18,9 19,1   

 Örebro 24,5 26,0 25,9   22,0 21,8 22,0 22,3 24,5   

 Örnsköldsvik 22,6 25,1 25,3   23,6 22,6 21,3 20,1 19,6   

 Östersund 20,1 33,0 26,1   30,5 31,1 31,6 26,6 26,1   
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