
12 Välfärd Nr 2  2008

”Att skaffa mamma jobb och göra pappa med barn”, så beskrev en riksdags ledamot på 
1960-talet den tidens politiska strävan för att göra det lättare att kombinera förvärvs-
arbete med familjeliv. Denna strävan kallas numera för att ”få vardagspusslet att gå ihop” 
och utgår, precis som förut, från småbarnsfamiljerna. Den familjekonstellation som finns 
omkring en gammal människa som behöver hjälp i sin vardag har hamnat i skymundan.

Vård av anhöriga – ett högt pris

Hur ansvaret för hem och barn 
påverkar framför allt småbarns
mammornas möjligheter att för
värvsarbeta, deras tidsanvänd
ning och välbefinnande är en 
etablerad forskningsfråga. Men 
hur ansvaret för gamla föräldrar 
påverkar främst de medelålders 
döttrarna på samma områden är 
förvånansvärt outforskat i Sve
rige, trots att behovet av kunskap 
blir allt mer angeläget. 

Den demografiska utveck
lingen med en allt större andel 
äldre tyder på att behovet av äld

reomsorg kommer att öka i fram
tiden. Samtidigt har de senaste 
decenniernas ökning av antalet 
äldre inte mötts med någon ex
pansion av vården och omsorgen 
om de äldre, tvärtom. 

Andelen av de äldre (80 år och 
mer) som får offentlig omsorg har 
minskat från 62 procent 1980 till 
37 procent 2006. Minskningen 
kan bara delvis förklaras med 
bättre hälsa hos de äldre. Färre 
platser i sjukhus och äldreboen
den har tillsammans med kom

munala besparingskrav lett till 
att insatserna koncentrerats till 
de allra skröpligaste. Det har i 
sin tur inneburit att en allt större 
grupp omsorgsbehövande äldre 
står utanför den offentliga äldre
omsorgen. 

I takt med att den offentliga 
äldreomsorgen har minskat har 
anhörigas omsorgsinsatser ökat. 
Den här utvecklingen har klara 
köns och klassförtecken. 

En analys av SCB:s Undersök
ningar av levnadsförhållanden, 
ULF, från 1988–89 och 2004–05 
visar att det är framför allt bland 
lågutbildade äldre som anhöriga 
har fyllt ut tomrummet efter den 
minskade offentliga äldreom
sorgen. Det gäller både som er
sättning till utebliven hemtjänst 
och som komplettering till hem
tjänstens insatser för dem med 
större omsorgsbehov. 

Det är anhöriga utanför det 
egna hushållet som står för ök
ningen – enligt tidigare forskning 
fram för allt döttrarna och svär
döttrarna. Hjälpen från maka/
make eller annan anhörig inom 
hushållet är oförändrad, liksom 
insatserna från söner och svär
söner.

Den här utvecklingen går tvärs 
emot lagstiftning, politiska rikt
linjer och de äldres egna önskemål. 

En större intervjuundersökning 
som Socialstyrelsen genomförde 
2000 visar att drygt hälften av de 
äldre i Sverige föredrar hjälp från 
den offentliga sektorn, drygt en 
fjärdedel vill helst ha hjälp av en 
maka eller make och var tionde 
föredrar hjälp från en anhörig el
ler vän utanför det egna hushållet. 
Jämställdhetspolitiska utredning
ens analys av den undersökningen 
visar att glappet mellan vad man 
får och vad man vill ha är mycket 
större för kvinnor än för män. 

Det är betydligt vanligare 
bland äldre kvin nor än bland 
äldre män att få hjälp av anhöriga 
eller vänner utanför hushållet 
(främst döttrar) trots att de inte 
önskar det. Mindre än en tiondel 
av de kvinnor som behöver hjälp 
med att duscha vill få den hjälpen 
av sina döttrar, ändå får nästan en 
tredjedel det. En tiondel av de 
kvinnor som behöver hjälp med 
att tvätta vill ha den hjälpen av 
en anhörig eller vän utanför hus
hållet, ändå får hälften det.

Trots att äldre sällan vill ligga 
barnen till last, är det just barnens 
(eller snarare döttrarnas) hjälp 
som har ökat. Ur detta perspektiv 
framstår ökningen av anhörig
omsorgen som en påtvingad 
 situation, som främst berör äldre 
kvinnor med lägre utbildning och 
deras döttrar. 

Allt fler äldre utanför den offentliga äldreomsorgen
Hemtjänsttagare i ordinärt boende, personer i särskilt boende  
samt personer i befolkningen 80 år och äldre. 1960–2006
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Källa: Larsson & Szebehely, 2006; Socialstyrelsen, 2007

Bättre hälsa bland de äldre förklarar endast delvis minskningen av den 
offentliga omsorgen.
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Att döttrar eller svärdöttrar vårdar sina äldre föräldrar har blivit vanligare.

Hjälpen i vardagen utförs i ökad utsträckning av anhöriga
Hjälp från hemtjänst respektive från närstående utanför det egna hushållet bland 
äldre med behov av hjälp i vardagen, 1988–89 och 2004–05. Procent

 Hjälp från hemtjänst Hjälp från närstående 
    utanför hushållet 
 1988–89 2004–05 1988–89 2004–05

Äldre med förgymnasial utbildning 47 41 43 58

Äldre med lägst gymnasial utbildning 44 38 33 37

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF, 1988–89 och 2004–05, SCB. 

Analysen gäller hemmaboende personer 65 år och äldre som har nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn eller annan 
 funktionsnedsättning/långvarig sjukdom och som behöver hjälp med minst en av följande uppgifter: städning, inköp,  
tvätt, matlagning, bad/dusch, av-/påklädning eller hjälp till toaletten. 

Hjälpen från hemtjänst minskar 
medan hjälpen från närstående 
utanför hushållet ökar. Nästan 60 
procent av de lågutbildade äldre 
och nästan 40 procent av de högre 
utbildade får hjälp från närstående 
utanför hushållet.

En av det fåtal svenska studier 
om hur anhörigomsorg påverkar 
möjligheterna till förvärvsarbete 
är ULF 2002–03. En analys vi
sar att medelålders kvinnor som 
hjälper en närstående varje dag 
eller flera gånger i veckan står 
utanför arbetskraften mer än 
dubbelt så ofta som män i samma 
omsorgs situation. Dessa kvinnor 
står också betydligt oftare utanför 
arbetskraften än övriga medel
ålders kvinnor. För män finns det 
inget samband mellan omsorgs
givande och förvärvsarbete. 

Studien visar också att det är 
tre gånger så vanligt att kvinnor 
än män uppger vård av anhörig 
som den huvudsakliga anled
ningen till att förvärvsarbeta på 
deltid eller inte alls. Vid intervju
tillfället 2002–03 fanns det nästan 
60 000 kvinnor och 20 000 män 
i förvärvsaktiv ålder i Sverige som 
antingen arbetade deltid eller inte 
alls på grund av anhörigvård. I 
dessa siffror ingår också de som 
lämnat arbetet före normal pen
sionsålder eller som arbetat deltid 
de fem sista åren före normal pen
sion på grund av anhörigvård. 

för kvinnor
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Anhörigomsorgens pris är  upp en  
barligen högre för kvinnor än för 
män. Inkomsten blir lägre och 
po sitionen på arbetsmarknaden 
försämras. Medan den svenska 
föräldraförsäkringen hör till 
de mest generösa i världen, är 
rättigheterna till tjänstledighet 
och ekonomisk ersättning för 
anhörigvård mycket begränsade. 
Det finns inte heller någon rätt 
att återgå till anställning efter 
vårdperiodens slut och den som 
vårdar utan ekonomisk ersättning 
får inga pensionspoäng.
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Medelålders kvinnor som ger hjälp till närstående står ofta  
utanför arbetskraften
Sysselsättning bland kvinnor och män 55–64 år som ofta, sällan respektive inte alls ger regelbunden hjälp 
till närstående. År 2002–03
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF, SCB.

Med det nya pensionssystemet 
har det blivit allt viktigare att 
förvärvsarbeta fram till reguljär 
pensionsålder. De ekonomiska 
konsekvenserna för den som går 
ner i arbetstid eller slutar för
värvsarbeta på grund av anhörig
omsorg kommer därför att bli 
ännu högre framöver. 

Det genomförs inga regelbundna 
studier i Sverige om anhörig
omsorg, inte heller om hur kvin
nors och mäns ekonomi och 
 arbetsmarknadssituation påver

kas av att ge omfattande hjälp till 
föräldrar eller andra närstående. 
I ett åldrande samhälle är det 
– inte minst ur ett jämställdhets
perspektiv – av yttersta vikt att 
få mer kunskap i frågan.  l

Omkring 40 procent av kvinnorna och cirka 20 procent av 
männen i åldern 55–64 år som ger regelbunden hjälp till 

närstående står utanför arbetskraften.


