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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera informell omsorg bland äldre personer i Sverige. 

Med informell omsorg avses omsorg som inte utförs av den skattefinansierade 

äldreomsorgen eller består av köpta tjänster i hemmet. Informell omsorg definieras i 

denna uppsats som sådan omsorg som utförs av anhöriga och andra närstående utan 

ekonomisk ersättning. Tidigare studier visar att den informella omsorgen  bland äldre är 

mer omfattande än den formella. På senare år finns tendenser på att den informella 

omsorgen ökat i omfattning, i takt med att den formella omsorgen minskat. Studien 

söker svar på i vilken utsträckning äldre får informell omsorg och av vem de får denna 

omsorg. I studien undersöks hur sannolikheten att få informell omsorg påverkas av de 

olika faktorerna kön, boendeförhållande, barn, formell omsorg samt ålder. Mer specifikt 

studeras informell omsorg med de vardagliga aktiviteterna köpa mat, laga mat, städa 

och bada/duscha. Studien baseras på det riksrepresentativa datamaterialet SWEOLD 

2004. Resultaten visar att totalt 46 procent av de äldre får någon informell omsorg. Med 

hjälp av logistisk regressionsanalys har oddsen att få informell omsorg predicerats, 

utifrån de i studien förekommande oberoende variablerna. Resultaten visar att män får 

mer informell omsorg än kvinnor. Effekten av kön minskar dock något, om hänsyn tas 

till boendeförhållanden - fler kvinnor än män lever ensamma på äldre dagar. Ökad ålder 

ger en ökad sannolikhet att få informell omsorg för kvinnor, men inte för män. Personer 

som har barn, och träffar dem ofta, får i högre grad informell omsorg än personer som 

inte har barn. Av de fyra undersökta vardagliga aktiviteterna var det vanligast att få 

hjälp med städning, därefter kom att köpa mat, att laga mat och minst vanligt var att få 

hjälp med bad/dusch. 
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1. Inledning 

För några år sedan träffade jag en engelsman på en festival. Vi pratade lite om vad vi sysslade 

med hemma, varpå jag berättade att jag arbetade inom äldreomsorgen. ”Du också! Nästan alla 

svenskar jag träffat jobbar eller har jobbat inom äldrevården.” utbrast han, och fortsatte något 

i stil med: ”Hur många jobbar i äldrevården i Sverige egentligen? Era gamlingar måste 

verkligen vara väl omhändertagna! Hemma i England känner jag knappt någon som jobbar 

med gamla.” I mångt och mycket var engelsmannen inne på rätt spår. Sverige och de övriga 

nordiska länderna är unika i världen med vår omfattande offentliga omsorg om de äldre, och 

det är en bransch som sysselsätter en stor yrkeskår. Emellertid utförs merparten av omsorgen 

till äldre personer inte av det offentliga, vilket kan ligga nära tillhands att tro. Tvärtom utförs 

merparten av omsorgen om svenska äldre av anhöriga (Larsson 2004 m.fl.). Denna studie 

handlar om den informella omsorgen bland äldre i Sverige. Studien baseras på datamaterialet 

SWEOLD 2004 som består av ett riksrepresentativt urval av personer 69 år och äldre. Mer 

specifikt studeras informell omsorg och hjälp med att handla mat, laga mat, städa och 

bada/duscha. Antalet äldre i Sverige har ökat de senaste årtiondena. Även om äldres hälsa 

förbättrats på senare år, är äldre alltjämt en grupp som behöver mycket omsorg. Hur denna 

omsorg ska se ut i framtiden är ett viktigt forskningsområde. Denna studie beskriver informell 

omsorg bland äldre i  Sverige 2004, och kan förhoppningsvis utgöra ett bidrag till detta 

viktiga forskningsfält. De variabler som studeras i denna uppsats är tidigare outforskade. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera informell omsorg bland äldre personer i Sverige. Med 

informell omsorg avses omsorg som inte utförs av den skattefinansierade äldreomsorgen eller 

består av köpta tjänster i hemmet. Informell omsorg definieras i denna uppsats som sådan 

omsorg som utförs av anhöriga och andra närstående utan ekonomisk ersättning. Ibland 

används även informell hjälp som ett synonymt begrepp för detta. Formell omsorg å sin sida 

definieras i denna studie som skattefinansierad hemtjänst. Tanken är att undersöka informell 

omsorg med följande frågeställningar: 
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• I vilken utsträckning får de äldre informell omsorg?  

• Av vem får de informell omsorg? 

• Hur påverkas sannolikheten att få informell omsorg  

...av den äldres kön? 

...av om den äldre är ensamboende eller sammanboende? 

...av om den äldre har barn eller inte? 

...av om den äldre har formell omsorg eller inte? 

...av ökad ålder? 

 

För att kunna studera ett så omfattande område som informell omsorg är avgränsningar 

nödvändiga. I denna uppsats studeras därför huvudsakligen fyra former av informell omsorg – 

hjälp med bad/dusch, hjälp med matinköp, hjälp med matlagning samt hjälp med städning. 

1.2. Disposition 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt om tidigare forskning. Detta avsnitt börjar med en 

redogörelse för äldreomsorgens historia och välfärdsstatens framväxt, varpå den svenska 

välfärdsstaten sätts in i ett internationellt perspektiv. Sedan beskrivs förekomsten av informell 

omsorg i Sverige. I det därefter följande metodavsnittet beskrivs först datamaterialet. Därefter 

redogörs för hur de beroende och oberoende variablerna operationaliserats. Avsnittet avslutas 

med att de i studien använda analysmetoderna beskrivs. I den efterföljande resultatdelen 

prövas frågeställningarna och studiens viktigaste resultat presenteras. I det avslutande 

diskussionsavsnittet diskuteras resultaten. Det reflekteras över studiens eventuella brister samt 

ges förslag på vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

2.2. Från fattigvård till hemvård 
Åldrande har i alla tider inneburit minskad förmåga att klara de vardagliga bestyren på egen 

hand. Även om många äldre klarar sig själva långt upp i åldrarna, så kommer ändå de flesta 

att vid något tillfälle behöva hjälp från en annan person. Hur de äldre tagits om hand har 

varierat genom tiderna och synen på åldrande och äldre likaså (Szebehely 1998a). Alla 
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samhällen har dock i alla tider behövt ta hand om sina gamla i en eller annan bemärkelse. 

Ekonom-historikern Sommerstad (1994:628) uttrycker det så här: ”omsorgsarbetet kan inte 

skäras bort eller sparas in, bara organiseras om eller försummas”. I och med kristendomen 

blev sörjandet för de äldre föräldrarna motiverat med den vård som - främst mödrarna - en 

gång givit sina barn. En moralisk skyldighet att försörja de fattiga och sjuka vilade på de 

enskilda människorna (Odén 1998). 

 

Under 1800-talet var åldringsvård i princip synonymt med fattigvård. Äldre personer utan 

egendomar, som inte kunde försörja sig själva eller få hjälp av sina barn, blev fall för den 

offentliga fattigvården (Daatland & Sundström 1997, Szebehely 1998c). Det kunde handla om 

att äldre fick bo i fattigstugor, där de förväntades arbeta som motprestation, eller att de 

utackorderades till familjer som åtog sig uppdraget att sörja för den gamle till lägst kostnad. 

Vanligt var också att de äldre tvingades ”gå rote”, det vill säga gå från gård till gård för att be 

om mat och husrum. Med tiden kom emellertid de traditionella formerna av åldrings- och 

fattigvård att betraktas som inhumana. 1918 kom en fattigvårdslag som förbjöd rotegång och 

utackordering. Rätten till fattigvård utökades och kommunerna ålades att inrätta särskilda 

ålderdomshem. I praktiken fortsatte emellertid äldrevården vara en del av fattigvården – 

gamla och sjuka kunde exempelvis bo under samma tak som föräldralösa barn. Först under 

1930- och 1940-talen togs ett första steg mot en mindre fattigvårdspräglad äldreomsorg. 

Offentliga medel satsades dels på pensionärshem, som kan ses som en slags föregångare till 

servicehusen, och ålderdomshem (Szebehely 1998c). 

 

Fram till 1950-talet bestod den svenska formella äldreomsorgen nästan uteslutande av 

institutionsvård i olika former. Så såg det även ut i många andra länder. Under tidigt 1950-tal 

började emellertid hemhjälpen, eller hemtjänsten, utvecklas (Edebalk 1990, Lennartsson & 

Lundberg 2007, Szebehely 1998b, 1998c, Thorslund & Larsson 2002, Trydegård 2000b). 

Inspirationen hämtades bland annat från Storbritannien, där frivilliga krafter bedrivit hemhjälp 

för gamla under krigstiden. Författaren Ivar Lo-Johansson var en av många som kritiserade 

den tidigare dominerande institutionsvården och hans paroll ”hemvård istället för vårdhem” 

kom småningom att bli det officiella målet med äldreomsorgen. Hemtjänsten skulle bli den 

primära formen för äldrevård och ansågs vara både billigare än institutionsvård och humanare 

för de äldre. Hemhjälpen blev snart mycket populär bland de äldre och kom att expandera 

snabbt (Daatland, Platz & Sundström 1997, Edebalk 1990, Szebehely 1998c). Detta hängde 

även samman med folkpensionsreformen från 1948, som möjliggjorde att de flesta äldre 

 3



 

numera kunde försörja sig själva och bo kvar hemma. Svårt sjuka gamla kom emellertid 

fortsättningsvis att vårdas inom sjukvårdens regi (Szebehely 1998c).  

 

En viktig händelse under 1950-talet var vidare att vuxna barns lagliga skyldighet att ta hand 

om sina föräldrar försvann. Fram till 1956 hade vuxna barn haft ansvar för föräldrarnas 

försörjning. Istället har sedan dess Sverige, liksom de övriga nordiska länderna, en 

lagstiftning som bygger på individen, och inte på familjen (Daatland & Sundström 1997, 

Larsson 2004, Sand 2005, Sundström & Johansson 2004, Szebehely 1998c, Thorslund & 

Larsson 2002). Detta kan jämföras med exempelvis Tyskland, där vuxna barn än idag har ett 

ekonomiskt ansvar för sina föräldrars försörjning och vårdkostnader (Szebehely 1998c). 

Hemhjälpen byggdes ut under 1950- och 1960-talen, för att nå sin absoluta ”höjdpunkt” 1978, 

räknat i antal personer som fick hjälp (Daatland, Platz & Sundström 1997, Larsson 2006a, 

Szebehely 1993, 1998c, Thorslund & Larsson 2002, Trydegård 2000a). Mellan 1960 och 

1975 ökade antalet personer som fick hemhjälp från 65 000 till 265 000 (Szebehely 1998c). 

2.3. Den skandinaviska välfärdsstaten 
Alla länder behöver på något sätt ta hand om sina gamla, men hur detta organiseras skiljer sig 

åt länder emellan. För att förstå hur den sociala omsorgen organiseras i ett land, är det viktigt 

att förstå landets socialpolitiska system. Esping-Andersens klassifikationssystem för olika 

välfärdsregimer används ofta för att beskriva och jämföra välfärdens organisering länder 

emellan. Esping-Andersen (1990) ställer upp tre olika välfärdsregimer. De skiljer sig åt 

genom att ansvaret för välfärden fördelas på olika sätt mellan stat, familj och marknad. En 

liberal välfärdsregim kännetecknas av att behovsprövad hjälp ges till personer med de allra 

lägsta inkomsterna. Att ta emot olika former av bistånd är ofta stigmatiserande och 

ersättningarna och biståndet som ges är överlag låga.  Samtidigt uppmuntrar staten 

marknadslösningar, genom att exempelvis subventionera privata välfärdslösningar. Som 

typiska exempel på länder med liberala välfärdsregimer nämner Esping-Andersen USA, 

Kanada och Australien. En konservatv välfärdsregim å sin sida, söker bevara statusskillnader 

och traditionella familjeideal. Kyrkan har ofta ett starkt inflytande, och statliga satsningar och 

subventioner sätts bara in när familjens resurser inte räcker till. Typiska länder med 

konservativa välfärdsregimer är exempelvis Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien. Den 

sista välfärdsregimen Esping-Andersen ställer upp är den socialdemokratiska 

välfärdsregimen, vilken beskrivs som typisk för de skandinaviska länderna. Denna modell 
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beskrivs som mest ovanligt förekommande av de tre. En socialdemokratisk välfärdsregim 

bygger på universalism – de sociala rätigheterna inkluderar här även medelklasserna. Detta 

kan jämföras med de andra uppställda regimerna, där enbart de allra mest behövande kan ta 

del av offentliga sociala insatser. Ersättningarna ligger även på en generellt högre nivå än den 

lägstanivå de andra regimerna erbjuder. Genom att alla medborgare får ta del av rättigheterna, 

kan viljan att betala för välfärdssatsningarna motiveras. I motsats till konservativa modeller 

tar staten här ett direkt ansvar för exempelvis gamla och barn – på så sätt minskar beroendet 

av familjen. Dessa ideal märks i svensk sociallagstiftning, som kan sägas vara präglad av 

universalistiska och solidariska principer (Trydegård 2000a). 

 

Sverige och de övriga nordiska länderna är alla att betrakta som service-intensiva 

välfärdsstater (Waerness 1998). Välfärdsforskningen har emellertid huvudsakligen inriktats på 

socialförsäkringssystem, och mindre på social service, som är minst lika kännetecknande för 

socialdemokratiska välfärdsstater. (Anttonen 1998, Szebehely 2005, Trydegård 2000a). 

Anttonen (1998) menar att den sociala servicestaten med dess utbud av offentlig social 

omsorg gjort kvinnor mindre beroende av såväl marknad som äktenskap. Kvinnor har genom 

omsorgsstaten beretts möjligheten att förvärvsarbeta.  I många andra länder är det än idag så 

att omsorgsansvaret för barn och gamla hindrar kvinnor från förvärvsarbete i långt större 

utsträckning än i de skandinaviska länderna. 

 

2.3.1. Minskande hemhjälp under 1980- och 1990-talen... 

Socialtjänstlagen tillkom 1982 och slog fast kommunal äldreomsorg som en rättighet 

(Szebehely 1998c). 1992 genomfördes den så kallade ÄDEL-reformen, vilken innebar 

omfattande administrativa omstruktureringar av äldreomsorgen. Den innebar bland annat att 

kommunerna fick allt ansvar för den offentliga äldreomsorgen, även sjukhemmen, som 

tidigare varit en del av sjukvården och således legat under landstingen (Larsson 2004, 

Szebehely 1998c, 2005). Efter den stora hemtjänstexpansionen kom såväl andelen äldre med 

institutionsplats som andelen äldre med hemtjänst att minska under slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet (Larsson 2004, Larsson & Thorslund 2004, Meinow 2008, Sandquist 

1998, Szebehely 1993, 1998c, 1998d, 2005).  Mellan 1980 och 1996 minskade andelen som 

får hemhjälp bland de äldsta (det vill säga 80 år+) från 36 till 20 procent. Institutionsvården 

minskade under samma period för samma grupp från 24 till 16 procent (Szebehely 1998d). 

1980 var hemtjänst den vanligast förekommande formen av offentlig omsorg. År 2000 var 
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antalet äldre som fick hemtjänst ungefär lika många som antalet äldre som vårdades i särskilt 

boende (Larsson & Szebehely 2006). 

 

Under samma period som antalet äldre med offentlig omsorg minskade, ökade dessutom 

andelen äldre (80 år +) i befolkningen (Larsson & Szebehely 2006). Till denna utveckling 

finns flera tänkbara förklaringar. Var det så att de äldres hälsa förbättrades under denna period 

och att behovet av omsorg således minskade? Fanns det tidigare en ”överkonsumtion” av 

hemhjälp, som upphörde? Forskare är så gott som eniga om att ingendera varit fallet. Äldres 

hjälpbehov har förvisso minskat under de senaste årtiondena. Detta kan bero på att de äldres 

rörelseförmåga förbättrats, men också på att tillgängligheten förbättrats i ute- och 

boendemiljöer. Studier visar emellertid att minskningen av andelen hemtjänsttagare varit 

större än vad som motsvarats av det minskade behovet (Larsson 2006b). Förklaringen tycks 

med andra ord snarare vara att det skett en välfärdssänkning. Mycket tyder på att 

biståndsbedömningen blivit strängare och att tillämpningen av Socialtjänstlagen blivit mer 

strikt (Szebehely 1993, 1998c). Enligt Larsson (2006a) har det även blivit vanligare att 

kommunerna i sina biståndsbedömningar frågar de äldre om de har tillgång till vuxna barns 

hjälp. Detta trots att det saknar stöd i lagstiftningen.  

 

Minskningen av den offentliga äldreomsorgen kan ses som ett tecken på att Sverige rör sig 

bort från den typiskt skandinaviska välfärdsmodellen och istället närmar sig den konservativa 

respektive den liberala omsorgsmodellen. I och med minskningarna i hemtjänst ges familjen 

större omsorgsansvar, samtidigt som tilltron till marknadslösningar på välfärdsfrågor ökar. De 

övriga nordiska länderna tycks inte ha genomgått samma förändringar som Sverige 

(Szebehely 1998a). Utvecklingen inom äldreomsorgen hänger naturligtvis samman med den 

politiska utvecklingen under 1980- och 1990-talet i stort.  Anttonen (1998:96) skriver:  

 
De socialistiska regimernas sammanbrott i öst och försvagningen av den socialdemokratiska 

hegemonin i väst har allvarligt undergrävt människors tilltro till den statliga välfärdspolitiken. 

2.3.2. ...men mer hemhjälp till vissa grupper 

Samtidigt som antalet personer med hemtjänst minskat, har antalet vårdtimmar inom 

hemtjänsten ökat mellan 1964 och 1990. Slutsatsen blir således att hemtjänstens resurser 

koncentrerats – färre personer får mer hjälp. Vad som i stor utsträckning skett, är att omsorgen 

fokuserats på de grupper som är mest vårdkrävande. Hemtjänsten innebar under 
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uppbyggnadsfasen ofta hjälp med enklare hushållsbestyr, men har mer kommit att bli en 

”tyngre” omsorg, med större fokus på exempelvis personlig omvårdnad (Szebehely 1993, 

1998c, Trydegård 2000a). 

 

Minskningen i hemtjänst gäller framförallt äldre makar (Szebehely 1993). Här finns en viktig 

könsaspekt – är det mannen i förhållandet som är den hjälpbehövande ges hemtjänst i mindre 

utsträckning än om det är kvinnan som behöver hjälp. Kvinnor lämnas oftare ensamma med 

vårdansvaret för sin skröplige make, än vad män med en skröplig maka gör. Män får i högre 

utsträckning hjälp av hemtjänsten med att vårda sin maka.  Som exempel kan nämnas att gifta 

män som behöver hjälp med bad fick det av hemtjänsten i 10 procent av fallen, medan 

motsvarande andel för gifta kvinnor var 19 procent, år 1994 (Sandquist 1998, Szebehely 

1998c). Fler kvinnor än män får alltså offentlig äldreomsorg. Detta beror dels på att kvinnor 

lever längre, men också på det som nyligen konstaterats om att männen tycks få sin hjälp på 

annat håll (Szebehely 1998d). Det har tidigare nämnts att kommunerna allt oftare tar i 

beaktning den äldres möjlighet att få informell omsorg när de gör sina biståndsbedömningar. 

Det ger anledning att anta att hemhjälp oftare beviljas personer som saknar tillgång till 

informell hjälp. Eller annorlunda uttryckt – att individer med hemhjälp ofta är de individer 

som inte kan få behovet tillgodosett på annat, informellt sätt. 

2.4. Informell omsorg 
Trots allt tal om den svenska omsorgsstaten, är den informella omsorgen alltjämt större i 

omfattning än den formella. Merparten av all omsorg som ges till äldre i Sverige står anhöriga 

för (Larsson 2006a, Szebehely 1998c). Omfattningen av informell omsorg är dock svår att 

mäta, av flera anledningar. (Johansson & Sundström 2004, Larsson 2006a, Sand 2005, 

Szebehely 1993). Dels skiljer sig människor åt i synen på de egna och andras vård- och 

omsorgsinsatser. I en parrelation kan det kanske vara svårt för individen att se all hjälp och 

omsorg som relationen faktiskt innebär. Att hjälpa varandra på äldre dagar blir ofta en naturlig 

del av relationen. Människor definierar sig sällan som anhörigvårdare, utan i första hand som 

den hjälpbehövandes fru, make, barn och så vidare. Dessutom är det vanligt att den som 

hjälper försöker göra det så diskret som möjligt. Av denna anledning är det ofta en högre 

andel som anser att de ger hjälp än som uppger sig få hjälp. (Larsson 2006a, Sand 2005).  
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Att teoretiskt definiera informell omsorg är inte heller lätt. Som nämndes i inledningen 

definieras informell omsorg/hjälp i denna uppsats som omsorg som utförs av anhöriga och 

andra närstående utan ekonomisk ersättning. Men vad är egentligen omsorg? Det kan handla 

om alltifrån socialt stöd till hushållarbete eller personlig omvårdnad. Beroende på vilka 

”tjänster” eller ”omsorgsinsatser” som studeras kan resultaten bli mycket olika (Szebehely 

1998c). En del forskare tar känslomässig hjälp ”för given”, varför detta ofta inte studeras alls. 

Horowitz (1985) har emellertid utarbetat fem kategorier för hjälpinsatser, där detta tas med; 1) 

känslomässig hjälp, 2) direkt praktisk hjälp, 3) hjälp genom att agera ombud för kontakter 

med myndigheter och organisationer, 4) ekonomisk hjälp samt 5) delat hushåll. Hur man än 

definierar informell omsorg står klart att anhöriga och andra informella hjälpgivare utför en 

mängd hjälpinsatser av varierande slag till äldre i Sverige idag. Mellan formella och 

informella omsorgsaktörer finns ett samspel som kan se ut på olika sätt. Det kan röra sig om 

ett delat ansvar, att de utgör komplement till varandra eller substitut för varandra. När 

informella insatser ökar till följd av att formella insatser minskar, rör det sig om att anhörigas 

insatser blir ett substitut för offentlig äldreomsorg (Sand 2005).  

 

Politiskt har anhörigas omsorgsinsatser sällan betonats i Sverige. Under 1950-talets expansion 

av offentlig äldreomsorg sågs anhörigas informella insatser som ett bortdöende element. 

Under 1990-talet började man emellertid betrakta anhörigas insatser som ett komplement till 

den offentliga omsorgen (Johansson & Sundström 2004). I takt med att hemhjälpen minskat i 

omfattning, syns tendenser på att anhörigomsorgen ökat under samma period (Sand 2005, 

Szebehely 1993). Enligt beräkningar av omsorgsvolymer, stod anhöriga för 60 procent av all 

hjälp med personlig omvårdnad (ADL1) till hemmaboende personer 75 år eller äldre år 1994. 

År 2000 hade anhörigas andel av denna hjälp stigit till 70 procent (Johansson & Sundström 

2004).  

 

Merparten av all äldreomsorg utförs av kvinnor. Detta gäller såväl den formella omsorgen 

som den informella. Szebehely (1998c) beräknar att av alla äldre som får någon typ av 

informell hjälp över huvud taget, får 70 procent denna hjälp av en kvinna, medan 30 procent 

får hjälpen av en man. Larsson (2006a) konstaterar att begreppet informell omsorg kan ha 

olika innebörd för kvinnor och män. Många äldre utför själva olika typer av informella 

hjälpinsatser, och merparten av de äldre som utför sådana insatser är kvinnor. Tidigare studier 

                                                      
1 ADL = activities of daily living. Dvs. Primära vardagliga aktiviteter, som exempelvis äta, bada. 
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visar att äldre män oftast får informell omsorg av sin maka medan äldre kvinnor i regel får 

omsorgen av sina vuxna barn eller andra anhöriga utanför hushållet. Detta hänger bland annat 

ihop med att de flesta äldre kvinnor lever ensamma, medan de flesta äldre män lever med en 

partner. (Som exempel kan nämnas att 70 procent av kvinnorna dör som ogifta, medan 70 

procent av männen dör som gifta (Szebehely 1993).) Detta beror dels på att kvinnor lever 

längre än män, men också på att kvinnor tenderar att gifta sig med män som är äldre än de 

själva. Sannolikheten att leva ensam på äldre dagar blir således högre för kvinnor än män, 

vilket påverkar mönstren i informell omsorg - män tenderar få mer informell omsorg än 

kvinnor. (Bettio & Plantenga 2004, Larsson 2006a, Lennartsson & Lundberg 2007, Szebehely 

1998c).  

 

Sannolikheten att få informell omsorg är större för personer som är sammanboende och/eller 

har barn. Sannolikheten att få formell omsorg är däremot mindre bland äldre som har barn, än 

bland äldre som inte har barn (Larsson 2004). I denna studie prövas huruvida det finns ett 

samband mellan formell och informell omsorg. Ett förväntat studieresultat är att personer som 

får formell omsorg får mindre informell omsorg. Detta då formella omsorgstagare i högre 

utsträckning kan förväntas sakna informella omsorgsgivare (det vill säga make/maka/sambo 

och/eller barn). 

 

Vidare kan konstateras, föga förvånande kanske, att hjälpbehov med hushållsaktiviteter 

(IADL2) ökar sannolikheten för mottagande av hjälp från såväl formella som informella 

hjälpgivare (Larsson 2004). Hjälpbehovet med såväl hushållsaktiviteter som personlig 

omvårdnad ökar med åldern. Därför är det rimligt att anta att den informella omsorgen blir 

vanligare ju högre upp i åldrarna man kommer. 

 

Enligt Larsson (2006a) följer ”valet” av hjälpgivare ett klassrelaterat mönster. När det gäller 

hjälp med hushållssysslor förlitar sig lågutbildade personer oftare på hjälp från anhöriga än 

högutbildade, som oftare köper privata tjänster. Enligt Johansson och Sundström (2004) tycks 

däremot förekomsten av informell omsorg inte följa några särskilda mönster vad gäller klass. 

Anhörigas insatser verkar vara lika vanliga i alla inkomstklasser och utbildningsskikt, enligt 

författarna. Enligt dessa författare finns heller inte några märkbara skillnader avseende 

                                                      
2 IADL = instrumental activities of daily living. Dvs. Instrumentella vardagliga aktiviteter, som exempelvis 
laga mat, städa. 

 9



 

geografisk miljö – den informella omsorgens omfattning tycks inte skilja sig åt mellan 

exempelvis landsort och storstäder.  

 

Mot den bakgrund av tidigare forskning på området som nämnts, kan det av studiens resultat 

förväntas att män får informell omsorg i högre utsträckning än kvinnor. Det är också rimligt 

att finna resultat som visar att män och kvinnor får informell omsorg av olika hjälpgivare. 

Tidigare studier visar att män oftast får informell omsorg av sin maka/sambo, medan kvinnor 

oftast får informell omsorg av anhöriga utanför hushållet. Vidare kan det förväntas att 

personer som är sammanboende får mer omsorg än ensamboende, liksom att personer med 

barn får mer omsorg än personer som inte har barn. Mellan formell och informell omsorg kan 

det finnas tendenser att personer som har formell omsorg har mindre informell omsorg. 

Slutligen är ett förväntat studieresultat att sannolikheten att få informell omsorg ökar med 

ökad ålder 

3. Metod och data 

3.1. Data 
Datamaterialet som används för att besvara frågeställningarna i denna uppsats är SWEOLD-

undersökningen, 2004. SWEOLD-undersökningen är en riksrepresentativ undersökning om 

äldres levnadsförhållanden.  Urvalet består av 1352 personer födda mellan 1892 och 1935, det 

vill säga personer som vid intervjutillfället var 69 år eller äldre. Intervjuerna genomfördes av 

professionella intervjuare. I första hand genomfördes intervjuerna per telefon, men även 34 

postenkäter besvarades. Postenkäter användes i fall där respondenten hade problem att höra 

eller inte ville besvara frågorna per telefon. Intervjuerna genomfördes mellan 9 november 

2004 och 3 april 2005 och var i genomsnitt ca 25 minuter långa.  

 

Det riksrepresentativa urvalet bestod av 1352 personer och antalet intervjuade var 1180 

personer. Bortfallet var således 12,7 procent. I princip kunde samtliga personer i urvalet 

kontaktas, varför bortfallet så gott som uteslutande består av personer som inte ville delta i 

studien. 84 procent av intervjuerna genomfördes direkt med respondenten i fråga, medan 16 

procent genomfördes som indirekt intervju med assistans av exempelvis anhöriga eller 

vårdpersonal. Anledningen till varför en indirekt intervju genomfördes var oftast att 
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respondenten var dement, allt för svag, eller inte vid medvetandet. Att vid behov använda 

indirekta intervjuer är ett bra sätt att minska bortfallet när en äldre population studeras. På så 

sätt kan även mycket sjuka och dementas vardag belysas (Lundberg & Thorslund 1996). 

Naturligtvis kan det även ha sina nackdelar, då svaren rimligtvis blir något mindre tillförlitliga 

om de inte kommer från respondenten själv. Det stora urvalet och det låga bortfallet gör att 

studiens resultat överlag borde vara tillförlitligt. Slutligen kan nämnas att datasetet är godkänt 

av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (avd. 5, sammanträde 2004-06-23, protokoll 

2004/5:5). 

3.1.1. Datamaterialets fördelar och nackdelar 

Till fördelarna med att använda sig av SWEOLD hör att materialet är omfattande och 

riksrepresentativt. Att studien är professionellt genomförd och att frågorna är väl 

genomarbetade hör också till fördelarna. Därtill är bortfallet lågt. Till nackdelarna med att 

använda ett redan insamlat material är att frågorna inte alltid är helt lämpade för studiens syfte 

och/eller att urvalet inte är tillräckligt för att studera mer små och specifika grupper i 

samhället.  

3.1.2. Selektion av studiepopulation 

Variabeln Boendeform baseras på vad respondenterna har svarat på frågan om hur de normalt 

bor. Tre svarsalternativ gavs: ”I vanligt hus (villa, rad- eller kedjehus, lägenhet)” (1), ”I 

servicehus (inkl. servicelägenhet i hus där de flesta är äldre)”(2) eller ”I särskilt boende 

(ålderdomshem, gruppboende eller sjukhem)” (3). Som framgår av tabell 3.1 bor merparten av 

de tillfrågade i vanligt hus eller lägenhet, medan fem procent bor i servicehus och sex procent 

i särskilt boende.  

Tabell 3.1. Boendeform för män respektive kvinnor, andel och antal. N=1179  
Boendeform Totalt  

% (n=1179) 
Kvinnor 
% ( n=696) 

Män  
% (n=484) 

 
Bor i vanligt boende (villa, rad- 
eller kedjehus, lägenhet) 
 

 
89 (1045) 

 
87 (608) 

 
91 (437) 

Bor i servicehus (inkl. 
servicelägenhet där de flesta är 
äldre) 
 

5 (58) 6 (42) 3 (16) 

Bor i särskilt boende 
(ålderdomshem, gruppboende 
eller sjukhem) 

6 (76) 7 (46) 6 (30) 

Varje procentandel har avrundats till närmaste heltal 
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Personer boende i särskilt boende har inte tillfrågats om de variabler som rör informell 

omsorg. Detta då särskilt boende är att betrakta som institutionsboende, vilket innebär 

omfattande omsorgsinsatser av personal. Den studerade populationen består därför av 

personer som 2004 var 69 år och äldre, och bor i vanligt boende eller servicehus. (Ibland 

omnämns boende i vanligt boende eller servicehus även som ”hemmaboende”.) Det studerade 

urvalet utgörs av 1103 personer.  

3.2. Operationaliseringar av beroende variabler 

Informell omsorg kan som tidigare framgått se ut på väldigt många olika sätt. För att kunna 

besvara frågeställningarna krävs att begreppet informell omsorg konkretiseras och 

operationaliseras. I denna studie har informell omsorg operationaliserats utifrån ett antal 

frågor om hushållsaktiviteter och personlig omvårdnad. Det som undersöks är med andra ord 

ett antal vardagliga aktiviteter. Medan personlig omvårdnad (Activities of Daily Living 

(ADL)) rör primära aktiviteter såsom att bada/duscha, äta, eller gå på toaletten rör 

hushållsaktiviteter (Instrumental Activities of Daily Living (IADL)) sekundära, eller 

instrumentella aktiviteter, såsom att laga mat, handla mat eller städa (Norström & Thorslund 

1991). I denna studie har fyra variabler använts för att representera informell omsorg i 

populationen. En av variablerna representerar personlig omvårdnad: Får informell hjälp med 

bad/dusch. Tre av variablerna representerar hushållsaktiviteter: Får informell hjälp med att 

köpa mat, Får informell hjälp med att laga mat samt Får informell hjälp med att städa. 

Samtliga variabler bygger på intervjufrågor med fasta svarsalternativ. 

 

De beroende variablerna har valts ut, då dessa vardagliga aktiviteter är de sysslor äldre 

personer först brukar bli beroende av hjälp med, på grund av nedsatt fysisk, kognitiv eller 

mental förmåga. De tre variabler som rör hushållsaktiviteter är de funktioner som vanligen 

faller bort först. Att ta sig till affären för att handla, att städa och att laga mat, kan vara tunga 

sysslor, som dock alltid måste utföras på ett eller annat sätt. Bland aktiviteter som rör 

personlig omvårdnad, är bad/dusch det som äldre brukar få problem med allra först – innan 

man exempelvis får problem med att gå på toaletten själv eller att äta. (Norström & Thorslund 

1991). De i studien använda måtten på informell omsorg, är vidare sysslor som traditionellt 

varit sådant som äldre kan få hjälp med av den kommunala hemtjänsten. Därför torde det vara 

intressant att studera informell omsorg med dessa aktiviteter. 
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3.2.1. Hjälp med att köpa mat  

Respondenterna har tillfrågats: Brukar du köpa mat själv? Frågan besvaras med något 

följande tre alternativ: ”Ja, helt själv” (1), ”Ja, med hjälp” (2) eller ”Nej, inte alls” (3). 

Respondenter som uppgivit svarsalternativ 2 eller 3 har fått följdfrågan: Vem brukar hjälpa 

dig att köpa mat? Denna fråga har nio olika svarsalternativ och respondenten kan ange flera 

av alternativen: ”Make/maka/sammanboende”, ”Dotter”, ”Son”, ”Annan kvinnlig släkting”, 

”Annan manlig släkting”, ”Annan person”, ”Hemtjänsten”, ”Privat köpt hjälp” samt 

”Frivilligorganisation”. Varje enskilt svarsalternativ har kodats med antingen 0 = alternativet 

nämns inte, eller 1= alternativet nämns.  

 

Variabeln Får hjälp att köpa mat av make/maka/sambo skapades. Respondenter som nämnde 

make/maka/sambo kodades som ja (1) och respondenter som inte nämnde make/maka/sambo 

som hjälpgivare fick nej (0). 

 

Bland de nämnda svarsalternativen har sex av alternativen betraktats som informella 

omsorgsgivare: ”Make/maka/sammanboende”, ”Dotter”, ”Son”, ”Annan kvinnlig släkting”, 

”Annan manlig släkting” samt ”Annan person” (dock ej hemtjänstpersonal, privat köpt hjälp 

eller hjälp från en frivilligorganisation). Som sammantaget mått på informell hjälp med 

matinköp skapades variabeln Får informell hjälp med att köpa mat. Variabeln är dikotom, där 

ja-svar (1) indikerar att respondenten får hjälp med sysslan av en eller flera informella 

hjälpgivare. Nej-svar (0) kan antingen indikera att respondenten brukar utföra sysslan själv 

och ej får hjälp. Det kan också indikera att respondenten uppger sig få hjälp med att köpa mat 

av ”hemtjänsten”, ”privat köpt hjälp” eller ”frivilligorganisation”, men inte av någon av de 

informella hjälpgivarna. Kategorin med personer som inte får informell omsorg är således lite 

spretig – där återfinns både de personer som inte behöver hjälp, och de personer som behöver 

hjälp men enbart får det av hemtjänst, privat köpt hjälp eller frivilligorganisation.  

 

För att kunna skilja matinköpshjälp från make/maka/sambo från hjälp av andra informella 

hjälpgivare har ytterligare en dikotom variabel skapats: Får hjälp att köpa mat av annan 

informell hjälpgivare än make/maka/sambo. (Som annan informell hjälpgivare räknas dotter, 

son, annan kvinnlig släkting, annan manlig släkting eller annan person.) Variabeln kan anta 

värdet 1 = får hjälp med att köpa mat av minst en av de uppräknade informella hjälpgivarna, 

eller 0 = får inte hjälp med att köpa mat av någon av de uppräknade hjälpgivarna. Informell 

hjälp av annan än make/maka/sambo tolkas i denna uppsats som hjälp från person utanför 
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hushållet. Nämnas bör dock att en liten andel av de äldre (2,5 procent) bor tillsammans med 

vuxna barn, svärdotter eller svärson. 

3.2.2. Hjälp med att laga mat 

Följande tre variabler skapades, i enlighet med hur motsvarande variabler för att köpa mat 

skapats: Får informell hjälp med att laga mat, Får hjälp att laga mat av make/maka/sambo, 

Får hjälp att laga mat av annan informell hjälpgivare än make/maka sambo. (Frågan som 

ställdes var: Brukar du laga mat själv? och följdfrågan var: Vem brukar hjälpa dig att laga 

mat? Svarsalternativen var desamma som för variablerna om hjälp med att köpa mat.) 

3.2.3. Hjälp med att städa 

Den tredje undersökta hushållsaktiviteten är städning. Följande tre variabler skapades, i 

enlighet med hur motsvarande variabler för att köpa mat skapats: Får informell hjälp med att 

städa, Får hjälp att städa av make/maka/sambo, Får hjälp att städa av annan informell 

hjälpgivare än make/maka sambo. (Frågan som ställdes var: Brukar du sköta städningen 

själv? och följdfrågan var: Vem brukar hjälpa dig med städningen? Svarsalternativen var 

desamma som för variablerna om hjälp med att köpa mat.) 

3.2.4. Hjälp med bad/dusch 

Personlig omvårdnad med bad/dusch mättes på liknande sätt som hushållsaktivitets-

variablerna. Följande tre variabler skapades: Får informell hjälp med bad/dusch, Får hjälp 

med bad/dusch av make/maka/sambo, Får hjälp med bad/dusch av annan informell 

hjälpgivare än make/maka sambo. (Frågan som ställdes var: Kan du bada/duscha själv? och 

följdfrågan var: Vem brukar hjälpa dig att bada/duscha? Svarsalternativen var desamma som 

för variablerna om hjälp med att köpa mat.) 

3.2.5. Informell omsorg – ett samlingsmått 

Variabeln Får informell omsorg har skapats som ett sammanfattande mått på informell 

omsorg. Variabeln är en sammanslagning av de fyra variablerna Får informell hjälp med att 

köpa mat, Får informell hjälp med att laga mat, Får informell hjälp med att städa och Får 

informell hjälp med bad/dusch. Ja-svar (1) i en eller flera av de fyra variablerna ger värdet (1). 

Nej-svar (0) i samtliga fyra variabler ger Nej-svar (0). 

 

För att kunna skilja hjälp från make/maka/sambo från annan informell hjälp har ytterligare två 

dikotoma variabler skapats. Dels skapades variabeln Får informell omsorg av 
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make/maka/sambo. Denna variabel är en sammanslagning av de fyra variablerna Får hjälp att 

köpa mat av make/maka/sambo, Får hjälp att laga mat av make/maka/sambo, Får hjälp att 

städa av make/maka/sambo samt Får hjälp med bad/dusch av make/maka/sambo. Ja-svar (1) 

indikerar att respondenten får hjälp av sin make/maka/sambo med en eller flera av de fyra 

sysslorna. Nej-svar (0) indikerar att respondenten inte får hjälp av make/maka/sambo med 

någon av sysslorna. 

 

Vidare skapades variabeln Får informell omsorg av annan än make/maka/sambo. Denna 

variabel är en sammanslagning av variablerna Får hjälp att köpa mat av annan informell 

hjälpgivare än make/maka sambo, Får hjälp att laga mat av annan informell hjälpgivare än 

make/maka/sambo, Får hjälp att städa av annan informell hjälpgivare än make/maka/sambo 

samt Får hjälp med bad/dusch av annan informell hjälpgivare än make/maka/sambo. Som 

annan informell hjälpgivare räknas dotter, son, annan kvinnlig släkting, annan manlig släkting 

eller annan person. Ja-svar (1) indikerar att respondenten får hjälp av annan informell 

hjälpgivare än make/maka/sambo med en eller flera av de fyra sysslorna, medan nej-svar (0) 

indikerar att respondenten inte får hjälp med någon av sysslorna av en informell hjälpgivare 

som inte är dennes make/maka/sambo.  
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3.3. Beroende variabler i översikt 
I tabell 3.2 redovisas en översikt av de beroende variabler som används i denna studie.  

 

Tabell 3.2. Översikt av beroende variabler. Andel och antal som får respektive inte får olika 
typer av informell hjälp. N=1103 
Variabel  Andel och antal  

% (n) 
Internt bortfall 
 % (n) 

Hjälp att köpa mat   0,2 (2) 
av någon informell hjälpgivare Ja 30,4 (335)  
 Nej 69,6 (766)  
av make/maka/sambo  Ja 23,1 (254)  
 Nej 76,9 (847)  
av person utanför hushållet  Ja 7,6 (84)  
 Nej 92,4 (1017)  
Hjälp att laga mat   0,1 (1) 
av någon informell hjälpgivare Ja 24,6 (272)  
 Nej 75,4 (830)  
av make/maka/sambo  Ja 22,1 (244)  
 Nej 77,9 (858)  
av person utanför hushållet  Ja 2,5 (28)  
 Nej 97,5 (1074)  
Hjälp att städa   0,1 (1) 
av någon informell hjälpgivare Ja 37,5 (413)  
 Nej 62,5 (689)  
av make/maka/sambo  Ja 29,5 (325)  
 Nej 70,5 (777)  
av person utanför hushållet Ja 8,5 (94)  
 Nej 91,5 (1008)  
Hjälp att bada/duscha   0,1 (1) 
av någon informell hjälpgivare Ja 4,2 (46)  
 Nej 95,8 (1056)  
av make/maka/sambo  Ja 1,9 (22)  
 Nej 98,1 (1080)  
av person utanför hushållet  Ja 2,2 (24)  
 Nej 97,8 (1078)  
Informell omsorg    0,3 (3) 
av någon informell hjälpgivare Ja 46,5 (511)  
 Nej 53,5 (589)  
av make/maka/sambo Ja 35,1 (386)  
 Nej 64,9 (714)  
av annan än make/maka/sambo Ja 12,9 (142)  
 Nej 87,2 (958)  

Varje procentandel har avrundats till en decimal. 
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3.4. Operationaliseringar av oberoende 
variabler 

Inom ramen för denna undersökning studeras kön, boendeförhållanden, barn, formell omsorg 

och ålder. De utvalda variablerna har i tidigare studier uppvisat samband med informell 

omsorg, varför de får anses motiverade. (För en deskriptiv beskrivning av de studerade 

oberoende variablerna se tabell 3:3). 

3.4.1. Kön 

Variabeln Kön operationaliserades genom att respondenterna tillfrågades om sitt biologiska 

kön. Den studerade populationen består av närmare 60 procent kvinnor och 40 procent män.  

3.4.2. Boendeförhållande 

För att studera sambandet mellan informell omsorg och boendeförhållande, skapades 

variabeln Boendeförhållande. Respondenterna tillfrågades: Bor du ensam? Frågan kunde 

besvaras ”Ja”(1) eller ”Nej”(2). Respondenter som svarat ja placerades i kategorin 

”ensamboende” och respondenter som svarat nej placerades i kategorin ”sammanboende”. 

Vem respondenten bor med har således inte tagits hänsyn till. I åldrarna över 69 år är det dock 

vanligast att bo med en partner. Av de sammanboende bor hela 96 procent med sin 

make/maka/sambo. 

3.4.3. Barn 

Variabeln Egna barn har operationaliserats med hjälp av frågan Har du några barn (som 

lever nu)? Frågan besvarades med ”Ja”(1) eller ”Nej”(2). Det är rimligt att anta, att mängden 

hjälp en person får av sina barn hänger ihop med hur ofta man träffar sina barn. Därför 

tillfrågades de respondenter som hade barn: Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans 

med  detta eller dessa barn? Frågan kunde besvaras med ”Dagligen”(1), ”Flera gånger i 

veckan”(2), ”Någon gång i veckan”(3), ”Någon gång i månaden”(4), ”Någon gång i 

kvartalet”(5) eller ”Mer sällan eller aldrig”(6). Utifrån denna information har sedan variabeln 

Träffar barn skapats. Frågan om hur ofta man träffar barnen klassindelades, så att de som 

träffar sina barn någon gång i veckan eller oftare placerades i kategorin ”träffar barnen 

ofta”(2). De som träffar sina barn någon gång i månaden eller mer sällan hamnade i kategorin 

”träffar barnen sällan”(1). Personer som ej har barn placerades i kategorin ”har inga barn” (0).  
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3.4.4. Formell omsorg 

Hemtjänst är den huvudsakliga formen för formell omsorg till äldre, som inte bor i särskilt 

boende. Variabeln Formell omsorg har skapats utifrån frågan: Har Du under de senaste 12 

månaderna fått något hjälp med praktiska sysslor eller omvårdnad från hemtjänsten? Frågan 

kan besvaras med ”Ja”(1) eller ”Nej”(2).  

3.4.4. Ålder 

Ökad ålder leder ofta till minskad förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. Variabeln Ålder 

har mätts genom att respondenterna tillfrågats om sitt födelseår och ålder vid intervjutillfället 

har därifrån beräknats. Medelåldern bland de intervjuade är 78,4 och medianåldern 77,0. 
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3.5. Oberoende variabler i översikt 
I tabell 3.3. redovisas en översikt av de oberoende variablerna som används för att besvara 

frågeställningarna i denna studie. 

 
Tabell 3.3. Översikt av oberoende variabler, andel och antal. N=1103 
Variabel Andel och antal  

% (n) 
Internt bortfall 
 % (n) 

Kön  0,0 (0) 
Kvinnor 58,9 (650)  
Män 
 

41,1 (453)  

Boendeförhållande  0,1 (1) 
Ensamboende 49,0 (540)  
Sammanboende 
 

51,0 (562)  

Egna barn  0,0 (0) 
Ja 86,8 (957)  
Nej 
 

13,3 (146)  

Träffar barn  0,3 (3) 
Har inga barn 13,3 (146)  
Träffar barnen sällan 32,0 (352)  
Träffar barnen ofta 
 

54,7 (602)  

Formell omsorg  0,5 (6) 
Ja 15,4 (169)  
Nej 
 

84,6 (928)  

Ålder  0,0 (0) 
69-70 13,3 (147)   

71-73 16,7 (184)   

74-76 17,4 (192)   

77-79 14,3 (158)   

80-84 21,6 (238)  

85+ 16,7 (184)  

Varje procentandel har avrundats till en decimal. 
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3.6. Analysmetoder 
Datamaterialet har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Analyserna består dels av frekvenstabeller där män och kvinnor analyserats separat. För att 

signifikanstesta skillnader mellan grupper (främst kvinnor och män) har Chi-2 använts. 

 

Vidare har en logistisk regressionsanalys genomförts med den dikotoma variabeln får 

informell omsorg som beroende variabel. Logistiska regressionsanalyser lämpar sig för 

prediktioner när den beroende variabeln inte är kontinuerlig, utan dikotom eller kategorisk, 

vilket ofta är fallet inom samhällsvetenskapen. I en logistisk regressionsanalys prediceras inte, 

till skillnad från i en linjär regressionsanalys, ett värde på den beroende variabeln. 

Utfallsvariabeln i en logistisk regressionsanalys predicerar i stället en sannolikhet att y=1, det 

vill säga i det här fallet en sannolikhet att få informell omsorg. Försöker man predicera 

sannolikheter med hjälp av en linjär regressionsanalys stöter man på problem, då 

prediktionerna ofta kommer falla utanför det korrekta sannolikhetsintervallet. (Sannolikheten 

för att en händelse inträffar kan aldrig överstiga 1 och aldrig understiga 0.) 

 (Edling & Hedström 2003, Ollenburger & Walsh 2001). 

 

B-koefficienten i den logistiska regressionsanalysen står för den genomsnittliga förändringen i 

det logaritmerade oddset att få informell omsorg, vid en enhets ökning i den oberoende 

variabeln (kontrollerat för övriga variabler). Oddskvoten erhålls genom att b-koefficienten 

exponentieras. Oddskvoten visar den procentuella förändringen i oddset att få informell 

omsorg, som uppstår när den oberoende variabeln förändras med en enhet och övriga 

variabler hålls konstanta. En oddskvot som är större än ett (1) indikerar således en ökning i 

oddset att få informell hjälp, medan oddskvoter mindre än ett indikerar minskningar (ibid.).). 

Nämnas kan även något om hur sannolikheter förhåller sig till odds. Sannolikheten uttrycker 

hur sannolik händelse 1 är, medan oddset uttrycker hur mycket mer sannolik händelse 1 är 

jämfört med händelse 0 (Edling & Hedström 2003). 

 

Det som benämns Pseudo-R² anger den procentuella reduktion av log-likelihoodvärdet som de 

oberoende variablerna sammantaget leder fram till. Annorlunda uttryckt är Pseudo-R² den 

”gissningsvinst” den uppställda modellen med oberoende variabler ger, jämfört med om 

endast interceptet varit känt (ibid.). 
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4. Resultat 

4.1. Deskriptiv resultatredovisning 
 
I tabell 4.1 presenteras övergripande information om respondenterna. Av de 1103 personerna 

är 59 procent kvinnor och 41 procent män. Respondenterna var vid intervjutillfället mellan 69 

och 100 år. Ungefär hälften av respondenterna bor ensamma. Det är emellertid betydligt 

vanligare att kvinnor bor ensamma än att män gör det – 62 procent av kvinnorna bor 

ensamma, medan endast 31 procent av männen bor ensamma. Bland respondenterna har en 

stor majoritet barn, (87%). Här fanns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Det är relativt 

vanligt att respondenterna har mycket kontakt med barnen. Drygt hälften av respondenterna 

träffar minst något barn en gång i veckan eller oftare. Inte heller här påträffas några 

signifikanta skillnader mellan kvinnor och män. 

 

Att få informell omsorg är mer vanligt förekommande bland männen. 68 procent av männen 

får informell omsorg medan bara 31 procent av kvinnorna får det. Studeras enbart den 

informella omsorg som ges inom hushållet (det vill säga av make/maka/sambo) minskar 

andelen kvinnor som får omsorg väsentligt. Endast 17 procent av kvinnorna får informell 

omsorg av partner. Bland männen är det dock drygt 60 procent som får informell omsorg av 

sin partner. Detta hänger samman med att fler män än kvinnor lever tillsammans med en 

partner. Många kvinnor i den aktuella åldersgruppen är änkor och har således ingen chans att 

få informell omsorg av en partner. Av de sammanboende kvinnorna får 41 procent informell 

omsorg av sin partner. Av de sammanboende männen är andelen 86 procent (resultaten 

redovisas inte). Män tycks alltså få mer informell omsorg av sina partners, även om hänsyn 

tas till boendeförhållanden. Sannolikt påverkas resultaten bland annat av traditionella 

könsroller. 

 

Studeras istället informell omsorg från omsorgsgivare utanför hushållet, blir rollerna de 

omvända. Fler kvinnor än män får informell hjälp av annan än sin partner. Av kvinnorna får 

16 procent hjälp av någon utanför hushållet, vilket gör det ungefär lika vanligt som att få hjälp 

av partner. Bland männen är andelen som får informell hjälp av annan än sin partner endast 8 

procent.  
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Tabell 4.1. Översiktstabell för kvinnor respektive män, andel och antal. N =1103.  
 Totalt  

% (n=1103) 
Kvinnor 
% ( n=650) 

Män  
% (n=453) 

P 

Ålder     
Medelålder (i år) 78 78 78  
Yngsta-äldsta (i år) 69 - 100 69 -  97 69 - 100  

 
Boendeförhållande a     
Ensamboende 49 (540) 62 (400)  31 (140) 0,000 
Sammanboende 51 (562) 38 (249) 69  (313)  

 
Egna barn     
Ja 87 (957) 87 (563) 87 (394) 0,862 
Nej 13 (146) 13 (87)  13 (59)  

 
Träffar barn c     
Har inga barn 13 (146) 13 (87) 13 (59) 0,410 
Träffar barnen sällan 32 (352) 31 (198) 34 (154)  
Träffar barnen ofta 
 

55 (602) 56 (365) 53 (237)  

Får formell omsorg d     
Ja  15 (169) 19 (122) 10 (47) 0,000 
Nej  85 (928) 81 (524) 90 (404)  

 
Får informell omsorg c     
Ja 46 (511) 31 (202) 68 (309) 0,000 
Nej 54 (589) 69 (446) 32 (143)  

 
Får informell omsorg av 
make/maka/sambo c 

    

Ja 35 (386) 17 (107) 62 (279) 0,000 
Nej 65 (714) 83 (541) 38 (173)  

 
Får informell omsorg av 
annan än make/maka/sambo 
c 

    

Ja 13 (142) 16 (106) 8 (36) 0,000 
Nej 87 (958) 84 (542) 92 (416)  

 
a = data saknas för en respondent, b = data saknas för två respondenter, c = data saknas för tre respondenter, d = data saknas 
för sex respondenter 
 
Signifikansen har testats med hjälp av chi-2. Varje procentandel har avrundats till närmaste heltal. 
 

Ett flertal informella hjälpgivare utanför hushållet kunde anges: ”Dotter”, ”Son”, ”Annan 

kvinnlig släkting”, ”Annan manlig släkting” eller ”Annan person”. Samtliga andra informella 

omsorgsgivare förekommer ungefär lika ofta bland männen. Dock är det ingen av männen 

som får hjälp med någon av sysslorna av en manlig släkting. Bland kvinnorna är det vanligast 

att få informell hjälp av dotter eller ”annan person”. Först på tredje plats kommer 

make/maka/sambo som hjälpgivare för kvinnorna (resultaten redovisas inte). Återigen hänger 

detta samman med att endast 38 procent av kvinnorna bor ihop med en partner.  
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Biståndsbedömd hemtjänst från äldreomsorgen har 15 procent av respondenterna. Fler 

kvinnor än män har hemtjänst – 19 procent av kvinnorna mot 10 procent av männen. Detta 

beror dels på att fler kvinnor än män är ensamboende, och saknar informell hjälp av partner. 

Det har också framgått av tidigare forskning att det är vanligare att få hemtjänst för 

sammanboende par, om det är kvinnan i relationen som är den hjälpbehövande än om det är 

mannen (Szebehely 1993). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att män får informell hjälp i långt större utsträckning än 

kvinnor. Männen får denna hjälp främst av sin partner. Bland kvinnor är det däremot ungefär 

lika vanligt att få informell omsorg av sin make/sambo som det är att få hjälp av annan 

informell omsorgsgivare. Vidare har det konstaterats att kvinnor har formell hjälp oftare än 

männen. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning, utom vad det gäller informella 

hjälpgivare till kvinnor. Tidigare forskning visar att äldre kvinnor framförallt får hjälp av 

vuxna barn eller andra anhöriga de inte bor med (Larsson 2006a, m.fl.). 
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4.2. Informell omsorg – med vad? 
I tabell 4.2 redovisas de fyra studerade måtten på informell omsorg – hjälp med att köpa mat, 

laga mat, städa och bada/duscha separat. Dels redovisas om informell hjälp med de respektive 

sysslorna förekommer över huvud taget. Dels redovisas hjälp från make/maka/sambo 

respektive hjälp från person utanför hushållet separat. 

 

Tabell 4.2. Andel och antal kvinnor respektive män som får informell hjälp med att köpa mat, 
laga mat, städa och bada/duscha från olika hjälpgivare. N=1103 
  Totalt   

 %  
(n=1103) 

Kvinnor 
%  
( n=650) 

Män  
%  
(n=453) 

P 

Hjälp att köpa mat b      
av någon informell hjälpgivare Ja 30 (335) 20 (130) 45 (205) 0,000 
 Nej 

 
70 (766) 80 (519) 55 (247)  

av make/maka/sambo  Ja 23 (254) 10 (64) 42 (190) 0,000 
 Nej 

 
77 (847) 90 (585) 58 (262)  

av person utanför hushållet  Ja 8 6(84) 10 (68) 46 (16) 0,000 
 Nej 

 
92 (1017) 90 (581) 96 (436)  

Hjälp att laga mat a      
av någon informell hjälpgivare Ja 25 (272) 66 (41) 51 (231) 0,000 
 Nej 

 
75 (830) 94 (608) 49 (222)  

av make/maka/sambo  Ja 22 (244) 3 6 (22) 49 (222) 0,000 
 Nej 

 
78 (858) 97 (627) 51 (231)  

av person utanför hushållet  Ja 3 6 (28) 36 (19) 2 6 (9) 0,329 
 Nej 

 
97 (1074) 97 (630) 98 (444)  

Hjälp att städa a      
av någon informell hjälpgivare Ja 37 (413) 23 (148) 58 (265) 0,000 
 Nej 

 
63 (689) 77 (501) 42 (188)  

av make/maka/sambo  Ja 29 (325) 13 (84) 53 (241) 0,000 
 Nej 

 
71 (777) 87 (565) 47 (212)  

av person utanför hushållet Ja 96 (94) 10 (68) 6  6(26) 0,006 
 Nej 

 
91 (1008) 90 (581) 94  (427)  

Hjälp att bada/duscha a      
av någon informell hjälpgivare Ja 4 6 (46) 3 6 (22) 5 6 (24) 0,119 
 Nej 

 
96 (1056) 97 (627) 95 (429)  

av make/maka/sambo  Ja 26 (22) 1 6 (4) 46 (18) 0,000 
 Nej 

 
98 (1080) 99 (645) 96 (435)  

av person utanför hushållet  Ja 26 (24) 3 6 (18) 16 (6) 0,105 
 Nej 

 
98 (1078) 97 (631) 99 (447)  

a = data saknas för en respondent, b = data saknas för två respondenter 
Signifikansen har testats med chi-2. Varje procentandel har avrundats till närmaste heltal.  
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Vanligast förekommande av de fyra undersökta sysslorna är att få informell hjälp med 

städning. Totalt sett får 37 procent av respondenterna informell hjälp med detta. Det är dock 

vanligare att män får hjälp med städning än att kvinnor får det – 58 procent av männen får 

sådan hjälp medan endast 23 procent av kvinnorna får det. Att det är vanligast att få hjälp med 

städning kan bero på att städning är en relativt tung syssla för många, och att traditionella 

könsroller råder mellan makar.  

 

Näst mest vanligt förekommande är att få hjälp med att köpa mat - 30 procent får informell 

hjälp med detta. Även med denna syssla får dock männen mer hjälp än kvinnorna - andelen 

män som får hjälp med att handla mat är mer än dubbelt så stor som andelen bland kvinnorna. 

Matlagning hamnar på ”tredje plats” – cirka en fjärdedel av de tillfrågade får hjälp med detta. 

Här är emellertid könsskillnaderna mycket stora, endast 6 procent av kvinnorna får hjälp med 

matlagning, medan drygt hälften av männen får det. 

 

Informell hjälp med bad/dusch är minst vanligt förekommande av de fyra undersökta 

hjälpsysslorna- endast fyra procent av respondenterna får hjälp med detta. Här är skillnaderna 

mellan könen små och inte signifikanta. 

 

Bland männen är det för samtliga studerade omsorgssysslor vanligast att få hjälp av sin 

partner. Särskilt stora är skillnaderna när det gäller hushållsaktiviteter, där andelen män som 

får hjälp av sin partner är långt större än andelen män som får hjälp av person utanför 

hushållet.  

 

Bland kvinnorna ser resultaten helt annorlunda ut. För det första har konstaterats att kvinnorna 

överlag får mindre hjälp med alla sysslor än vad männen får. Männens totala mängd mottagna 

hjälp är med andra ord större än kvinnornas men män och kvinnor skiljer sig också åt när det 

kommer till vilka de får hjälp av. Män får med samtliga sysslor oftast hjälp av sin partner, 

medan det för kvinnor är ungefär lika vanligt att få hjälp av sin partner som det är att få 

informell hjälp av någon utanför hushållet. Det kan inte nog påpekas att kvinnornas 

möjligheter till att få hjälp av partner är lägre än männens, då 38 procent av kvinnorna är 

sammanboende, mot hela 69 procent av männen. 

 

Ovanstående resultat har inte kontrollerats för andra faktorer utan visar ostandardiserade 

samband mellan de olika måtten på informell omsorg och kön. Eventuella samband kan med 
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andra ord påverkas av eller vara en effekt av andra bakomliggande faktorer som är relaterade 

till informell omsorg. Möjliga effekter av andra faktorer tas däremot hänsyn till i nästa avsnitt, 

i en multivariat analys. 

4.3. Vad påverkar sannolikheten att få 
informell omsorg? 

I tabell 4.3 presenteras resultaten av logistiska regressionsanalyser som avser besvara frågan 

hur sannolikheten att få informell omsorg påverkas av kön, boendeförhållanden, socialt 

umgänge med eventuella barn samt biståndsbedömd formell omsorg. 

 

Resultaten från logistisk regressionsanalys (bivariat) visar att män har signifikant högre odds 

att få informell omsorg än kvinnor. Oddset att få informell omsorg är hela 4,77 gånger högre 

för män jämfört med kvinnor. Även boendeförhållanden påverkar oddsen att få informell 

omsorg signifikant. Det är betydligt vanligare bland sammanboende att ha informell omsorg 

jämfört med ensamboende. Det återfinns inget enkelt signifikant samband mellan ökad ålder 

och informell omsorg i åldersgrupperna över 69 år.  

 

Att ha barn men träffa dem sällan, ger inte högre odds att få informell omsorg, jämfört med 

gruppen som inte har barn. Personer som däremot träffar sina barn ofta, har nästan dubbelt så 

höga signifikanta odds att få informell omsorg som personer utan barn oavsett vem som ger 

den informella omsorgen. Resultatet visar också att barn är stora givare av informell omsorg 

och att familjens insatser är av betydelse.  

 

Av de bivariata analyserna kan slutligen konstateras att förekomst av formell omsorg har ett 

signifikant samband med informell omsorg. Personer som har formell omsorg, har 36 procent 

lägre odds att få informell omsorg jämfört med personer som inte har formell omsorg. Det är 

förhållandevis vanligt att ha både informell och formell omsorg. Av tabell 4.4 framgår att 

bland dem som har formell omsorg har 37 procent även informell omsorg. Bland personer 

som inte har formell omsorg, är det emellertid ännu vanligare att ha informell omsorg – 

närmare hälften (48%) av de äldre utan formell omsorg får informell omsorg. Näst efter att 

inte ha någon omsorg alls, är det med andra ord vanligast förekommande att enbart ha 

informell omsorg. 
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Tabell 4.3. Logistisk regressionsanalys. Oddset att ha informell omsorg för kvinnor och män, 
olika boendeförhållanden, personer som träffar barn olika ofta och personer med formell 
omsorg. (n= 1100) 

 Bivariata 
analyser 
(n = 1100) 

Modell 1 
 
(n =1100) 

Modell 2 
 
(n =1097) 

Modell 3 
 
(n =1093) 

Kön     
Kvinnor 1,00 1,00 1,00 1,00 
Män 4,77 *** 3,59* 3,81*** 3,80*** 
     
Boendeförhållande     
Sammanboende 1,00 1,00 1,00 1,00 
Ensamboende 0,14*** 0,12*** 0,12*** 0,12*** 
     
Ålder (kontinuerlig) 1,01 1,08*** 1,08*** 1,08*** 
     
Träffar barn (n=1097)     
Har inga barn 1,00  1,00 1,00 
Träffar barn sällan 1,38  1,01 0,99 
Träffar barn ofta 1,95***  1,66* 1,62* 
     
Formell omsorg (n=1096)     
Nej 1,00   1,00 
Ja 0,64 **   0,94 
     
Pseudo-R²  0,37 0,38 0,38 
N 1100    

*** = p < 0,001, ** = p < 0,01, * = p < 0,05 

 

 

Tabell 4.4. Förekomst av informell omsorg för individer med respektive utan formell 
omsorg, andel och antal. (n=1096)

Har informell omsorg Har formell omsorg       

 Ja 

% (n = 169) 

Nej 

% (n= 927) 

Ja 37 (63) 48 (447) 

Nej  63 (106) 52 (480) 

Totalt % 100 100 

 Chi-2 = 6,879 p = 0,009 

 

 27



 

I modell 1 (Tabell 4.3), redovisas oddset att ha informell omsorg kontrollerat för kön, 

boendeförhållande och ålder. Kontrollerat för kön och boendeförhållande visar resultaten att 

med ökad ålder ökar även oddset att få informell omsorg. Att ålder blir signifikant när kön 

och boendeförhållande beaktas beror på att bland männen återfinns inget åldersamband men 

bland kvinnorna ökar den informella omsorgen med ökad ålder (resultat inte redovisat). 

Effekten av ålder osynliggörs således av könsskillnaderna i informell omsorg. Män och 

sammanboendes signifikant högre odds att få informell omsorg kvarstår från den bivariata 

analysen.  

I modell 2 (Tabell 4.3) kontrolleras även för variabeln träffar barn. Att träffa barn ofta har en 

fortsatt signifikant effekt på oddset att få informell omsorg, jämfört med personer som inte har 

barn. Att ha tät social kontakt med sina vuxna barn är med andra ord betydande för 

sannolikheten att få informell omsorg. Att ha barn, men träffa dem sällan, ger däremot inte 

signifikant högre odds till informell omsorg jämfört med personer som inte har barn. Här kan 

kausaliteten dock ifrågasättas. Möjligt är att socialt umgänge med barnen delvis beror på 

föräldrarnas hälsotillstånd och hjälpbehov. När föräldern blir skröplig och vårdbehövande kan 

det leda till att barnen träffar dem oftare. Utifrån denna studie kan ingenting sägas om det 

kausala sambandets riktning. 

 

Resultaten i modell 3 visar att biståndsbedömd formell omsorg inte har något samband med 

informell omsorg när hänsyn tas till kön, boendeförhållande, ålder och socialt umgänge med 

barn.  

 

Pseudo-R² är inte nämnbart högre i modell 2 och 3 än i modell 1, där enbart kön, 

boendeförhållanden och ålder inkluderades. Av detta kan konstateras att varken inkluderandet 

av Träffar barn-variabeln eller Formell omsorg-variabeln ökar gissningsvinsten nämnvärt. 

4.4. Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det var vanligt att få informell omsorg bland 

hemmaboende personer 69 år och äldre i Sverige år 2004. Totalt får 46 procent informell 

omsorg i någon form - 31 procent av kvinnorna och 68 procent av männen. Detta kan 

jämföras med att 15 procent får formell omsorg i form av hemtjänst (19 procent av kvinnorna 

och 10 procent av männen). Bland männen är det vanligast att få den informella omsorgen av 

maka/sambo medan det för kvinnor är ungefär lika vanligt att få hjälp av make/sambo som det 
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är att få hjälp av andra informella omsorgsgivare. Emellertid är det endast ett fåtal kvinnor 

som har chansen att få hjälp från en partner, då en så stor andel är ensamboende.  

 

Av de undersökta vardagliga aktiviteterna, är det vanligast att få hjälp med städning. Därefter 

följer hjälp med att köpa mat, hjälp med att laga mat och minst vanligt förekommande är det 

att få hjälp med att bada/duscha. 

 

Det har konstaterats att män får mer informell omsorg än kvinnor. Dock minskar könseffekten 

när boendeförhållande inkluderas i analysen. Att vara sammanboende påverkar sannolikheten 

att få informell omsorg i positiv riktning. Ökad ålder gav ökade odds att få informell omsorg, 

när det kontrollerades för kön. För kvinnor ökade oddsen att få informell omsorg signifikant 

med ökad ålder, men för män återfanns inte sambandet. Att ha formell omsorg gav inga 

signifikant högre odds att ha informell omsorg. Att ha barn som man träffar ofta hade en 

signifikant positiv effekt på sannolikheten att få informell omsorg, jämfört med personer som 

saknar barn.  

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att studera informell omsorg bland äldre i Sverige. Studien söker 

svar på i vilken utsträckning äldre får informell omsorg och av vem de får denna omsorg. I 

studien undersöks hur sannolikheten att få informell omsorg påverkas av de olika faktorerna 

kön, boendeförhållande, barn, formell omsorg samt ålder.  

 

I enlighet med tidigare forskning visar denna studies resultat att män får mer informell 

omsorg än kvinnor. Även resultatet att män oftast får hjälp av sin maka/sambo i de fall 

informell omsorg förekommer, överensstämmer med resultat från andra studier. Att som man 

få informell omsorg av sin partner var långt mycket vanligare än att få omsorg av en person 

utanför hushållet. Denna studies resultat visar vidare att kvinnor i långt högre utsträckning än 

män får hjälp av personer utanför hushållet och att kvinnor inte får lika mycket hjälp av 

partners som männen får. Det har många gånger nämnts att en mycket större andel av de äldre 

kvinnorna bor ensamma, jämfört med männen. Även om hänsyn tas till boendeförhållanden, 

kvarstår emellertid att sammanboende män får mer hjälp av sina partners än vad 

sammanboende kvinnor får. 
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De starka sambanden mellan kön och informell omsorg, försvagas något när 

boendeförhållanden tas med i analysen. I enlighet med tidigare forskning visar denna studie 

att sammanboendeskap har positiva effekter på sannolikheten att få informell omsorg. Att 

könseffekterna försvagades när det kontrollerades för boendeförhållanden torde bero på att det 

är av avgörande betydelse för sannolikheten att få informell omsorg huruvida den äldre är 

sammanboende eller inte, för båda könen. 

 

Ett enkelt signifikant samband mellan ökad ålder och ökad sannolikhet att få informell 

omsorg påträffades endast för kvinnor. När män studerades separat återfanns inget sådant 

enkelt signifikant samband. Om det däremot kontrollerades för boendeförhållande gav ålder 

ökade odds till informell omsorg för både män och kvinnor. Detta kan möjligen bero på att 

män får informell hjälp av sin partner i så hög utsträckning, oavsett om de egentligen behöver 

hjälp eller inte. För män är det mer avgörande om de lever med en partner än hur gamla och 

skröpliga de är. Kvinnor däremot, får mer hjälp ju äldre och skröpligare de blir. Då rycker 

döttrar och andra hjälpgivare utifrån hushållet in. 

 

Att ha barn som man träffar ofta uppvisade en positiv effekt på oddsen att få informell 

omsorg. Här kan, som tidigare nämnts, sambandets kausala riktning emellertid ifrågasättas. 

När föräldrarnas behov av hjälp ökar, är det möjligt att barnen ser till att träffa dem oftare. 

Frekvent socialt umgänge med de vuxna barnen kan således vara en konsekvens av att 

hjälpbehovet är stort. Socialt umgänge mellan äldre och deras vuxna barn behöver dock 

förstås inte enbart gå ut på hjälp och omsorg. I många fall är det säkert så, att barnen passar på 

att hjälpa till med olika göromål, när de ändå är på besök för att umgås. 

 

Vissa tendenser på att personer med formell omsorg får mindre informell omsorg än personer 

utan formell omsorg syntes. Dessa tendenser syntes emellertid endast när formell omsorg 

studerades separat. När det kontrollerades för boendeförhållanden och kön försvann det 

signifikanta sambandet. Detta torde bero på att fler äldre kvinnor än äldre män är 

ensamboende, och att ensamboende kvinnor är den grupp som får mest formell omsorg. 

Vidare bör nämnas att det även här föreligger vissa kausalitetsproblem. I denna studie har 

formell omsorg behandlats som en oberoende variabel. Möjligt är dock - vilket tidigare 

nämnts – att omvänd kausalitet gäller. Möjligen kan formell omsorg i viss mån bero på 

förekomsten av informell omsorg. Tidigare studier visar att anhörigas insatser ökat för den 
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grupp där hemtjänsten minskat (Larsson 2006b). Studier visar även att det blivit allt vanligare 

att man i biståndsbedömningar tar hänsyn till eventuell tillgång till hjälp av anhöriga, trots att 

det saknar stöd i lagstiftningen (Larsson 2006a). Med utgångspunkt i detta är det därför 

rimligt att anta att det finns ett samband mellan formell och informell omsorg. Det har tidigare 

nämnts att samspelet mellan formella och informella omsorgsaktörer kan se ut på olika sätt – 

det kan röra sig om att aktörerna har delat ansvar, eller att de utgör komplement eller substitut 

för varandra. Utifrån denna studie kan dock inget sägas om hur sambandet mellan formella 

och informella omsorgsgivare ser ut. 

 

Bland de fyra undersökta vardagliga aktiviteterna visade det sig, föga förvånande kanske, att 

det var vanligast med informell hjälp när det rörde sig om de undersökta 

hushållsaktiviteterna. Allra vanligast var det att få hjälp med städning, därefter kom att köpa 

mat och därefter att laga mat. Hierarkin mellan dessa sysslor stämmer även väl överens med 

vad som uppvisats i andra studier (Nordström & Thorslund 1991). Städa kan anses vara den 

tyngsta av dessa tre sysslor, medan matlagning kan anses vara den minst betungande, i alla 

fall fysiskt. Dessa tre aktiviteter kan också rangordnas efter hur ofta de behöver utföras. Städa 

behöver man knappast göra dagligen. Att laga mat däremot, måste i någon mån utföras 

dagligen. Att det är minst vanligt att få hjälp med matlagning är rimligt även i detta avseende. 

Klarar man inte av att laga mat, är det sannolikt att detta är något man får hjälp med av 

hemtjänsten antingen i form av matlåder eller med faktisk matlagning. Eller – har det visat sig 

– av sin fru. Städning eller storhandling av mat däremot, behöver inte utföras lika ofta. Det är 

på så sätt sysslor ”väl lämpade” för vuxna barn att ta itu med när de kommer på besök någon 

gång i veckan. I enlighet med andra studier var informell hjälp med bad/dusch relativt 

ovanligt. Förmodligen är det så att personer som behöver hjälp med detta, får det i stor 

utsträckning av den kommunala hemtjänsten. Att så många – framförallt män – fick informell 

hjälp med hushållsaktiviteterna handla, laga mat och städa skulle kunna ses som ett tecken på 

att hemtjänst beviljas mindre ofta för denna typ av aktiviteter. Särskilt om den 

hjälpbehövande har tillgång till informell hjälp av sin partner. Och särskilt om denna partner 

är en kvinna. Intressant är exempelvis att notera att männen i så hög utsträckning fick 

informell hjälp med matlagning, medan endast ett mycket litet fåtal kvinnor fick det. Det är 

osannolikt att anta att detta skulle bero på att männen i högre utsträckning än kvinnorna har 

fysiska eller kognitiva nedsättningar som hindrar dem från just denna syssla, förklaringen kan 

också ligga i traditionella könsroller. Kvinnorna har troligtvis lagat mat i långt större 
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utsträckning än männen tidigare i livet, och fortsätter med det även på äldre dagar. Att män 

och kvinnor har olika definitioner av vad det innebär att ”kunna laga mat” kan vara rimligt att 

anta. Emellertid var den studerade frågan formulerad ”Brukar Du laga mat själv?” och inte 

”Kan Du laga mat själv?”. I vidare forskning vore det intressant att studera eventuell 

könsdiskrepans i definitionen av att kunna utföra en viss syssla. Det studerade materialet 

består av personer som var 69 år eller äldre år 2004, det vill säga personer födda 1935 eller 

tidigare. I takt med att samhället och könsrollerna förändras, är det rimligt att anta att även 

dessa mönster förändras. 

 

Vid tolkning av resultaten bör hänsyn tas till de med informell omsorg förknippade 

mätproblemen. Vi vet sedan tidigare att informell omsorg är svårt att mäta av flera 

anledningar. Exempelvis finns problem med respondenternas skattning av såväl sina egna 

hjälpinsatser som sitt eget hjälpmottagande. Vidare är det svårt att välja vilka variabler som 

skall mätas. I denna uppsats har informell omsorg operationaliserats enligt en snäv definition, 

där endast fyra variabler studerats. Redan genom valet av variabler kan man förvänta sig att 

en viss köns-bias uppstår. De undersökta aktiviteterna, med undantag för bad/dusch, kan i 

någon mån betraktas som traditionellt förknippade med kvinnor. Hade studien istället 

fokuserat på låt säga bilkörning, snöskottning eller liknande hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut. Emellertid är såväl hushållsaktiviteter (IADL) som personlig omvårdnad 

(ADL) vedertagna mått på en äldre persons vardagliga funktionsförmåga. Grundläggande 

hygien och matintag är basala behov som regelbundet måste tillfredsställas. Därför får valet 

av omsorgsmått ändå anses motiverat. I en större studie hade det dock varit intressant att 

utvidga definitionen av informell omsorg till att omfatta ytterligare aktiviteter. Något som 

exempelvis kunde vara intressant att studera är kognitiv hjälp. Det är rimligt att anta att äldre 

par ofta hjälper varandra med att komma ihåg saker, påminna varandra om exempelvis 

mediciner, läkarbesök, händelser och så vidare. Detta har inte studerats i uppsatsen, men torde 

vara ett intressant område för fortsatt forskning. Ju fler sysslor som tas med i en studie, desto 

större omfattning borde vi komma fram till att den informella omsorgen har. Överhuvudtaget 

menar jag att det finns anledning att anta att den informella omsorgens omfattning är större än 

vad som egentligen är mätbart. 

 

En för ämnet mycket intressant fråga, som emellertid inte behandlats i denna uppsats, är 

vilken typ av omsorg som de äldre mår bäst av. Studier visar att flertalet äldre i Sverige 
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föredrar offentliga omsorgsinsatser framför anhöriginsatser (Sandquist 1998 m.fl.). Att 

omsorgen sköts av professionella personer utan personliga relationer till den vårdbehövande 

kan ha fördelen att den äldre lättare kan kräva att få den vård han eller hon behöver, utan att 

känna skuldkänslor inför vårdgivaren. Vidare bör nämnas att det finns fördelar med att – 

speciellt tyngre vård och omsorg – utförs av professionell personal med adekvat utbildning. 

Att den hjälpbehövande har en personlig relation till omsorgsgivaren kan emellertid också ha 

vissa fördelar. Idag kan äldre med hemtjänst få besök av ett stort antal personer, vilket kan 

upplevas som besvärande för den äldre.  

 

I denna uppsats har heller inte de informella omsorgsgivarnas situation behandlats. Detta 

utgör också ett intressant forskningsfält. Varför hjälper man sina anhöriga? Varför inte? Hur 

påverkas omsorgsgivarnas liv av omsorgsansvaret om en äldre anhörig? I Sverige har den 

sociala servicestaten varit en av faktorerna som möjliggjort kvinnors höga 

förvärvsarbetsfrekvens. Med en minskad offentlig äldreomsorg ökar kraven på anhöriga, och 

då främst kvinnor. Att arbeta heltid och samtidigt ta hand om en dement eller sjuk förälder är 

inte en lätt situation. Studier visar att kvinnor som ger omfattande hjälp till anhöriga står 

utanför arbetskraften i långt högre utsträckning än andra kvinnor (Szebehely 2006) Att själv 

vara gammal och hjälpa sin gamla och skröpliga partner, kan vidare få konsekvenser för 

hjälpgivarens hälsa och välbefinnande. 

 

Det har tidigare nämnts, att den svenska välfärden på senare år rört sig bort från den av 

Esping-Andersen uppställda socialdemokratiska välfärdsregimen, och närmat sig den 

konservativa regimtypen där stort omsorgsansvar läggs på familjen eller den liberala där 

tilltron till marknadslösningar på omsorgens område är stort. Om den formella äldreomsorgen 

inte byggs ut eller bibehålls, är sannolikheten stor att anhöriga i framtiden får ta ett ännu 

större omsorgsansvar än de redan gör. Tendenserna att lägga allt större vikt vid anhörigas 

förmåga, möjlighet och vilja att hjälpa, när insatser för äldre biståndsbedöms, är steg bort från 

den universalistiska välfärdsprincipen som varit rådande i Sverige. Likaså att förlita sig på 

marknadslösningar. Detta kan slå hårt mot äldre med dålig ekonomi och inga eller resurssvaga 

anhöriga. Offentlig äldreomsorg kan komma att få allt större likheter med gamla tiders 

fattigvård, där endast de äldre som inte kunde få sina behov tillfredsställda på annat sätt kunde 

ta del av offentliga resurser. 
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