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Sammanfattning 

Rapporten undersöker hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid. 
Hur har förändringarna påverkat de äldre, och hur har de påverkat deras anhörigas 
förvärvsarbete? Vi bygger på nya analyser av SCB:s stora intervjustudier av 
befolkningens levnadsförhållanden (ULF), samt tidigare svensk och internationell 
forskning. Vi jämför förändringarna under 1980- och 1990-talen med förändringarna 
under 2000-talet. De viktigaste resultaten är:

•	 Äldreomsorgen har minskat under tre decennier. Under 1980- och 1990-talen 
minskade främst antalet äldre som fick hemtjänst, men även de som fick 
äldreboende. Mellan 2001 och 2012 försvann var fjärde plats i äldreboende, 
drygt 30 000 platser.  

•	 Även om antalet äldre personer med hemtjänst har ökat under samma period 
är det få av dem som har fått lika många hjälptimmar som i ett äldreboende. 
Minskningen i äldreboenden har därmed inte kompenserats av utökad 
hemtjänst, sett till antalet hjälptimmar. 

•	 Bortfallet av offentlig omsorg har i huvudsak ersatts av barnens och andra 
anhörigas insatser. Anhörigomsorgen har ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. 
Nytt under 2000-talet är att ökningen berör alla grupper av äldre, oavsett 
utbildningsnivå. Tidigare ökade anhörigas insatser främst bland barn till 
lågutbildade äldre.  

•	 Privat köpt hjälp har också ökat, men betydligt mindre än anhörigas insatser. 
Även om antalet personer som köper privat hjälp har ökat rör det sig oftast om 
ett fåtal timmar. 

•	 Här finns ett tydligt klassmönster: anhörigomsorg är betydligt vanligare 
och mer omfattande bland äldre med lägre utbildning. Privat köpt hjälp är 
vanligare bland äldre med högre utbildning. Men anhörighjälp är mycket mer 
omfattande än privat köpt hjälp i alla sociala grupper. 

•	 360 000 personer i förvärvsaktiv ålder hjälper en äldre, sjuk eller funktions-
hindrad närstående dagligen eller flera gånger i veckan. Samtidigt har  
80 000–100 000 personer gått ned i arbetstid eller slutat arbeta helt för att 
vårda – främst kvinnor med lägre utbildning.  

•	 Det finns ett tydligt internationellt samband mellan hur välutbyggd den 
offentliga äldreomsorgen är och hur många medelålders kvinnor som 
förvärvsarbetar.  

•	 En välutbyggd äldreomsorg är, liksom barnomsorgen, en förutsättning för att 
kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta över hela livsloppet. En försämrad 
äldreomsorg riskerar därmed att få konsekvenser för de medelålders barnens, 
framför allt döttrarnas, arbetsutbud.
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•	 Dagens diskussioner om hur samhällsekonomin ska kunna klara en åldrande 
befolkning utgår från att åtstramningar av den offentligt finansierade 
omsorgen leder till att alla äldre i stället kommer att köpa privata tjänster. 
I den här rapporten har vi visat att detta antagande är orealistiskt. Inte ens 
de resursstarka ersätter den minskade offentliga omsorgen med privat köpta 
tjänster, utan ersätter den i stället främst med anhörigomsorg. Utifrån detta 
argumenterar vi för att offentligfinansierad äldreomsorg inte ska ses enbart 
som en kostnad. Tvärtom är den en viktig del av den sociala infrastrukturen. 
Äldreomsorgen skapar förutsättningar för en god samhällsekonomi genom att 
öka det kvinnliga arbetsutbudet.
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Inledning

Man kan inte säga annat än att dagens svenska politiker har ett starkt intresse för 
äldreomsorg. Politiker och debattörer i alla åsiktsgrupper oroar sig för äldreomsorgens 
kvalitet och för hur samhällsekonomin ska kunna klara en åldrande befolkning – inte 
minst när 40-talisterna blir gamla och omsorgsbehövande om 15–20 år.  

En del är mycket pessimistiska och hävdar att det inte går att behålla en skattefinansierad 
äldreomsorg med jämlikhetsambitioner; det som i de politiska riktlinjerna för den svenska 
äldrepolitiken har uttryckts som att äldreomsorgen ska vara ”tillgänglig efter behov, inte 
efter köpkraft” och ”solidariskt finansierad genom skattemedel” (Regeringens proposition 
1997/98:113, s. 1). De hävdar att det offentliga åtagandet måste begränsas och medborgarna 
måste ta ett större ansvar själva för att finansiera sin äldreomsorg.  

Långtidsutredningen (2008, s. 191–192) uttrycker detta som att två former av 
avgränsningar kommer att bli nödvändiga: dels att ”det offentliga helt drar sig ur 
finansieringen av en verksamhet och att den i stället blir privatfinansierad”, dels att 
”verksamheter skattefinansieras upp till en viss nivå, men att hushållen kompletterar 
med betalningar för tjänster utöver denna nivå”.  

Per Borg, en av de flitigaste debattörerna när det gäller äldreomsorgens framtida  
finansiering, uttrycker sig på ett liknande sätt:  

”Medborgarna kan på två olika vägar ta ökat ansvar för den vård och omsorg som 
finansieras offentligt i dag. Och båda vägarna måste beträdas. De kan betala mer 
för tjänster som i huvudsak finansieras offentligt. Det betyder ökade avgifter. 
Den andra vägen är att det offentliga åtagandet begränsas. Det kan i sin tur ske 
på två sätt. Det ena är att insatser helt tas bort från det offentliga utbudet. Det 
andra sättet betyder att vissa insatser endast finansieras offentligt upp till en viss 
nivå.” (Borg 2009 s.86–87). 

Det är ingen tvekan om att det är en politisk utmaning att se till att det finns en 
solidariskt finansierad äldreomsorg värd namnet såväl i dag som i morgon. Men det 
finns flera problem med pessimisternas resonemang.  

För det första utgår de från att åtstramningar av den offentligt finansierade omsorgen 
leder till att alla äldre i stället köper privata tjänster. Som vi kommer att visa i den 
här rapporten är det helt orealistiskt att tänka sig att alla sociala grupper av äldre 
skulle ersätta den skattefinansierade äldreomsorgen med privat köpt hjälp. Om vi 
blickar bakåt är det tydligt att den offentligt finansierade äldreomsorgen har minskat 
under flera decennier. Detta har lett till en kraftig ökning av anhörigomsorgen och i 
betydligt mindre grad till en ökning av köp av privata omsorgstjänster. Det finns också ett 
tydligt klassmönster i vem som får vilken slags äldreomsorg: det är framför allt äldre med 
lägre utbildning och mindre resurser som är beroende av barnens och andra anhörigas 
hjälp. Äldre med högre utbildning och mer resurser köper i stället mer privat hjälp. En 
åtstramning av den offentliga omsorgen leder därför till ökade sociala skillnader.  
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För det andra är det en påtaglig brist i diskussionen att äldreomsorgen enbart betraktas 
som en kostnad. Det var länge sedan vi talade om barnomsorg på det sättet. Sedan barn-
omsorgen började byggas ut på 1960-talet har det varit en självklarhet att verksamheten 
är viktig både för barnen och för föräldrarna. En välfungerande barnomsorg kan bidra 
till barnens och samhällets välfärd genom att kompensera för negativa uppväxtvillkor 
och därmed bättre rusta barnen för skola och framtida arbetsliv. En välfungerande 
barnomsorg underlättar också för både mammor och pappor att förvärvsarbeta eller 
studera – och att koncentrera sig på arbete eller studier utan att behöva oroa sig för 
att barnen inte har det bra. Barnomsorgen är därmed en viktig del av den sociala 
infrastrukturen; en verksamhet som bidrar positivt till samhällsekonomin.

Utgångspunkten för den här rapporten är att vi måste börja betrakta äldreomsorgen 
på ett liknande sätt som barnomsorgen. Äldreomsorgen är en del av den sociala 
infrastrukturen som kan bidra till äldre människors och deras familjers välfärd. 
Men den är också en förutsättning för de ”gråhåriga barnens” förvärvsarbete. 
Liksom barnomsorgen är äldreomsorgen viktig för att uppnå de jämlikhets- och 
jämställdhetsambitioner som finns inskrivna i svensk välfärdspolitik. Bara om det 
finns välutbyggda och välfungerande omsorgstjänster kan både kvinnor och män i alla 
sociala skikt förvärvsarbeta över hela livscykeln.

Rapportens uppläggning 

I rapporten analyserar vi hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid och hur 
förändringarna har påverkat de äldre och deras anhörigas relation till arbetsmarknaden. 
Vi går igenom relevant statistik och tidigare svensk och internationell forskning. Vi 
redovisar helt nya analyser baserade på SCB:s stora intervjustudier om befolkningens 
levnadsförhållanden under 2000-talet.

I ett första avsnitt redovisar vi hur den svenska äldreomsorgen har förändrats under 
åren när det gäller insatsernas omfattning och innehåll. Därefter redovisar vi tidigare 
forskning om fördelningen mellan anhörigas, samhällets och marknadens insatser 
för äldre som behöver hjälp i sin vardag. Vi fyller på med de nya analyser som vi har 
genomfört för den här rapporten. Nästföljande avsnitt fokuserar på studier av hur 
förvärvsarbetet påverkas av omsorgsansvar i Sverige och i andra länder, och relaterar 
den svenska situationen till situationen i några andra europeiska länder. Avslutningsvis 
återknyter vi till pessimisternas profetior om att framtidens svenska äldreomsorg 
måste vila mer på privat finansiering. Med hjälp av OECD:s framtidsprognoser hävdar 
vi motsatsen: Sverige har ovanligt goda förutsättningar att ha en skattefinansierad, 
välutbyggd och välfungerande äldreomsorg. En äldreomsorg som gör det möjligt 
för äldre människor i alla sociala grupper att åldras med tillförsikt och för deras 
medelålders döttrar och söner att förvärvsarbeta utan att behöva oroa sig för att 
föräldrarna inte har det bra.
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Den offentliga äldreomsorgens utveckling

Decennierna från 1960-talet till omkring 1980 var en mycket expansiv period i 
Sverige när det gäller den offentliga äldreomsorgen. Allra mest ökade hemtjänsten, 
särskilt efter att öronmärkta statsbidrag för hemtjänstens lönekostnader hade införts 
1964. Mellan 1960 och 1980 femdubblades antalet hemtjänstmottagare. Även antalet 
platser i olika former av äldreboenden ökade, dock inte lika snabbt som hemtjänsten. 
Sammantaget ökade antalet personer med äldreomsorgsinsatser betydligt snabbare än 
antalet äldre i befolkningen (Szebehely 2012). Uttryckt som andel av befolkningen 80 
år och äldre hade uppskattningsvis 10 procent hemtjänst år 1960, i jämförelse med 34 
procent år 1980. Andelen 80 år och äldre i äldreboende ökade under samma period 
från cirka 20 till 28 procent, se figur 1.  

Figur 1. Hemtjänst och äldreboende, andel av befolkningen 80 år+, 1960–2012 

Källor: Regeringens prop. 1997/98:113 s. 33 (åren 1960–1980); Socialdepartementet 1997  
(år 1990); Socialstyrelsen 2006 och 2012a (åren 2000 och 2012).

Den mycket snabba expansion av äldreomsorgen som präglade 1960- och 1970-talen 
vände runt 1980 till en nästan lika stark nedgång. De ekonomiska resurserna som 
hade ökat kraftigt under uppbyggnadsperioden började stramas åt och följde inte 
längre ökningen av antalet äldre i befolkningen. Under 1990-talet minskade de 
offentliga resurserna för äldreomsorgen per 80 år och äldre i befolkningen med 14 
procent (SOU 2004:68, s. 147). Mellan 2002 och 2009 minskade de offentliga medlen 
inte bara i relation till det ökande antalet äldre i befolkningen, utan också i absoluta 
tal (minus 4 procent) (Socialstyrelsen 2011 s. 149). 
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Sammantaget minskade andelen av de äldsta (80 år+) som fick del av äldreomsorgen 
från 62 till 37 procent mellan 1980 och 2012. Under 1980- och 1990-talen minskade 
främst hemtjänsten, men även antalet platser i äldreboenden. Förändringen under 
2000-talet innebär i stället en förskjutning från äldreboenden till hemtjänst: andelen av 
befolkningen 80 år och äldre i äldreboende minskade från 20 till 14 procent. Samtidigt 
ökade andelen med hemtjänst från 18 till 23 procent, se figur 1.

Mellan år 2001 och 2012 försvann 31 000 platser i äldreboenden. Det innebär att var 
fjärde plats försvann under decenniet (Socialstyrelsen 2002 och 2012a). Man skulle 
kunna tro av figur 1 att uppgången av hemtjänsten har kompenserat för minskningen av 
äldreboenden. Men så är knappast fallet. Socialstyrelsen har beräknat att i genomsnitt 
arbetar vårdbiträden och undersköterskor motsvarande 0,81 heltidstjänst per äldre 
i ett äldreboende (Socialstyrelsen 2009, s. 45). Omräknat till timmar motsvarar det 
125–130 timmar per månad. Vidare har Socialstyrelsen (2005, s. 13) uppskattat att runt 
80 procent av vårdbiträdenas och undersköterskornas arbetstid i äldreboenden går till 
direkt omsorgsarbete. Tagna tillsammans innebär de här två beräkningarna att en äldre 
person i ett äldreboende får i genomsnitt 100–110 timmar hjälp per månad. Detta kan 
jämföras med att en person med hemtjänst får i genomsnitt 7 timmar hjälp per vecka 
eller knappt 30 timmar per månad (Szebehely 2012). Dessutom har den genomsnittliga 
hjälptiden inte ökat under 2000-talet (Socialstyrelsen 2011, s. 148).

Mellan 2001 och 2012 ökade antalet hemtjänstmottagare med 41 000 personer. Men de 
flesta av dessa får betydligt mindre hjälp än en äldre person i äldreboende – de flesta 
av de ”nya” hemtjänstmottagarna får hjälp endast någon eller några timmar i veckan, se 
figur 2. Antalet hemtjänstmottagare som får hjälp 120 timmar eller mer per månad har 
endast ökat med cirka 2 500 personer. Och det är drygt 12 000 fler hemtjänstmottagare 
som får hjälp 50–119 timmar per månad. Sammantaget är det således runt 15 000 
fler äldre som får hemtjänst 50 timmar eller mer per månad (figur 2). Samtidigt har 
31 000 platser i äldreboenden (med i genomsnitt 100–110 timmar hjälp per månad) 
försvunnit. Det är uppenbart att utbyggnaden av hemtjänsten inte har kompenserat för 
neddragningarna på boendesidan.  
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Figur 2. Antal personer (65 år+) i äldreboende och med hemtjänst av olika 
omfattning år 2001 och 2012

Källor: Socialstyrelsen 2002 och 2012a1. 

Det finns en möjlig invändning mot vår slutsats att utbyggnaden av hemtjänsten inte 
har kompenserat för neddragningarna av äldreboendena. Eftersom det finns flera olika 
typer av äldreboenden där man får olika mycket hjälp, är det möjligt att minskningen av 
äldreboendeplatser har skett i en typ av boenden där man får mindre hjälp än i de övriga.

Den reguljära statistiken redovisar olika typer av äldreboenden sammanslaget, både de 
med heldygnsomsorg (som sjukhem eller gruppboenden för dementa) och servicehus. 
Därför går det inte att slå fast vilken typ av äldreboendeplatser som har försvunnit 
under perioden. Men det är troligt att minskningen av äldreboenden delvis är en följd 
av att många servicehus har omvandlats till seniorboenden och trygghetsboenden, 
dvs. olika former av bostäder anpassade för äldre, dit en äldre person kan flytta utan 
biståndsbedömning och där hjälpen ges i form av hemtjänst.

Personer som bor i servicehus får i allmänhet färre timmar hjälp jämfört med personer 
som bor i äldreboenden med heldygnsomsorg (Socialstyrelsen 2009, s 45). Det saknas 
dock rikstäckande statistik om hur många timmar hjälp som boende i servicehus får, 
men enligt Stockholms stads statistik får de i genomsnitt cirka 65 timmar hjälp per 
månad2, dvs. mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig hemtjänstmottagare. 
 

1 Jämförelsen mellan de båda åren försvåras av att år 2012 fanns det 11 975 personer där uppgift om antal 
hjälptimmar saknas. För att öka jämförbarheten har detta antal fördelats proportionerligt i de olika hjälptids-
intervallerna. 
2 Beräknat från www.statistikomstockholm (gäller september 2012).

Med hemtjänst 0-10 tim/mån

Med hemtjänst 10-25 tim/mån

Med hemtjänst 26-49 tim/mån

Med hemtjänst 50-119 tim/mån

Med hemtjänst 120 tim eller mer  
per månad

I äldreboende
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Även om hela minskningen av äldreboendeplatser skulle ha skett bland servicehusen, 
har utbyggnaden av hemtjänsten inte kompenserat för neddragningarna på boendesidan. 
Trots att antalet äldre i befolkningen har ökat sedan år 2001 fanns det år 2012 cirka 
16 000 färre äldre som antingen bodde i äldreboende eller hade 50 timmar hemtjänst 
eller mer per månad (figur 2). Vår slutsats kvarstår: äldreomsorgen har stramats åt kraftigt 
under 2000-talet. Det får konsekvenser för anhöriga till hjälpbehövande äldre, som vi 
kommer att se längre fram.

Varifrån fick äldre hjälp under 1980- och 
1990-talen? 
Den svenska äldreomsorgen har således stramats åt betydligt under de tre senaste 
decennierna. Andelen av de äldsta som får hemtjänst eller bor i äldreboende är tillbaka 
på den nivå som rådde under andra halvan av 1960-talet. 

Den drastiska minskningen av den offentligt finansierade äldreomsorgen som har 
ägt rum sedan ingången av 1980-talet, kan endast till en begränsad del förklaras av 
förbättrad hälsa bland de äldre (Thorslund m. fl. 2004). Det krävs sämre hälsa och 
funktionsförmåga i dag än för två-tre decennier sedan för att få offentlig äldreomsorg. 
Allt fler äldre som behöver hjälp står därför antingen utanför äldreomsorgen eller också 
får de insatser, men inte tillräckligt omfattande. 

 
Ända sedan 1980-talet har andelen äldre som får hjälp av sina anhöriga ökat i takt med 
att färre äldre får del av hemtjänst eller plats i äldreboende (Sundström m. fl. 2002; 
Johansson m. fl. 2003; Szebehely 2005; Lorentzi 2011). Framför allt är det barn och 
andra närstående som inte bor tillsammans med den äldre som har ökat sina hjälpinsatser. 
Bland äldre med mindre hjälpbehov som står utanför den offentliga äldreomsorgen 
ersätter anhöriga hemtjänstens insatser. Bland äldre med mer omfattande hjälpbehov, 
som får hemtjänst men uppenbarligen inte tillräckligt, kompletterar anhöriga i ökad 
utsträckning hemtjänstens insatser (Szebehely & Trydegård 2012). 

Enligt en beräkning ökade anhörigomsorgens andel (i timmar räknat) mellan åren 1994 
och 2000 från 60 till 70 procent av all omsorg som ges till äldre som bor kvar hemma 
(Sundström m fl. 2002). Under den perioden var det enbart de medelålders döttrarna 
som ökade sina insatser, inte sönerna. Bland ensamboende äldre (75 år+) med behov 
av praktisk hjälp ökade andelen som fick hjälp av döttrar från 22 till 33 procent, medan 
andelen som fick hjälp av söner var oförändrad på 12–13 procent (Johansson m. fl. 2003). 
Bland äldre som fick hjälp av nära anhöriga år 2000, var det mer än dubbelt så vanligt 
att få hjälp av en kvinna (hustru, dotter, svärdotter eller syster) än av en man (make, son, 
svärson eller bror). Detta innebär att nästan 70 procent av omsorgen från nära anhöriga 
ges av en kvinna och drygt 30 procent av en man (Szebehely 2005, s. 167). 

Anhörigas omsorgsinsatser har ökat främst bland lågutbildade äldre (Szebehely & 
Trydegård 2012). Äldre med lägre utbildning, äldre arbetare och äldre födda utanför 
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Norden hade vid ingången av 2000-talet betydligt oftare hjälp från barn och andra 
släktingar, i jämförelse med äldre med högre utbildning, äldre högre tjänstemän och 
äldre födda i Sverige eller de övriga nordiska länderna (Szebehely 2012). 

Det är viktigt i det här sammanhanget att notera att en majoritet av de äldre i Sverige 
inte vill vara beroende av barnens omsorg. De flesta vill mycket hellre ta emot hjälp 
från hemtjänsten än att få hjälp av barnen eller andra släktingar, framför allt när det 
gäller omfattande eller intima omsorgsuppgifter. Trots att det finns ett klassmönster 
i anhörigomsorgens omfattning finns det ingen motsvarande skillnad när det gäller 
i vilken grad äldre med olika utbildningsbakgrund önskar ta emot familjens hjälp, 
och det finns inget som tyder på att de äldre skulle ha blivit mer benägna att ta emot 
barnens hjälp över tid (Szebehely & Trydegård 2007). 
 

Minskningen av den offentligt finansierade äldreomsorgen har således med största 
sannolikhet lett till en påtvingad ökning av anhörigomsorgen. Ökningen av anhörigas 
omsorgsinsatser är knappast frivilligt vald av de gamla och deras anhöriga, utan är 
en följd av åtstramningarna inom äldreomsorgen. Det är viktigt i sammanhanget att 
komma ihåg att det inte är några lagändringar som ligger bakom ökningen av anhörigas 
insatser. Det finns ingenting i vare sig socialtjänstlagen, eller i den familjerättsliga 
lagstiftningen som ger barnen eller andra släktingar ett ansvar att ta hand om de äldre 
eller andra vuxna med omsorgsbehov. Kommunen är fortfarande skyldig att se till att de 
äldre får den hjälp de behöver. Men många kommuner har infört striktare riktlinjer vid 
bedömningen av de äldres behov, och har därmed höjt tröskeln för både hemtjänst och 
plats i äldreboenden. 

Medan vi med säkerhet kan konstatera att allt fler äldre får hjälp av barnen och andra 
anhöriga, är det svårare att belysa om det också har blivit fler som köper privat hjälp. 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen stora intervjustudier av befolkningens 
levnadsförhållanden (de så kallade ULF-studierna). Där frågar man personer om de 
behöver hjälp med olika praktiska sysslor och vem som i så fall utför dem. Det är dessa 
studier som ligger till grund för merparten av de analyser som visar att anhörigomsorgen 
har ökat i Sverige. Oturligt nog har SCB oftast inte frågat specifikt om privat köpt hjälp, 
utan den formen av hjälp redovisas i allmänhet som ”annan hjälp”, dvs. den hjälp som 
inte är hemtjänst och inte heller anhörigas insatser. Endast under åren 2002–2005 
har man frågat specifikt även om ”privat köpt hjälp”, och då är det uppenbart att den 
största delen (minst tre fjärdedelar) av ”annan hjälp” är privat köpt hjälp (Szebehely & 
Trydegård 2007, s. 208). 

Med den reservationen kan vi konstatera att under 1980- och 1990-talen ökade 
privat köpt hjälp bland äldre med högre utbildning, men inte bland äldre med lägre 
utbildning. Det finns genomgående ett tydligt klassmönster i användningen av privat 
hjälp (SOU 2001:79; Szebehely & Trydegård 2007; Szebehely 2012). Minskningen av 
den offentligt finansierade hjälpen har således lett till en klassrelaterad skiktning av 
äldreomsorgen: mer anhörigomsorg bland äldre med mindre resurser och mer privat 
köpt hjälp bland mer resursstarka äldre. En analys av situationen vid 2000-talets första 
år, baserad på SCB:s ULF-studier, redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Hjälpgivare utanför det egna hushållet. Hemmaboende äldre (65 år+) 
med behov av praktisk hjälp. År 2002–2005. Andel (procent) med hjälp

 
Källa: Szebehely 2012, tabell 3. Mer än en hjälpgivare kunde anges. Mycket få (1,5 procent) uppgav 
att de inte fick någon hjälp över huvud taget trots behov.

Av tabell 1 framgår att en tredjedel av äldre före detta högre tjänstemän med behov 
av praktisk hjälp i hemmet hade hjälp från hemtjänsten. Motsvarande andel bland de 
äldre med arbetarbakgrund var 40 procent (skillnaden är inte statistiskt säkerställd). 
Däremot var hjälp från barn eller andra släktingar betydligt vanligare bland äldre 
arbetare (54 procent) än bland äldre högre tjänstemän (33 procent). Privat köpt hjälp 
var i stället fyra gånger vanligare bland högre tjänstemän (20 procent) än bland arbetare 
(5 procent). Samtidigt kan vi konstatera att i alla tre grupperna var det betydligt fler 
som fick hjälp av anhöriga än som köpte privat hjälp.

Denna studie bygger på intervjuer genomförda under åren 2002–2005. Det innebär 
att skattereduktionen för hushålls- och omsorgstjänster (det så kallade Rut-avdraget) 
ännu inte hade införts. Sedan den 1 juli 2007 är det möjligt att köpa hushålls- eller 
omsorgstjänster till sig själv eller sina föräldrar för upp till 100 000 kronor per år, och 
genom skattereduktionen endast betala halva kostnaden. I de flesta kommuner är det 
genom skattereduktionen billigare för en person med medelhög eller hög pension att 
köpa privat hjälp och utnyttja reduktionen än att anlita hemtjänsten så länge han eller 
hon endast behöver hjälp ett par timmar per vecka (Karlsson & Molin 2010). Äldre 
med god ekonomi och begränsade hjälpbehov har därigenom ett incitament att avstå 
från biståndsbedömd hemtjänst och i stället köpa privat hjälp.

Äldre personer använder skattereduktionen för hushållstjänster i högre utsträckning 
än yngre åldersgrupper. Andelen har ökat sedan Rut-avdraget infördes – från 1,7 
procent av åldersgruppen 65 år och äldre år 2008 till 6,3 procent år 2010. Ökningen 
gäller alla inkomstgrupper. Men under hela perioden är det betydligt vanligare att äldre 
med högre inkomster utnyttjar Rut-avdraget. De flesta drar av relativt små belopp, i 
genomsnitt 2 800 kronor under 2010, vilket innebär att det rör sig om uppskattningsvis 
1–2 timmar per månad, dvs. betydligt mindre än genomsnittet för hemtjänst (runt 30 
timmar per månad) (Szebehely 2012). Däremot vet vi inte om de äldre som i dag köper 
Rut-tjänster tidigare har haft hemtjänst. Eller om de också tidigare har köpt privat hjälp 
(utan skattesubvention), eller om de tidigare inte har haft hjälp över huvud taget.

Andel (procent) som får… kommunal hjälp anhörighjälp privat köpt hjälp

Arbetare 40 54 5

Lägre tjänstemän 37 45 13

Högre tjänstemän 33 33 20
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Nya analyser: Varifrån fick äldre hjälp på 
2000-talet? 

För den här rapporten har vi genomfört nya analyser av SCB:s ULF-studier där vi 
jämför äldres hjälpmönster under åren 2002–03 och 2009–10. Det innebär att vi 
analyserar den period då äldreboendena minskade radikalt och att vi också kan jämföra 
perioden före och efter införandet av Rut-avdraget. Analyserna bygger på intervjuer 
med sammanlagt 1 801 personer i åldrarna 65 till 99 år som behöver hjälp i vardagen.3 
De bor i sin ”vanliga” bostad eller i seniorboende eller servicehus (dvs. de bor inte i 
sjukhem, ålderdomshem, gruppboende för dementa eller i någon annan form av det 
som tidigare betecknades institution). Den här avgränsningen skiljer sig från tidigare 
studier på så sätt att nu ingår även äldre som bor i servicehus i analyserna. 

Tabell 2. Hjälpgivare utanför det egna hushållet. Ej institutionsboende äldre (65 år+) 
med behov av praktisk hjälp. År 2002–03 och 2009–10. Andel (procent) med hjälp

 Källa: Författarnas egna analyser av SCB:s ULF-studier 2002–03 och 2009–10. 
 

Som framgår av tabell 2 var det lika stor andel av de hjälpbehövande äldre som fick 
hjälp från hemtjänsten vid båda tidpunkterna. Men trots att hemtjänsten inte hade 
minskat under perioden ökade både andelen med anhörighjälp (från 48 till 63 procent) 
och andelen med annan hjälp (huvudsakligen privat köpt hjälp) ökade (från 10 till 
15 procent).4 Vi kan alltså konstatera att både anhörigomsorgen och den privat köpta 
hjälpen fortsatte att öka även under 2000-talet, och liksom tidigare är anhörighjälpen av 
långt större omfattning än den privata hjälpen. 

I figur 3 redovisas hur de äldre kombinerar dessa olika former av hjälp.  
 
 
 
 
 

3  Hjälp i vardagen innebär att de på frågor om de behöver hjälp med städning, tvätt, matinköp, matlagning, 
bad/dusch, uppstigning och av-/påklädning har svarat att de behöver hjälp med minst en av dessa sysslor. Vi 
redovisar tre former av hjälp från källor utanför den äldres eget hushåll: hemtjänstens insatser, hjälp från barn, 
andra släktingar eller vänner (de flesta får hjälp av barn och vi kallar denna form av hjälp något oegentligt för 
anhörighjälp) samt ”annan hjälp” som innefattar privat köpt hjälp. Den hjälp som ges av maka/make eller andra 
hushållsmedlemmar, en form av anhörighjälp som inte har förändrats över tid, ingår inte i analyserna. 
4  Det är endast möjligt att skilja ut privat köpt hjälp från ”annan hjälp” år 2002-03. Det året svarade  
7,5 procent att de köpte privat hjälp och ytterligare 2,3 procent att de fick hjälp på annat sätt.

Andel (%) som får … kommunal 
hjälp

  anhörighjälp annan hjälp  
(inkl. privat köpt hjälp)

2002–03 44 48 10

2009–10 44 63 15
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Figur 3. Kombinationer av hjälpgivare utanför det egna hushållet. Ej institutions-
boende äldre (65 år+) med behov av praktisk hjälp. År 2002–03 och 2009–10.  
Andel (procent) med hjälp 

Källa: Författarnas egna analyser av SCB:s ULF-studier 2002–03 och 2009–10. 

Som framgår av figur 3 är det betydligt färre vid den senare tidpunkten som får enbart 
hemtjänst, utan hjälp från anhöriga (en minskning från 24 till 12 procent). Andelen 
som får enbart anhörighjälp (utan hemtjänst) har ökat något (27 till 31 procent), 
medan andelen som får både hemtjänst och anhörighjälp har ökat kraftigt från 21 till 
32 procent. Det har också blivit vanligare att kombinera annan/privat köpt hjälp med 
hemtjänst och i mindre grad med anhörighjälp (visas inte i figuren). Däremot har det 
inte blivit fler som enbart får annan/privat hjälp (4–5 procent vid båda tillfällena). 

Färre tycks således klara sig på enbart hemtjänstens insatser. Det är rimligtvis en 
konsekvens av att minskningen av platserna i äldreboenden inte har kompenserats av 
att tillräckligt många fler äldre får del av omfattande hemtjänstinsatser.

Enligt tidigare studier är det framför allt bland lågutbildade äldre som anhörighjälpen 
har ökat. Äldre med högre utbildning tycks i viss mån ha kompenserat den minskade 
hemtjänsten med privat köpt hjälp. Under 2000-talet gäller inte längre detta, se 
figur 4. Anhörigas omsorgsinsatser har ökat lika mycket i alla sociala grupper, men är 
fortfarande betydligt vanligare bland äldre med lägre utbildning. År 2009–10 fick 70 
procent av de hjälpbehövande äldre med endast förgymnasial utbildning anhörighjälp, 
i jämförelse med 45 procent av de äldre med den högsta utbildningsbakgrunden 
(eftergymnasial utbildning). 
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Samtidigt är det under 2000-talet, till skillnad från tidigare, enbart bland de äldre 
med den lägsta utbildningsbakgrunden som annan/privat hjälp har ökat. Eftersom 
användningen av Rut-tjänster har ökat i alla inkomstgrupper är det förvånande att 
det inte har skett en ökning av användningen av annan/privat hjälp även bland äldre 
med högre utbildning. En förklaring kan vara att mer resursstarka äldre som i början 
av 2000-talet köpte privat hjälp och betalade ur egen ficka, nu i stället utnyttjar 
skattesubventionen för samma hjälp. Fortfarande är det dock vanligast att högutbildade 
äldre köper privat hjälp (23 procent i jämförelse med 12–14 procent bland äldre med 
lägre utbildning år 2009–10, se figur 4). 

Inte i någon av utbildningsgrupperna är förändringen över tid när det gäller hemtjänst 
statistiskt säkerställd. 

Figur 4. Hjälpgivare utanför det egna hushållet bland ej institutionsboende äldre 
med olika utbildningsbakgrund. Äldre (65 år+) med behov av praktisk hjälp.  
År 2002–03 och 2009–10. Andel (procent) med hjälp

 Källa: Författarnas egna analyser av SCB:s ULF-studier 2002–03 och 2009–10. 

En närmare analys av hjälpmönstren visar att i alla utbildningsgrupperna är det framför 
allt kombinationen av hemtjänst och anhörighjälp som har ökat, samtidigt som andelen 
som får enbart kommunal hjälp har minskat och andelen som får enbart anhörighjälp 
är i stort sett oförändrad. Detta gäller oavsett om de äldre har mer eller mindre 
omfattande hjälpbehov. 
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Många av de äldre som får hjälp av anhöriga får hjälp en gång i veckan eller oftare. 
Andelen har ökat under 2000-talet (år 2009–10 gällde det 43 procent av de äldre med 
den lägsta och 20 procent av de äldre med den högsta utbildningsbakgrunden).  
De flesta som får hemtjänst får hjälp minst en gång i veckan – dock något färre år 
2009–10 än 2002–03 (34 procent av de äldre med kortast utbildning och 23 procent av 
de äldre med längst utbildning). 

Det är inte bara färre äldre som får annan/privat hjälp i jämförelse med anhörighjälp 
och hemtjänst. De flesta som får annan/privat hjälp får hjälp ganska sällan: endast 
6 procent av de äldre med den lägsta och 8 procent av de äldre med den högsta 
utbildningen får annan/privat hjälp en gång i veckan eller oftare år 2009–10. De flesta 
som får annan/privat hjälp använder således endast enstaka timmar per månad, vilket 
stämmer väl med statistiken över utnyttjandet av Rut-avdraget.

Vi tolkar de nya klassrelaterade trenderna av ökad anhörigomsorg i ljuset av 
minskningen av platserna i äldreboenden. Oavsett de äldres sociala position tycks den 
offentligt finansierade äldreomsorgen alltmer sällan räcka till för de äldres behov. Privat 
köpt hjälp – med eller utan Rut-avdraget – har inte på långa vägar kompenserat för den 
uteblivna offentligt finansierade omsorgen, vare sig när det gäller andelen av de äldre 
som köper sådan hjälp eller när det gäller hjälpens omfattning. Därför har barnen och 
andra närstående till äldre i alla sociala skikt fått öka sina insatser och allt fler äldre får 
hjälp av både hemtjänst och anhöriga. 

Men även om ökningen av anhörigomsorgen berör både hög- och lågutbildade äldre 
kvarstår skillnaden mellan grupperna: anhörigomsorgen är mer omfattande bland 
mindre resursstarka äldre. Framför allt är det betydligt vanligare bland lågutbildade 
äldre (i jämförelse med högutbildade) att få hjälp av barnen och andra närstående varje 
vecka eller oftare. Det innebär att anhöriga till mindre resursstarka äldre troligen har 
påverkats mest negativt av de senaste årens åtstramningar av äldreomsorgen.

I följande avsnitt ska vi se på anhörighjälp ur just detta perspektiv: med fokus på de 
kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som ger regelbunden omsorg till en äldre, sjuk 
eller funktionshindrad person.

Hjälpgivande i befolkningen 

Den forskning som redovisades i föregående avsnitt bygger på frågor till de personer 
som behöver hjälp. Det här avsnittet bygger i stället på analyser av frågor ställda till de 
personer som ger hjälp. Det finns färre svenska studier med detta perspektiv. Frågor 
om hjälp ställs också på olika sätt i de båda typerna av studier. De undersökningar 
som vänder sig till hjälpgivare överlämnar oftast till intervjupersonen att själv 
avgöra vad som ska räknas som hjälp, vilket öppnar för att olika personer kan lägga 
in olika innebörder i detta. Risken ökar att skillnader i synsätt mellan individer och 
befolkningsgrupper, till exempel kvinnor och män, påverkar resultaten. Studierna 
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som vänder sig till hjälptagarna ställer i stället frågor om vem som ger hjälp med 
olika konkreta uppgifter, vilket gör det troligare att de som svarar menar samma sak. 
Nackdelen är att man enbart fångar de former av omsorg som man uttryckligen frågar 
efter, främst praktiska omsorgsuppgifter. Det innebär att de studier som vi redovisade i 
föregående avsnitt sannolikt underskattar anhörigomsorgens omfattning. De studierna 
bygger på frågor om hjälp med hushållssysslor och personlig omvårdnad. De äldre 
som enbart får hjälp av anhöriga med andra uppgifter, som exempelvis transporter, 
bankärenden eller tillsyn, kommer därför inte att redovisas som mottagare av anhörighjälp.

Ett mindre antal svenska befolkningsbaserade studier har undersökt omsorgsgivandets 
omfattning genom att fråga givarna (Jeppsson Grassman 2003, 2005; Szebehely 2006; 
Socialstyrelsen 2012b). Dessa studier ger en relativt samstämmig bild av anhörigomsorg 
i Sverige: närmare en fjärdedel i befolkningen ger regelbunden hjälp till någon omsorgs-
behövande, något fler kvinnor än män. Könsskillnaderna är betydligt större i studier som 
bygger på frågor till äldre som behöver hjälp. Där är det ungefär dubbelt så vanligt att 
äldre uppger att de får hjälp av kvinnliga än manliga anhöriga (Szebehely 2005, s. 167). 

De skilda bilderna av anhörigomsorgens könsmässiga fördelning beror troligen på 
olika sätt att ställa frågor om hjälp. I och med att frågorna till hjälptagarna explicit 
nämner konkreta uppgifter synliggörs troligen delar av kvinnors hjälpgivande som 
annars tas för givna på grund av att de ligger inom vad som traditionellt förväntas 
av kvinnor. Eftersom undersökningar som vänder sig till hjälpgivare överlämnar till 
intervjupersonen att själv avgöra vad som ska räknas som omsorg, öppnar det för 
att könsbundna normer och förväntningar kan påverka svaren i större utsträckning. 
Troligen finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män i synen på vad som ingår 
i att ge hjälp; skillnader som sannolikt innebär att kvinnor underskattar sina insatser 
medan män överskattar sina (Szebehely 2006). 

Den enda svenska studie byggd på frågor till den som ger hjälp som visar en påtaglig 
könsskillnad i anhörighjälpens omfattning är SCB:s Tidsanvändningsstudie från år 
2000. En tänkbar orsak kan vara att den studien nämner konkreta hjälpsysslor i frågan. 
Därmed överlåter studien inte lika påtagligt till den intervjuade att avgöra om han 
eller hon ger regelbunden hjälp.5 Enligt den studien hjälpte 26 procent av kvinnorna 
och 16 procent av männen i åldern 45 till 64 år en person utanför det egna hushållet. 
Kvinnorna gav dessutom mer hjälp än männen (Szebehely & Ulmanen 2009).

Statistiska centralbyråns ULF-studier ställde frågor om hjälpgivande i befolkningen 
för första gången 2002–03, dock endast till personer 55 år och äldre. I åldersgruppen 
55–64 år uppgav 31 procent av kvinnorna och 29 procent av männen att de gav 
regelbunden hjälp till en äldre, sjuk eller funktionshindrad person inom eller utanför  
 

5  Frågan löd: ”Finns det någon eller några personer som inte tillhör ditt hushåll som är beroende av din hjälp 
i form av matinköp, städning, tvätt, regelbunden barnpassning, att komma ut eller liknande?” De som på en 
följdfråga har svarat att de endast ger hjälp med regelbunden barnpassning har exkluderats i den analys som 
redovisas här. 
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det egna hushållet.6 De flesta (drygt 20 procent av både kvinnorna och männen) gav 
hjälp en gång i veckan eller mer sällan. Däremot var det något vanligare att kvinnor gav 
mer intensiv hjälp (Szebehely 2006).  
 
Först 2009 ställde SCB samma fråga om hjälpgivande till alla åldersgrupper, och i det 
följande ska vi redovisa de första analyserna av detta nya material. 

Dessa nya analyser visar att år 2009–10 var det sammanlagt 1,7 miljoner personer i 
befolkningen (16 år och äldre) som regelbundet hjälper en eller flera personer som 
behöver hjälp på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder. Av dessa är 1,27 miljoner 
i förvärvsaktiv ålder (20 till 64 år), vilket motsvarar 24 procent av befolkningen i den 
åldersgruppen. Var fjärde person i yrkesverksam ålder ger således regelbunden hjälp till 
en person i sin närhet. 7 procent (360 000 personer) ger hjälp varje dag eller flera gånger 
i veckan. Något fler (7,5 procent eller 400 000 personer) ger hjälp en gång i veckan och 
nära 10 procent (510 000 personer) ger hjälp mindre ofta än en gång i veckan. 

Liksom i tidigare studier som bygger på en allmän fråga om man ger regelbunden 
hjälp är könsskillnaderna måttliga: 25 procent av kvinnorna och 23 procent av männen 
i förvärvsaktiv ålder uppger att de regelbundet hjälper en närstående. Och liksom i 
tidigare studier är könsskillnaden störst när det gäller den mer intensiva hjälpen: 8 
procent av kvinnorna och 6 procent av männen i förvärvsaktiv ålder ger hjälp dagligen 
eller flera gånger i veckan. 

Analysen visar vidare (liksom tidigare studier) att det är vanligast att ge hjälp i medelåldern 
– den ålder då föräldrar fortfarande är i livet men har börjat behöva hjälp, se figur 5. 

Sammantaget är det 30 procent av kvinnorna och 28 procent av männen i medelåldern 
(45–64 år) som regelbundet hjälper en äldre, funktionshindrad eller sjuk närstående. 
Ungefär var tionde medelålders person ger hjälp dagligen eller flera gånger i veckan 
(10 procent av kvinnorna och 8 procent av männen). Cirka 10 procent hjälper en 
gång i veckan och ytterligare 10 procent hjälper mindre ofta (ingen könsskillnad). 
Sammantaget ger således var femte medelålders kvinna och något färre män hjälp 
minst en gång i veckan till en familjemedlem, släkting eller vän som behöver hjälp på 
grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder. 

Det är mindre vanligt att yngre vuxna (20–44 år) ger regelbunden hjälp, framför allt är 
det färre som ger mer intensiv hjälp. Men också bland de yngre är det något vanligare 
att kvinnor än män uppger att de hjälper en närstående minst en gång i veckan – nära 
12 procent av kvinnorna och drygt 9 procent av männen. 

Bland de äldsta (65 år+) är könsmönstret omvänt. Där är det något fler män än kvinnor 
som ger mer omfattande hjälp (14 procent av männen och knappt 13 procent av 
kvinnorna hjälper en närstående minst en gång i veckan). 
 
6  Frågan löd: ”Hjälper du själv regelbundet någon annan person som är gammal, sjuk eller handikappad och som 
antingen bor här i ditt hushåll eller någon annanstans?” Inga specifika hjälpuppgifter nämndes således i frågan.
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Figur 5. Hjälpgivare i befolkningen i olika åldersgrupper. År 2009–10

Källa: Författarnas egna analyser av SCB:s ULF-studier 2009–10. 

Det är endast möjligt att jämföra med motsvarande uppgifter från 2002–03 för 
åldersgruppen 55 år och äldre (Szebehely 2006). Jämförelsen visar att det inte finns 
några statistiskt säkerställda skillnader mellan åren. Mätt med frågor om man ger 
regelbunden hjälp har således anhörigas insatser inte ökat mellan 2002–03 och 2009–
10. Med andra ord är anhörigomsorgen oförändrad om vi utgår från den som hjälper, 
men ökande om vi utgår från de äldre som behöver hjälp. Orsakerna till detta till synes 
paradoxala resultat behöver undersökas närmare.

Tills vidare kan vi sammanfatta analysen av omsorgsgivande i befolkningen med att 
360 000 personer i förvärvsaktiv ålder ger hjälp till en närstående varje dag eller 
flera gånger i veckan. Ytterligare 400 000 personer hjälper en gång i veckan. Dessa 
personer, nära 15 procent av befolkningen i förvärvsaktiv ålder och 20 procent av den 
medelålders befolkningen, är i en situation där omsorgsansvaret kan påverka relationen 
till arbetslivet. 

Hur påverkas förvärvsarbete av omsorgsansvar?  

Det finns förvånansvärt få svenska studier av hur omsorg om föräldrar eller andra vuxna 
personer påverkar kvinnors och mäns förvärvsarbete (Ulmanen 2009; Sand 2010). Den 
tidigare nämnda studien baserad på SCB:s ULF-studier 2002–03 visar att det finns ett 
tydligt samband mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete bland kvinnor som helt 
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saknas bland män. 44 procent av kvinnorna i åldersgruppen 55–64 år som dagligen 
eller flera gånger i veckan hjälpte en person utanför det egna hushållet stod utanför 
arbetskraften; i jämförelse med 30 procent av kvinnorna i samma ålder som mer sällan 
eller inte alls hjälpte en närstående. För män fanns inte motsvarande samband mellan 
omsorgsgivande och förvärvsarbete (Szebehely 2006, s. 448; se också Szebehely & 
Ulmanen 2008).

En annan analys av samband mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete baserad på 
Tidsanvändningsstudien från år 2000 visar på ett liknande könsmönster. I åldersgruppen 
45–64 år var det vanligare att kvinnor som var omsorgsgivare stod utanför arbetskraften 
och mindre ofta arbetade heltid i jämförelse med kvinnor som inte gav regelbunden 
omsorg. Det var endast bland kvinnorna som det fanns ett sådant samband mellan 
omsorgsansvar och förvärvsarbete – inte bland de medelålders männen (Szebehely 
& Ulmanen 2009). Men analysen av Tidsanvändningsstudien visar på ytterligare ett 
viktigt mönster: sambandet mellan omsorgsansvar och förvärvsarbete gäller endast 
lågutbildade kvinnor, se figur 6.

Figur 6. Relation till arbetsmarknaden för omsorgsgivande och ej omsorgsgivande 
kvinnor 45–64 år. År 2000

Källa: Författarnas egna analyser av SCB:s Tidsanvändningsstudie från år 2000, redovisade i 
Szebehely & Ulmanen 2009.7

Kvinnor med högre utbildning förvärvsarbetar oftare heltid och de har mer sällan svag 
arbetsmarknadsförankring i jämförelse med kvinnor med lägre utbildning. Men det 
viktiga i det här sammanhanget är att det inte finns någon skillnad i relationen till  
 

7  Svag arbetsmarknadsförankring innebär att personen har sjukpension eller sjukbidrag, eller är arbetslös eller 
hemarbetande.

al
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arbetsmarknaden mellan högutbildade kvinnor med och utan omsorgsansvar. Bland 
lågutbildade kvinnor är det däremot klart färre bland omsorgsgivarna som arbetar  
heltid (36 procent i jämförelse med 47 procent bland dem som inte ger omsorg). Det är 
också fler som har svag arbetsmarknadsförankring (29 procent i jämförelse med  
22 procent). Skillnaden mellan utbildningsgrupperna kan bero på att högutbildade 
kvinnor inte ger lika omfattande hjälp som kvinnor med lägre utbildningsnivå. Men det 
är också möjligt att deras arbetsvillkor är sådana att de lättare kan förena förvärvsarbete 
och omsorgsgivande, till exempel genom att de har mer flexibla arbetstider eller större 
möjligheter att arbeta hemifrån. 

De här analyserna visar inte orsakssamband. Det innebär att vi inte från studierna 
kan uttala oss om omsorgsgivandet har lett till att kvinnorna lämnat arbetsmarknaden 
eller om de stod utanför arbetskraften redan när de tog på sig omsorgsansvaret.  
ULF-studien från 2002–03 innehåller dock frågor om skälet till att arbeta deltid eller 
inte alls, vilket ger möjlighet till en sådan analys. Den visar att 32 000 kvinnor och  
9 000 män uppgav att de vid intervjutillfället hade gått ner på deltid eller lämnat 
arbetet helt på grund av att de tog hand om en äldre, funktionshindrad eller långvarigt 
sjuk närstående. Ytterligare 25 000 kvinnor och 10 000 män berättade att de lämnat 
arbetet före normal pensionsålder eller arbetat deltid de fem sista åren före pensionen 
på grund av anhörigvård. Sammantaget rör det sig om nära 60 000 kvinnor och 20 000 
män, eller närmare 2 procent av kvinnorna och drygt en halv procent av männen i 
befolkningen. Motsvarande frågor har inte ställts i ULF-studien 2009–10 och vi kan 
därför inte bedöma om det har skett några förändringar sedan decenniets början. 

Enligt en helt ny analys, baserad på en stor befolkningsenkät genomförd under 2012, 
har uppskattningsvis 70 000 personer i förvärvsaktiv ålder minskat sin arbetstid. 29 000 
har blivit tvungna att sluta arbeta helt som en följd av att de regelbundet hjälper en 
närstående (Socialstyrelsen 2012b). Frågorna har inte ställts på samma sätt som i 
studien från 2002–03 och det är därför svårt att bedöma om det rör sig om en ökning. 

Internationella studier visar att det är ovanligt i alla länder att lämna arbetslivet helt 
eller gå ner i arbetstid för att man ger omsorg till en närstående. Dessa konsekvenser 
är dock vanligare i länder med mindre välutbyggda omsorgstjänster än i Norden (se till 
exempel Bolin m. fl. 2008; Kotsadam 2011; Kotsadam & Jakobsson 2012). En slutsats av 
den internationella forskningen är att anhörigomsorgens påverkan på förvärvsarbete och 
försörjning beror på omsorgsgivandets intensitet och varaktighet. En annan slutsats är att 
den offentligt finansierade omsorgens tillgänglighet och kvalitet har stor betydelse i detta 
sammanhang. Forskningen visar också att anhörigvårdares relation till förvärvsarbetet 
ofta påverkas på mindre drastiska sätt än genom att helt lämna arbetslivet eller minska 
arbetstiden. Det är betydligt vanligare med tillfälliga avbrott, anpassade arbetstider eller 
svårigheter att satsa på arbetet (Fast m. fl. 1999; Pickard 2004). 

Vad anhörigomsorg kan innebära i form av mer subtil påverkan på arbetslivet är en 
outforskad fråga i Sverige. En norsk studie från 2007 ger dock en antydan om att det 
kan vara vanligt också i vår del av världen. Studien bygger på en enkät som besvarades 
av 944 medelålders personer (45–65 år) som hade föräldrar i livet. Av de svarande 
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uppgav 70 procent att de gav regelbunden hjälp till en förälder samtidigt som de 
förvärvsarbetade. Inom den gruppen hade majoriteten (57 procent) under det senaste 
året upplevt svårigheter att kombinera förvärvsarbete och omsorgsansvar. De vanligaste 
svårigheterna var att man tvingats gå tidigare eller komma senare till arbetet (16 
procent), tvingats lägga om sina arbetstider (13 procent) eller att man haft svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter (10 procent). Det var mycket få som hade 
minskat sin arbetstid (2 procent). Det var betydligt vanligare att ha tagit tillfälliga 
ledigheter för att hjälpa föräldrarna: under ett år hade 31 procent använt semesterdagar 
och 20 procent hade sjukskrivit sig eller tagit avlönad eller oavlönad tjänstledighet 
(Gautun 2008). 

Den norska äldreomsorgen är mer välutbyggd än den svenska. I dag är det nära 
dubbelt så vanligt i Norge i jämförelse med Sverige att äldre får hemtjänst (17 procent 
av befolkningen 65 år+ i Norge och 9 procent i Sverige) eller bor i äldreboende (10 
procent i Norge och 5 procent i Sverige) (beräknat från Statistisk sentralbyrå i Norge 
2012 och Socialstyrelsen 2012a). Därför finns det anledning att tro att anhöriga till 
hjälpbehövande äldre har större problem att förena omsorgsansvar och förvärvsarbete 
i Sverige än i Norge. För detta talar inte minst att den norska studien fann att plats 
i sjukhem var den enda form av insats som bidrog till att minska de vuxna barnens 
upplevelse av svårigheter att få ihop arbete och omsorg om föräldrar (Gautun 2008,  
s. 179). Detta tyder på att den drastiska minskningen av äldreboendeplatser i Sverige 
med all sannolikhet har haft påtagligt negativa konsekvenser för anhörigas möjligheter 
att fokusera på förvärvsarbetet om de har omsorgsbehövande föräldrar. 
 
 

Sverige i internationell belysning 

Vi har redan konstaterat att det är vanligare att ett omsorgsansvar för äldre eller 
funktionshindrade personer påverkar kvinnors och mäns arbetsliv i länder som har 
mindre välutbyggda omsorgstjänster än i Norden. Samtidigt visar flera internationella 
studier att det är minst lika vanligt att ge hjälp till föräldrar och andra närstående i norra 
Europa som i centrala och södra Europa (Alber & Köhler 2004; Ogg & Renaut 2006). 
Däremot är det betydligt vanligare att anhöriga i Sydeuropa ger omfattande hjälp (Ogg & 
Renaut 2006; Brandt m. fl. 2009; Kotsadam 2011). 

I tabell 3 ska vi titta lite närmare på sambandet mellan hur mycket resurser som avsätts 
för äldreomsorgen, omfattningen av anhörigas insatser och medelålders kvinnors 
förvärvsarbete i några olika länder: Sverige, Danmark och Nederländerna som alla 
har en jämförelsevis väl utbyggd äldreomsorg; Italien och Grekland som har betydligt 
mindre utvecklade omsorgstjänster och ett välfärdssystem som lägger stort ansvar på 
familjen; samt Tyskland som intar en mellanposition men som i flera avseenden mer 
liknar länderna i syd än i nord.

Sverige, Danmark och Nederländerna är de tre länder i Europa som avsätter störst 
andel av sin BNP till äldreomsorg (Huber m. fl. 2009). De andra tre länderna är 
betydligt mindre generösa (se tabell 3). Men en jämförelsevis välutbyggd äldreomsorg 
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hindrar inte att det är vanligt i alla sex länderna att medelålders barn hjälper sina 
föräldrar. I de fyra nordligare länderna är det fyra av tio medelålders personer 
med förälder i livet som hjälper en förälder utanför det egna hushållet; i de två 
sydeuropeiska länderna gäller det ungefär var fjärde av de medelålders barnen. 
Däremot är det betydligt färre i norr som bor tillsammans med föräldrarna. Det 
förklarar i stort sett varför det är färre i syd som hjälper en förälder som de inte 
bor tillsammans med. Medan mellan 6 och 10 procent av de medelålders barnen i 
Sverige, Danmark och Nederländerna hjälper en förälder varje dag är det mellan 27 
och 38 procent av barnen som har så omfattande omsorgsansvar i Tyskland, Italien och 
Grekland. Det finns alltså ett tydligt samband mellan resurserna för äldreomsorg i ett 
land och sannolikheten att medelålders barn ger omfattande omsorg. 

Det finns också ett tydligt samband mellan hur välutbyggd äldreomsorgen är och hur 
befolkningen ser på anhörigomsorg kontra de formella omsorgstjänsterna. Ju mer 
välutbyggd äldreomsorgen är, desto fler föredrar de formella omsorgstjänsterna (se 
tabell 3). I Sverige, Danmark och Nederländerna anser 70–80 procent av befolkningen 
att hemtjänst eller en plats i sjukhem är det bästa alternativet om en äldre förälder inte 
längre klarar sig på egen hand. I Tyskland och Italien är det ungefär hälften så många 
som anser detta. Det lägsta stödet för formella omsorgstjänster finns i Grekland (13 
procent). Där svarar i stället 49 procent att den bästa lösningen är att föräldern och 
barnet bor tillsammans, medan 38 procent svarar att föräldern ska få hjälp av barnen i 
sin egen bostad (Eurobarometer 2007, s. 67). 

Det finns all anledning att tro att dessa skilda attityder har mer att göra med hur väl 
fungerande och ekonomiskt överkomlig den existerande äldreomsorgen är i de olika 
länderna, snarare än hur stark familjesammanhållningen är (se Daatland & Lowenstein 
2005). Det visar sig nämligen att befolkningen i de länder som föredrar de formella 
omsorgstjänsterna framför familjens insatser, också gör en mycket mer positiv bedömning 
av omsorgens kvalitet (Eurobarometer 2007, s. 74). Det är knappast förvånande att den 
som anser att den formella äldreomsorgen inte håller god kvalitet inte kan tänka sig att 
låta sina föräldrar ta emot hemtjänst eller bo i ett äldreboende. Det faktum att så många 
– både äldre och yngre – i Sverige föredrar den offentliga omsorgen framför familjens 
insatser är ett mycket gott betyg för den svenska äldreomsorgen.
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Tabell 3. Anhörigomsorg, kontakt mellan generationerna, offentliga resurser för äldre-
omsorg samt medelålders kvinnors förvärvsarbete i Sverige och några andra länder 

Sverige Danmark Nederländerna Tyskland Italien Grekland

Offentliga medel för äldreomsorg som andel (%) av BNP 1

2,5 2,1 2,5 0,9 1,1 < 0,5

Andel (%) av befolkningen 50–60 år med förälder i livet som …2

hjälper förälder som 
bor i annat hushåll 41 40 39 38 26 23

bor tillsammans med 
förälder 2 3 2 13 24 17

ger daglig hjälp till 
förälder som bor i 
eller utanför intervju-
personens hushåll

9 6 10 27 38 37

Andel av befolkningen som anser att hemtjänst eller sjukhem är att föredra  
framför familjens insatser om en förälder behöver omsorg3

80 72 70 35 37 13

Andel av den äldre befolkningen (65 år+) som oftast känner sig ensam4

4 6 9 9 18 21

Andel (%) i förvärvsarbete av medelålders (55–64 år) kvinnor i befolkningen5

67 54 35 38 21 26

Källor: 1 Danmark och Sverige NOSOSKO 2011, s. 229 (gäller år 2009); övriga länder Huber m. fl. 2009, 
s. 99 (gäller 2004–2008); uppgiften för Tyskland gäller inkl. insatser för personer med funktionshinder.
2 Ogg & Renaut 2006, s. 732–735 (gäller år 2004).
3 Eurobarometer 2007, s. 67 (gäller år 2007).
4 Sundström m fl. 2009, s. 271 (gäller år 2004).
5 Eurostat 2008, s. 207 (gäller år 2005).

Att fler i befolkningen i de nordiska länderna föredrar formella omsorgsinsatser för 
åldrande föräldrar betyder inte att de äldre i norr är övergivna av sina barn. Mer än 
hälften av de medelålders barnen i Danmark, Sverige, Nederländerna och Tyskland 
träffar sina föräldrar dagligen eller flera gånger i veckan, i jämförelse med tre fjärdedelar i 
Italien och Grekland (Ogg & Renaut 2006, s. 732). Trots detta är det betydligt fler äldre i 
de två sydeuropeiska länderna än i norr som känner sig ensamma: 18–21 procent i Italien 
och Grekland mot 4–6 procent i Danmark och Sverige (se tabell 3). 

Det finns således inget som tyder på att relationerna mellan generationerna är sämre 
i länder med en mer välutbyggd äldreomsorg, snarare tvärtom. Den mer utbyggda 
nordiska välfärdsstaten har skapat ett utrymme för mer oberoende relationer mellan 
generationerna. Genom att familjen inte blir lämnad ensam med hela omsorgsansvaret 
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finns det utrymme för mer social samvaro (Daatland & Lowenstein 2005). Om det inte 
finns välfungerande omsorgstjänster tvingas familjen (i praktiken oftast döttrar och 
andra kvinnliga familjemedlemmar) att ta på sig ett stort omsorgsansvar, oavsett hur 
familjerelationerna ser ut och oavsett hur väl omsorgsansvaret går att förena med ett 
förvärvsarbete. Som vi har sett är det minst lika vanligt att hjälpa sina föräldrar i Norden, 
men det rör sig om mindre omfattande hjälp som är lättare att förena med förvärvsarbete.

När det gäller medelålders kvinnors förvärvsarbete finns det påtagliga skillnader mellan 
länderna som redovisas i tabell 3. I den ålder då sannolikheten är störst att man har föräldrar 
som behöver hjälp har Sverige följt av Danmark den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen, 
medan Italien och Grekland har den lägsta. 

Av tabell 3 framgår att det finns ett tydligt samband mellan hur mycket resurser ett 
land avsätter till sin äldreomsorg och hur stor andel av de medelålders kvinnorna som 
förvärvsarbetar. Det sambandet är inte alls lika tydligt när det gäller medelålders män. 
Detta tyder på att en välutbyggd äldreomsorg har större betydelse för medelålders 
kvinnors förvärvsarbete. Som framgår av figur 7 är sambandet mellan resurser 
för omsorgstjänster och medelålders kvinnors förvärvsfrekvens tydligt även när vi 
inkluderar ett större antal europeiska länder.

Figur 7. Medelålders kvinnors förvärvsarbete och offentliga resurser för  
äldre- och handikappomsorg i ett antal EU-länder år 2005-2007

Källa: Szebehely 2010 s.86. Medelålders kvinnors förvärvsfrekvens gäller år 2007 och offentliga 
resurser för äldre- och handikappomsorg gäller år 2005. 8.  

8  I många länder är det inte möjligt att skilja mellan resurser för äldreomsorg och för insatser för personer med 
funktionsnedsättningar. Därför bygger figuren på uppgifter om andel av BNP för de båda formerna av omsorg 
sammantagna.



29

Ju mer pengar ett land avsätter till omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade 
personer, desto fler medelålders kvinnor är i förvärvsarbete. Väl utbyggda omsorgs-
tjänster är helt enkelt en förutsättning för att den som har omsorgsbehövande 
familjemedlemmar ska kunna förvärvsarbeta. Särskilt viktiga är de offentligt 
finansierade omsorgstjänsterna för lågutbildade kvinnor som inte har råd att köpa 
privata omsorgstjänster.

Sambandet är dubbelriktat: ju fler kvinnor (och män) som är i förvärvsarbete, desto 
större blir skattebasen och desto mer pengar kan användas för äldreomsorg eller andra 
delar av den gemensamma välfärden.  

Äldreomsorg behövs för tillväxten i alla länder

Om vi blickar framåt är det uppenbart att frågan hur omsorg ska kunna förenas med 
förvärvsarbete kommer att bli än mer brännande. Om runt tjugo år kommer antalet äldre 
som behöver hjälp i sin vardag att öka kraftigt, i takt med att fyrtiotalisterna kommer upp i 
80–85 års ålder. Men som vi argumenterade inledningsvis i denna rapport: de som hävdar 
att vi därför inte har råd med en välutbyggd, skattefinansierad äldreomsorg har fel.  

Det är ingen tvekan om att det behövs mer resurser för äldreomsorgen. Inte minst för 
att kompensera för att resurserna sedan flera decennier inte har ökat i takt med den 
åldrande befolkningen. Men i jämförelse med många andra länder i vår omvärld står 
Sverige bättre rustat, vilket OECD har visat. 

OECD konstaterar att om äldre med begränsade ekonomiska resurser inte får del 
av äldreomsorgen är det familjen som måste träda in. I praktiken berörs framför allt 
medelålders döttrar, särskilt från arbetarklassen. Utan en välfungerande äldreomsorg 
kan inte kvinnor förvärvsarbeta vilket påverkar såväl BNP som skattebasen. OECD 
(2006) räknar med att alla länder behöver höja sina offentliga utgifter för äldreomsorg 
för att möta de accelererande behoven och för att fler medelålders kvinnor ska kunna 
förvärvsarbeta och därmed bidra till den ekonomiska tillväxten. Men OECD beräknar 
att i Sverige behöver resurserna öka mindre än i de andra OECD-länderna. Dels för att 
vi har en större skattebas eftersom fler kvinnor förvärvsarbetar, dels för att vi redan har 
genomgått den mest dramatiska fasen i den demografiska utvecklingen, se figur 8.
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Figur 8. Andel av befolkningen 80 år+ i ett antal OECD-länder år 2010 och 2050

Källa: OECD 2011, s. 6.

Den svenska befolkningen är en av världens äldsta: 5,3 procent är 80 år eller äldre i 
jämförelse med 3,0 procent i genomsnitt OECD (OECD 2011, s. 63). Det är bara Japan 
och Italien som har en äldre befolkning i dag. I alla länderna förväntas andelen 80 år och 
äldre att öka kraftigt, men ökningstakten är lägst i Sverige. År 2050 förväntas andelen 80 
år och äldre i befolkningen i Sverige att ligga något under OECD-genomsnittet. 

Enligt OECD är Sverige det land som år 2005 lade störst andel av BNP på offentligt 
finansierad äldre- och handikappomsorg av alla OECD-länderna (3,3 procent år 2005 
att jämföras med OECD-genomsnittet 1,1 procent). Men OECD beräknar att till år 
2050 måste OECD-länderna i genomsnitt öka andelen av BNP med mellan 1,3 och 2,2 
procentenheter, (dvs. en fördubbling eller tredubbling av dagens nivå på 1,1 procent). 
För Sveriges del bedöms ökningen stanna på plus 0,1 till 1,0 procentenheter, dvs. från 
3,3 till mellan 3,4 och 4,3 procent av BNP (OECD 2006, s. 31). 

Socialdepartementet har kommit till en liknande prognos (en ökning av BNP-
andelen med cirka en procentenhet) för Sveriges del i det så kallade LEV-projektet 
(Socialdepartementet 2010). Även den folkpartistiske politikern Bo Könberg gör en 
likartad bedömning i en aktuell utredning (SOU 2012:2). Könberg noterar att det 
finns flera som hävdar att det kommer att bli nödvändigt med ökad privat finansiering 
av såväl äldreomsorg som sjukvård. Men efter en genomgång av olika prognoser drar 
han slutsatsen att ”den framtida utvecklingen av sjukvård och äldreomsorg visserligen 
kommer att ställa krav på ökade resurser, men att dessa krav kan tillgodoses med en 
relativt begränsad ökning av BNP-andelen” (a.a. s. 17). 
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Slutsatser 

Ända sedan 1980-talet har anhörigas omsorgsinsatser ökat i takt med att den svenska 
äldreomsorgen har minskat. Under 1980- och 1990-talen minskade framför allt 
hemtjänsten, men även antalet platser i äldreboendena. Under 2000-talet har var fjärde 
plats i äldreboende försvunnit. Även om antalet äldre som får hemtjänst har ökat under 
samma period så kompenserar det inte för minskningen i äldreboenden eftersom 
mycket få hemtjänstmottagare får lika omfattande hjälp som i ett äldreboende.

Ökningen av anhörigomsorgen gäller främst äldre som får hjälp av sina medelålders 
barn och andra släktingar och vänner. Under 1990-talet var det framför allt bland 
lågutbildade äldre som anhörigomsorgen ökade, medan högutbildade i viss mån 
ersatte bortfallet av hemtjänst med privat köpt hjälp. Under 2000-talet ökade i stället 
anhörigas insatser i alla sociala grupper. Det stora bortfallet av platser i äldreboenden 
kan uppenbart inte kompenseras av privat köpt hjälp. Mer än tidigare berör således 
åtstramningen av äldreomsorgen äldre och deras anhöriga i alla sociala skikt. Men 
fortfarande är det betydligt vanligare att lågutbildade i jämförelse med högutbildade 
äldre får anhörigomsorg. Och fortfarande är det betydligt vanligare bland högutbildade 
än lågutbildade äldre att köpa privat hjälp. Ur ett jämlikhetsperspektiv är därför den 
pågående åtstramningen av den svenska äldreomsorgen ett uppenbart problem: det är 
framför allt mindre resursstarka äldre som får anhörighjälp, och det är deras döttrar 
(och söner) som ger den mest omfattande omsorgen.

I jämförelse med länder med mindre välutbyggd äldreomsorg är det fler medelålders 
kvinnor i Sverige som förvärvsarbetar även när de har föräldrar eller andra anhöriga 
som behöver omsorg. Även om det inte finns mycket forskning i Sverige som kan belysa 
hur medelålders kvinnors och mäns relation till arbetslivet påverkas av äldreomsorgens 
åtstramning, kan vi se att anhörigomsorg har ett pris för kvinnors förvärvsarbete också 
här. Det är vanligare för kvinnor som är omsorgsgivare att stå utanför arbetskraften än 
för kvinnor som inte är omsorgsgivare. Detta gäller främst lågutbildade kvinnor. För 
män finns inget sådant samband mellan förvärvsarbete och omsorgsansvar. 

I Sverige saknas forskning om anhörigomsorgens mer subtila påverkan på 
förvärvsarbetet. Men en norsk studie visar att majoriteten av medelålders barn med 
omsorgsbehövande föräldrar upplever svårigheter att kombinera omsorgsansvar och 
förvärvsarbete. De går tidigare från jobbet eller kommer senare. De har svårare att 
koncentrera sig på arbetet och de tar semesterdagar och sjukdagar för att hjälpa sina 
föräldrar. Eftersom den norska äldreomsorgen är betydligt mer omfattande än den 
svenska talar mycket för att svårigheterna är större här. 

Det är svårt att uppskatta vad minskad arbetstid eller minskade möjligheter att 
fokusera på arbetet kan innebära i ekonomiska termer för individen och än mer för 
samhället. Men det är ingen tvekan om att en välutbyggd äldreomsorg – liksom en 
välutbyggd barnomsorg – är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna 
förvärvsarbeta. En internationell utblick visar att det finns ett starkt samband mellan 
andelen medelålders kvinnor i förvärvsarbete och hur mycket ett samhälle satsar på 
omsorg om äldre och funktionshindrade personer. 
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De som argumenterar för att framtidens ökande behov av äldreomsorg inte kan 
klaras inom ramen för en skattefinansierad omsorg bör inte stå oemotsagda. Privat 
köpt hjälp har hittills endast till en mycket liten del kompenserat för minskningen av 
den offentliga äldreomsorgen. I princip hela bortfallet av offentlig omsorg har ersatts 
av familjens insatser. En fortsatt åtstramning av äldreomsorgen kommer därför att 
ytterligare öka trycket på de medelålders barnen och göra det än svårare att förena 
förvärvsarbete och omsorgsansvar. 

En åldrande befolkning är en utmaning för välfärdspolitiken i alla länder. Sverige 
har dock ovanligt goda förutsättningar att bevara och utveckla sin skattefinansierade 
äldreomsorg. Men även i Sverige behöver äldreomsorgen mer skattepengar. Det är 
bara genom gemensamt finansierade, välutbyggda och välfungerande insatser som 
äldreomsorgen kan leva upp till de välfärdspolitiska målen om jämlik tillgång till god 
omsorg – tillgänglig för den fattige och attraktiv även för den rike. Ju mer välutbyggda 
omsorgstjänsterna är, desto fler kvinnor i alla samhällsklasser kan förvärvsarbeta även 
under perioder i livet då de har omsorgsbehövande familjemedlemmar. Och ju fler som 
förvärvsarbetar, desto större blir både skattebasen och det ekonomiska utrymmet för 
äldreomsorg och andra välfärdstjänster.
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