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Med anledning av den internationella kvinnodagen

Äldres döttrar – en stor och viktig grupp 
anhöriga i ljuset av anhörigstöd
Sedan slutet av 1990-talet har det runt om i landet blivit allt vanligare 

med olika former av anhörigstöd. Målgruppen för kommunernas stöd 

är framförallt äldre personer som vårdar sin make eller maka. I denna 

artikel beskriver Petra Ulmanen hur situationen kan te sig för de äldres 

döttrar i rollen som anhöriga. Hon diskuterar också – utifrån ett jäm-

ställdhetsperspektiv – hur denna grupp anhöriga skulle kunna stödjas. 

Petra Ulmanen har varit sekreterare i utredningen Makt att forma sam-

hället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål, och är nu 

verksam som doktorand vid Socialhögskolan i Stockholm.

Sinnebilden av anhörigvård är en äldre hustru som vårdar sin man i 
deras gemensamma hem, utan någon hjälp av det offentliga. Denna bild 
har styrt utformningen av anhörigstödet i Sverige (1). Andra grupper av 
anhöriga som ger omsorg till äldre har kommit i skymundan. De flesta 
som regelbundet hjälper äldre är i åldern 45–64 år, ofta barn som hjälper 
sina gamla föräldrar eller svärföräldrar (2). Att uppmärksamma medelål-
ders barn som hjälper sina föräldrar innebär att delvis nya frågor behöver 
vägas in, framförallt om förvärvsarbete och jämställdhet. 

”Att skaffa mamma jobb och göra pappa med barn”, så beskrevs den 
politiska strävan för att underlätta för människor att kombinera förvärvs-
arbete med familjeliv som inleddes på 1960-talet. Numera kallas den 
för att ”få vardagspusslet att gå ihop”. Problemet är att en del av våra 
familjeliv inte har funnits med i denna strävan. Vi har koncentrerat oss 
på småbarnsfamiljerna, framförallt mamma-pappa-barn, och missat den 
familjekonstellation som finns omkring en gammal människa som behö-
ver hjälp i sin vardag. 
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Döttrarna vårdar mer när äldreomsorgen minskar 
Den offentliga äldreomsorgens utbyggnad har i praktiken haft motsva-
rande funktion som daghemmen: kvinnor har fått möjlighet till förvärvs-
arbete och egen försörjning, även om de har gamla föräldrar eller små 
barn att ta hand om. Äldreomsorgens utbyggnad har också ökat de äldres 
valmöjligheter när det gäller vilka som ska ge dem omsorg den dag de 
behöver den.

Hemtjänstens expansion under 1950- till 1970-talen har beskrivits som 
en valfrihetsrevolution för både äldre som behöver hjälp i sin vardag och 
för deras anhöriga, främst medelålders döttrar (3). För första gången i 
historien kunde omsorgsbehövande äldre i alla samhällsklasser välja att 
bo kvar hemma, utan att behöva vara beroende av döttrarnas hjälp. Dött-
rarna fick i sin tur möjlighet att förvärvsarbeta. 

När den offentliga äldreomsorgen minskade på 1990-talet, finns det skäl 
att misstänka att också kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta minskade, 
liksom deras möjligheter att satsa på jobbet, att utvecklas och avancera. 
Det beror på att döttrarna gav mer hjälp till sina gamla föräldrar, antag-
ligen för att täcka upp för den krympande offentliga omsorgen. Sönerna 
har däremot inte alls ökat sina omsorgsinsatser (4). Det är framförallt 
äldre med lägre utbildning som blivit mer beroende av sina anhörigas 
hjälp. Äldre med högre utbildning har sluppit det, genom att de köpt mer 
privata tjänster istället (5). Det är med andra ord äldre med lägre utbild-
ning och deras döttrar som fått sin valfrihet beskuren allra mest under 
1990-talet.

Äldre föredrar offentlig omsorg
De flesta äldre i Norden föredrar offentlig omsorg framför både anhöri-
gomsorg och privat köpta tjänster (6). Preferensen för offentlig omsorg 
är starkast bland kvinnorna (7). Kanske hänger det samman med att 
anhörigomsorg för äldre kvinnor främst innebär döttrarnas hjälp, medan 
det för män framförallt rör sig om hjälp från hustrun. Äldre vill sällan 
ligga barnen till last. Ofta är barnen mer benägna att hjälpa än de gamla 
är att ta emot deras hjälp. 

I Sverige finns ett glapp mellan vad man får och vad man vill ha som är 
mycket större för kvinnor än för män (7). Det är betydligt fler äldre kvin-
nor som får hjälp av anhöriga utanför hushållet (främst döttrar) än som 
önskar det. Nästan en tredjedel av kvinnorna som behöver hjälp med 
att duscha får den hjälpen av sina döttrar, trots att mindre än en tiondel 
vill det. Hälften av de kvinnor som behöver hjälp med att tvätta får den 
hjälpen av en anhörig eller vän utanför hushållet, trots att bara en tiondel 
vill det. 

Ur detta perspektiv innebär ökningen av anhörigomsorgen en påtvingad 
situation, som särskilt berör kvinnor på båda sidor om omsorgsrelatio-
nen. Detta utesluter inte att många vuxna barn gärna vill hjälpa sina 
gamla föräldrar, liksom att en hel del äldre med glädje tar emot deras 
hjälp. Hur man upplever att ge och ta emot hjälp beror på många olika 
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faktorer, till exempel vilken typ av hjälp det gäller, liksom i vilka situa-
tioner och relationer den ges och tas emot. Det viktiga är att båda parter 
har en valmöjlighet när det gäller de här faktorerna. När den offentliga 
omsorgen minskar, minskar också denna valmöjlighet. Och med mins-
kade valmöjligheter krymper många gånger också de positiva dimensio-
nerna i omsorgsrelationen. 

Anhörigvård försämrar kvinnors karriärmöjligheter
Hur ansvaret för hem och barn påverkar framförallt småbarnsmammor-
nas möjligheter att satsa på jobbet, deras tidsanvändning och välbefin-
nande finns det en hel del forskning om. Det är ju det som hela frågan 
om ”vardagspusslet” handlar om. Men hur ansvaret för gamla föräldrar 
påverkar främst de medelålders döttrarna på samma områden, har det 
varit förvånansvärt tyst om i Sverige. Men några undantag finns.

En bearbetning av svenska befolkningsstudier visar att förvärvsarbete 
och informell omsorg i allmänhet låter sig förenas, utom ibland då det 
rör sig om ”tung” omsorg (2). Medan små omsorgsinsatser inte alls tycks 
påverka relationen till arbetslivet, så står kvinnor som ger daglig hjälp i 
eller utanför hushållet oftare utanför arbetsmarknaden än andra kvinnor. 
Detta förhållande gäller inte för män.

En annan svensk studie drar liknande slutsatser: kvinnor i förvärvsaktiv 
ålder som ger omfattande omsorg står utanför arbetskraften och upplever 
brist på tid för egna aktiviteter i betydligt högre grad än kvinnor som 
inte vårdar (8). Motsvarande mönster finns inte bland män. Studien visar 
också att det är betydligt vanligare att kvinnor än män uppger vård av an-
hörig som den huvudsakliga anledningen till att förvärvsarbeta på deltid 
eller inte alls. Det är tydligt att kvinnors arbetsliv påverkas mer än mäns 
av att ge omfattande omsorg till en närstående.

Idag finns det närmare 60 000 kvinnor och 20 000 män i Sverige som 
uppger att de har gått ner till deltid eller helt slutat jobba för att vårda 
gamla eller sjuka anhöriga (9). De får lägre inkomst och en sämre po-
sition på arbetsmarknaden. Det är ett högt pris att betala för att kunna 
hjälpa någon man står nära. Det är också värt att påpeka att det rör det 
sig om åtta gånger fler personer än de knappt 10 000 i alla åldrar som 
idag får anhörigbidrag eller anställning av kommunen för att vårda när-
stående på hel- eller deltid. 

En studie av anhörigstöd i Sverige visar stora skillnader mellan olika 
grupper (10). Av de anhörigvårdare som överhuvudtaget fick något stöd 
för egen del, fick äldre makar den största delen och barn som hjälpte sina 
gamla föräldrar mycket mindre. Döttrar som hjälpte sina gamla föräld-
rar uppgav störst belastning, sämst livskvalitet och den största bristen 
på stöd från omgivningen, oavsett om de förvärvsarbetade eller inte. De 
såg ett förhållandevis litet positivt värde i att hjälpa och rapporterade det 
största behovet av hjälpinsatser för dem de tog hand om. Forskarna frå-
gar sig om döttrarnas hjälp är ett försök att tillgodose den äldres behov i 
brist på fungerande offentliga insatser till den äldre. 
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Till de typer av stöd som de förvärvsarbetande döttrarna rankar som 
mycket betydelsefulla hör bland annat möjlighet att ta semester eller 
ledighet från att ge hjälp, möjlighet att tillbringa mer tid med sin familj 
liksom möjlighet att kombinera hjälpgivandet med att yrkesarbeta. Dessa 
svar tyder sammantaget på ett starkt behov av avlösning. Det finns ett 
sätt att öka möjligheterna att kombinera hjälpgivande med yrkesarbete 
som jag skulle vilja diskutera.

Ge samma möjligheter att vaffa som att vabba
Vi har en lagstadgad rätt att ”vabba”, ta ut betald ledighet för vård av 
barn (vab) när de är sjuka i form av tillfällig föräldrapenning. Varför 
finns det inget motsvarande för vård av äldre som man står nära? Vi 
skulle kunna kalla det för att ”vaffa”, rätten att ta ut kortare betalda le-
digheter för vård av förälder (vaf), när ens gamla mamma behöver någon 
som följer henne till doktorn eller när man behöver tid för kontakter med 
vårdapparaten för att få hennes hjälp att fungera. Som det är nu ger olika 
arbetsgivare, olika typer av jobb och olika fackliga avtal olika möjlig-
heter för de anställda. Många akademiker med fria yrken, som jag själv, 
kan gå ifrån då och då eller ringa några samtal om det behövs, och jobba 
igen det som inte hunnits med på kvällen, hemifrån. Även om det finns 
gränser för hur mycket man orkar jobba igen på kvällarna, så finns i alla 
fall möjligheten. I de flesta andra yrken är man betydligt mer bunden, i 
både tid och plats.

Visserligen finns närståendepenningen, som liksom den tillfälliga föräld-
rapenningen är en lagstadgad rättighet till ledighet och inkomstrelaterad 
ersättning som man ansöker om från Försäkringskassan. Men närstå-
endepenningen gäller bara i max 60 dagar när den gamla eller sjuka 
är så pass dålig att han eller hon i princip ligger för döden. För all den 
hjälp som många gånger behövs innan föräldern blir så dålig, finns inga 
lagstadgade rättigheter alls till att få ledigt från jobbet, med eller utan 
ekonomisk ersättning. 

Frågan om ekonomisk ersättning för anhörigvård är ett jämställdhetsdi-
lemma. Å ena sidan riskerar det att binda kvinnor hårdare vid ett om-
sorgsansvar och på så sätt minska valfriheten både för dem själva och för 
dem som de ska hjälpa. Förväntningarna kan skruvas upp på döttrarna 
att de ska vårda sina gamla föräldrar, bara de får en peng så finns det inte 
längre något giltigt skäl att avstå. Risken finns också att kvaliteten och 
tillgängligheten på offentlig omsorg minskar – politikerna tycker att de 
satsar genom att ge anhörigvårdare en extra slant. 

Å andra sidan borde det ekonomiska straffet för att vårda minskas. Det 
är en viktig samhällsinsats och de som utför den borde kompenseras. Det 
pris en anhörigvårdare får betala genom att avstå från förvärvsarbete är 
högt: utebliven lön, sämre pension, risk för försämrade karriärmöjlig-
heter och svårigheter att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden 
igen efter vårdperiodens slut.

Genom den rätt till kortvarig ledighet med ekonomisk ersättning som vaf 
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skulle innebära, skulle man till stora delar kunna undvika detta jäm-
ställdhetsdilemma, eftersom anhörigvårdaren skulle få ökade möjligheter 
att kombinera förvärvsarbete och anhörigvård. Visst skulle karriärmöj-
ligheterna lida för den som vaffade mycket. Men alternativet är mycket 
sämre: att sluta jobba helt för att man inte får ihop jobbet med omsorgs-
givandet.

Visst finns också risken att arbetsgivarna skulle börja ställa nya frågor 
vid anställningsintervjuer om gamla föräldrar som behöver hjälp, likt de 
som redan ställs till kvinnor om de tänker skaffa barn. Men de flesta ny-
blivna mammor är trots allt föräldralediga på heltid i omkring ett år. Den 
tillfälliga föräldraledigheten, vabbandet, gäller mycket kortare tid och 
den är betydligt mer jämnt fördelad, ungefär 60 procent tar mammorna 
och 40 procent tar papporna. Det finns chanser till en sådan relativt jämn 
könsfördelning på vaffandet också, eftersom den ekonomiska ersättning-
en skulle vara god och rätten till ledighet vara kortvarig.

Hur kan fördelningen av omsorgsarbetet bli mer 
jämställt?
Trots att det ur ett jämställdhetsperspektiv finns likheter mellan omsor-
gen om barnen och omsorgen om gamla föräldrar, finns det också avgö-
rande skillnader. De handlar om ansvar, frivillighet och beslutanderätt. 
Svensk lagstiftning ålägger oss ett ansvar för att ta hand om och försörja 
våra barn, men inte våra gamla föräldrar. Äldreomsorg är ett offentligt 
ansvar i Sverige, anhörigomsorg ska vara frivilligt både för den som ger 
hjälpen och den som tar emot den. Äldres preferenser ska respekteras. 
En annan skillnad är att vi inte bara har rätten utan också ansvaret att be-
stämma över våra barn så länge som vi vill dem väl. Det har vi inte och 
bör inte heller ha i relation till våra gamla föräldrar. 

Dessa skillnader innebär att olika angreppssätt för att få papporna att 
engagera sig lika mycket som mammorna inte går att överföra rakt av till 
omsorgen om gamla föräldrar. Visst är det ett jämställdhetsproblem att 
döttrarna hjälper sina föräldrar så mycket mer än vad sönerna gör. Men 
åtgärder för att få sönerna att engagera sig lika mycket som döttrarna 
hamnar i direkt kollisionskurs mot anhörigomsorgens frivillighet och 
äldres preferenser för offentlig omsorg. En ökning av anhörigas insatser 
– oavsett om de utförs av män eller kvinnor – är i strid med många äldres 
önskemål. 

Det viktigaste för att anhörigomsorg inte ska bli ett tvång är att det finns 
välutbyggda och välfungerande offentligt finansierade omsorgsinsatser. 
Hemtjänst har framhållits som det bästa anhörigstödet för vuxna barn 
som hjälper sina gamla föräldrar. Utöver hemtjänst finns det många olika 
insatser som är betydelsefulla för denna grupp anhöriga: äldreboenden, 
dagverksamhet, avlösning och rätt till viss tjänstledighet och ekonomisk 
kompensation för anhöriga som avstår från förvärvsarbete. 

Även om det är svårt att peka på den bästa vägen mot en mer jämställd 
fördelning av omsorgsarbetet, är det lättare att peka ut en väg som inte 
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är framkomlig: att hoppas på att kvinnor och män delar mer jämnt på det 
obetalda omsorgsarbetet när det offentliga drar sig tillbaka. Män är knap-
past mer benägna än kvinnor att ta på sig ett ansvar för anhörigomsorg 
om det inte finns pålitliga möjligheter att dela det med en god offentlig 
äldreomsorg.

Petra Ulmanen, e-post petra.ulmanen@socarb.su.se 
Doktorand på Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
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Artiklarna i projektet ”Anhöriga till äldre i vård och omsorg” är skrivna av utom-
stående experter. Frågor om sakinnehållet i texterna ställs till respektive författare.
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