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Inledning 
 

Utvecklingen i Sverige 

 
Kvinnors och mäns möjligheter att förena förvärvsarbete med familjeliv är en central 
jämställdhetsfråga. I Sverige har denna fråga fått stor uppmärksamhet i både forskning och 
politik vad gäller omsorgen om barn, men den har sällan uppmärksammats när det gäller 
omsorgen om gamla föräldrar och andra nära anhöriga (Kröger 2005, Szebehely 2005). Med 
en åldrande befolkning och knappare resurser till äldreomsorgen kommer allt fler att uppleva 
en vardag präglad av både arbetslivets krav och omsorgsansvar för gamla föräldrar. Därför är 
det hög tid att uppmärksamma även medelålders döttrars och söners möjligheter att 
förvärvsarbeta när deras gamla föräldrar behöver hjälp i vardagen. 
 
Sedan 1980-talet har anhörigas omsorgsinsatser för äldre ökat, medan den offentliga 
äldreomsorgen har minskat (Larsson 2005, Szebehely & Trydegård 2007). Mellan 1980 och 
2008 har andelen äldre (80+) som får del av den offentliga äldreomsorgen minskat från 62 till 
37 procent (Larsson & Szebehely 2006; Socialstyrelsen 2009). I dessa åldrar kan inte 
minskningen förklaras av bättre hälsa hos de äldre (Thorslund et al 2004) utan snarare av en 
striktare tilldelning av den offentliga äldreomsorgen i många kommuner. Det krävs sämre 
hälsa och funktionsförmåga idag än för två decennier sedan för att få offentlig äldreomsorg.  
 
Enligt en beräkning ökade anhörigomsorgens andel (i timmar räknat) under 1990-talet från 60 
till 70 procent av all omsorg som ges till äldre som bor kvar hemma (Sundström et al 2002). 
Det är främst de medelålders döttrarna som har ökat sina insatser, medan sönernas insatser är 
oförändrade (Johansson et al 2003). Medan högutbildade äldre har kompenserat för den 
minskade offentliga hjälpen genom att köpa privata tjänster, har det blivit vanligare bland 
lågutbildade äldre att få anhörigas hjälp. Det gäller både som ersättning till utebliven 
hemtjänst och som komplettering till hemtjänstens insatser för dem med större omsorgsbehov. 
Lågutbildade äldre och äldre födda utanför Norden får idag betydligt oftare anhörigomsorg än 
högutbildade äldre och äldre födda inom Norden (Szebehely 2009a).  
 
Det är viktigt i det här sammanhanget att notera att en majoritet av de äldre i Sveige 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 (Szebehely 2005).  
 
Samtidigt som utvecklingen sedan 1980-talet inneburit att den offentliga äldreomsorgen har 
minskat och anhörigomsorgen har ökat, har anhörigomsorg uppmärksammats allt mer och 
vikten av att stödja anhörigvårdare har betonats allt kraftigare i både policydokument och 
lagstiftning. Trots detta är kunskapen om anhörigomsorgens omfattning, varaktighet och 
innehåll fortfarande mycket begränsad i Sverige. Samma sak gäller kunskapen om anhörigas 
villkor och vilka former av stöd som skulle kunna underlätta deras situation (Sand 2005; 
Szebehely 2005). Detta gäller särskilt anhöriga i förvärvsaktiv ålder. Sinnebilden av 
anhörigvårdaren är en äldre hustru som vårdar sin man i deras gemensamma hem; något som 
Socialstyrelsen (2007) hävdar har styrt utformningen av anhörigstödet i Sverige. En 
konsekvens av att den socialpolitiska blicken är riktad mot äldre anhörigvårdare är att mycket 
lite är känt om vad ett omsorgsansvar för äldre anhöriga innebär för omsorgsgivarens 
förvärvsarbete och försörjning (Kröger 2005; Ulmanen 2009).  
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Utgångspunkter för denna rapport 

 
Denna rapport handlar om anhörigomsorgens omfattning och innehåll samt sambanden 
mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete i dagens Sverige. Vi kommer att jämföra kvinnor 
och män, men också dela in kvinnor och män i undergrupper för att göra jämförelser efter 
ålder och utbildning.  
 
Vi analyserar datamaterial från två stora svenska intervjuundersökningar som Statistiska 
centralbyrån genomför regelbundet: Tidsanvändningsundersökningen (TA) och 
Arbetskraftsundersökningen (AKU). Såvitt vi känner till har de här datamaterialen aldrig 
tidigare analyserats utifrån frågor om anhörigomsorg. Datamaterialet från TA samlades in år 
2000-2001, då cirka 4 000 personer i åldrarna 20-84 år intervjuades om sin tidsanvändning. 
Datamaterialet från AKU samlades in under 2008, då sammanlagt cirka 75 000 personer i 
åldern 16-64 år intervjuades om deras arbetsmarknadssituation.  
 
Vi använder begreppet anhörigomsorg i vid bemärkelse och inkluderar omsorg till 
familjemedlemmar och andra släktingar samt även till vänner och grannar. Vi intresserar oss 
enbart för omsorgsgivande, inte hjälpgivande i allmänhet. Med omsorg menar vi den hjälp 
som ges till en person som inte, eller endast med stora svårigheter, kan utföra uppgiften på 
egen hand pga ålder, sjukdom eller funktionshinder (Wærness 1983). Det är inte vilken typ av 
uppgift som en person behöver hjälp med som avgör om det rör sig om omsorg, utan om 
personen ifråga kan klara sig själv, dvs om han eller hon är beroende av att få hjälpen. Trots 
att vi även använder ord som hjälp, insats eller vård för att variera språket, redogör vi 
genomgående för omsorg, dvs hjälp till personer som är beroende av den eftersom de har 
svårt att utföra uppgiften på egen hand.  
 
Omsorg om friska barn intresserar vi oss inte för i denna rapport, utan enbart omsorgsinsatser 
för sjuka eller funktionshindrade personer, främst äldre. Däremot går det inte alltid att 
särskilja mellan omsorgsinsatser för äldre och andra vuxna med funktionshinder i de 
datamaterial som vi analyserar. Men från tidigare forskning vet vi att omsorgsgivare i 
åldersgruppen 45-64 år oftast ger omsorg till gamla föräldrar (Busch Zetterberg 1996, 
Jeppsson Grassman 2001). 
 

Tidigare forskning  
 

Vad är omsorg och hur kan den mätas?  

 
Ett påtagligt problem om man vill studera anhörigomsorgens omfattning och innehåll är att 
omsorg är ett vitt begrepp för en mångfacetterad verklighet. Hur man frågar har stor betydelse 
för den bild man får av omsorgsinsatserna.  
 
Inom forskningen diskuteras omsorg som både en aktivitet och en relation, men också som en 
praktisk, känslomässig och intellektuell verksamhet (se t ex Graham 1983; Thomas 1993; 
Leira & Saraceno 2002). De praktiska uppgifterna är lättast att avgränsa och därmed är de 
också lättast mäta i kvantitativa studier. Praktiska uppgifter kan bestå av hjälp med hemmet, 
som städning, matlagning, inköp, underhåll och reparationer, hjälp att komma ut från hemmet, 
som transporter eller promenader, samt hjälp med kroppen, som att stiga upp ur sängen, klä på 
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sig och bada eller duscha. Andra praktiska uppgifter kan vara administrativ hjälp, som att 
sköta en annan persons ekonomi och kontakter med myndigheter och vårdinrättningar, liksom 
att organisera insatserna från olika omsorgsgivare. Dessa omsorgsuppgifter kan vara mer 
svårfångade i kvantitativa studier, och efterfrågas inte alltid. Emotionell omsorg, t ex att 
trösta, passa eller ”se till” en person, är ännu mer svårfångad men ofta tidskrävande och 
känslomässigt engagerande. Frågor om emotionell omsorg ingår sällan i kvantitativa studier 
av anhörigas omsorgsinsatser.  Troligtvis underskattas därför anhörigomsorgens omfattning 
och innehåll när man försöker fånga detta fenomen genom surveyundersökningar.  
 

Anhörigomsorgens omfattning i Sverige 

 
Det finns två sätt att försöka fånga anhörigomsorgens omfattning: antingen kan man fråga den 
som behöver omsorg eller den som ger omsorg. I Sverige ställs frågorna till dessa båda 
grupper på olika sätt. De undersökningar som vänder sig till hjälpgivare överlämnar till 
intervjupersonen att själv avgöra vad som ska räknas som omsorg, vilket öppnar för att olika 
personer kan lägga in olika innebörder i detta. Risken ökar att skillnader i synsätt mellan 
individer och befolkningsgrupper, t ex kvinnor och män, påverkar resultaten. Studierna som 
vänder sig till hjälptagarna ställer istället 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.  
 
Könsskillnaderna när det gäller vilka anhöriga som ger omsorg är mycket större i de studier 
som bygger på hjälptagarnas svar, än i studier som bygger på hjälpgivarnas svar. En möjlig 
orsak är att hjälptagarna får frågor om hjälp med konkreta uppgifter, vilket kan synliggöra 
delar av kvinnors hjälpgivande som annars tas för givna pga att de ligger inom vad som 
traditionellt förväntas av kvinnor. En annan möjlig orsak är att dessa studier sällan frågar om 
uppgifter som män oftare hjälper till med, som reparationer, vilket kan bidra till att 
underrapportera deras insatser. 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 innebär att kvinnors insatser underskattas och mäns överskattas 
(Szebehely 2006).  
 

Studier baserade på uppgifter från dem som behöver omsorg 
 
Äldre hjälpmottagare uppger ungefär dubbelt så ofta att de får hjälp av anhöriga (make/maka 
eller andra närstående) än från den offentliga äldreomsorgen. Det är också ungefär dubbelt så 
vanligt att äldre uppger att de får hjälp av kvinnliga än manliga anhöriga. En analys visar att 
70 procent av anhörigomsorgen för äldre som bor kvar hemma ges av kvinnor, främst av 
hustrur och döttrar (Szebehely 2005).1 I en beräkning av antal årsverk för äldre och 
funktionshindrade oavsett var de bor (hemma, på äldreboende eller institution) framgår att 
kvinnor står för 68 procent av anhörigomsorgen (a.a.).2 En annan analys visar att 39 procent 
av hemmaboende, ensamstående äldre får omsorg från kvinnliga släktingar, medan 14 procent 

                                                 
1 Analys av Socialstyrelsens intervjuundersökning från år 2000. 
2 Analys av Jeppsson Grassmans intervjuundersökning från år 2000. 
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får omsorg av manliga släktingar (33 procent av döttrar och 13 procent av söner) (Johansson 
et al 2003).3  
 

Studier baserade på uppgifter från dem som ger omsorg 
 
Det andra sättet att försöka fånga anhörigomsorgens omfattning är att fråga ett urval personer 
om de ger (regelbunden) hjälp eller omsorg till äldre, sjuka eller funktionshindrade personer. 
Anhörigomsorgens omfattning kan fångas med tre mått: andelen i befolkningen som ger 
omsorg, omsorgens intensitet (antal hjälptillfällen eller timmar per vecka) och dess 
varaktighet (under hur lång period i livet som man ger omsorg).  
 
Tre större svenska studier ger en i stort sett samstämmig bild av den svenska 
anhörigomsorgens omfattning (Busch Zetterberg 1996, Jeppsson Grassman 2001, Szebehely 
2006).4 Endast en av studierna, Jeppsson Grassmans, har uppgifter om omsorgens intensitet 
och ingen har uppgifter om omsorgens varaktighet.  
 
Studierna visar att omkring 5 procent av svenskarna ger omsorg inom det egna hushållet, 
vilket främst innebär hjälp till en maka, make eller partner. Omsorgsgivaren är oftast i åldern 
75-84 år. Det är ungefär lika vanligt bland kvinnor som bland män att ge denna form av 
anhörigomsorg, men kvinnor ger mer hjälp än män i timmar räknat: i genomsnitt 102 timmar i 
månaden jämfört med 79 timmar (Jeppsson Grassman 2001). 
 
Omsorg som ges till en person utanför det egna hushållet är vanligare, men hjälpintensiteten 
är mindre, i genomsnitt 24 timmar per månad. Ungefär en femtedel av befolkningen i alla 
åldrar ger sådan omsorg. Denna omsorg, som ofta ges till en förälder, är vanligare bland 
kvinnor än män (20 respektive 15-16 procent) och är vanligast i åldrarna 45-65 år. Kvinnors 
hjälpinsatser är även mer omfattande än mäns uttryckt i timmar (28 respektive 17 timmar i 
månaden). Det finns också könsskillnader i anhörigomsorgens innehåll. Kvinnor utför mer av 
tillsyn, personlig omvårdnad och hushållsarbete. Män utför mer av trädgårdsskötsel och 
reparationer (Jeppsson Grassman 2001).  
 
För att sammanfatta: I jämförelse med hjälp som ges av en äldre partner, är hjälp från 
medelålders barn vanligare men mindre omfattande i timmar räknat. Hjälp från medelålders 
barn är också mindre jämställd. Skillnaderna är större mellan döttrars och söners insatser än 
mellan äldre kvinnors och mäns insatser för sin partner, både vad gäller andelen som ger hjälp 
och antalet timmar hjälp som ges. 
 

Samband mellan offentlig äldreomsorg, kvinnors förvärvsarbete och 
omsorgsgivande 

 
I jämförelser mellan olika länder i Europa finns starka samband mellan tillgången på offentlig 
äldreomsorg, medelålders kvinnors förvärvsarbete och omfattningen av deras omsorgsgivande 
till gamla föräldrar. Ju större tillgång på offentlig äldreomsorg, desto vanligare är det att 
medelålders kvinnor förvärvsarbetar (se figur 1 nedan). Och ju vanligare det är att 
                                                 
3 Analys av Socialstyrelsens intervjuundersökning från år 2000. 
4 Busch Zetterbergs studie från år 1994 baseras på ett rikstäckande urval av personer 16-89 år. Jeppsson 
Grassmans studie från år 2000 gäller personer i Stockholms län i åldrarna 18-84 år. Szebehelys studie baseras på 
SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden från år 2002-2003 och omfattar endast personer 55 år och äldre. 
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medelålders kvinnor ger omfattande omsorg, desto lägre är deras förvärvsfrekvens (se figur 2 
nedan).5 Att ge omfattande omsorg innebär i de här analyserna att ge hjälp med kroppen eller 
annan personligt omvårdande hjälp och/eller att bo tillsammans med förälder eller 
svärförälder. 
 
Figur 1. Förvärvsfrekvens bland kvinnor 55-64 år i relation till omfattningen av den formella 
äldreomsorgen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Förvärvsfrekvens bland kvinnor 55-59 år i relation till andel kvinnor som ger 
omfattande omsorg till föräldrar/svärföräldrar 
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5 Figur 1 bygger på uppgifter om antalet äldre per anställd i den formella äldreomsorgen (helårsarbetare) i olika 
länder (Simonazzi 2009). Figur 2 och 3 bygger på uppgifter från den europeiska surveyundersökningen SHARE 
(redovisade i Ogg & Renaut 2006). I samtliga figurer relateras uppgifter om omsorgsgivande till uppgifter om 
medelålders kvinnors förvärvsfrekvens från Eurostat (2008). Figurerna har tidigare redovisats av Szebehely 
(2009b).  
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Som framgår av figur 2 är det minst vanligt i Sverige och Danmark att medelålders kvinnor 
ger omfattande hjälp till sina föräldrar eller svärföräldrar. Det är också i de nordiska länderna 
som högst andel av medelålderskvinnor förvärvsarbetar. I den andra extremen finner vi de 
sydeuropeiska länderna Italien, Spanien och Grekland där betydligt fler kvinnor ger 
omfattande omsorg och endast runt en tredjedel av de medelålders kvinnorna är i 
förvärvsarbete.  
 
När det gäller att överhuvudtaget ge regelbunden omsorg till gamla föräldrar finns det 
däremot inga samband med kvinnors förvärvsfrekvens. Det är ungefär lika vanligt i Nord- 
som i Sydeuropa att ge regelbunden omsorg, vilket i denna analys innebär att vuxna barn 
hjälper sina gamla föräldrar med minst en av uppgifterna hjälp med hemmet, administrativ 
hjälp eller hjälp med kroppen, eller att man bor tillsammans med förälder eller svärförälder. 
Det är till och med fler kvinnor som hjälper en förälder i Sverige och Danmark än i Grekland 
(se figur 3 nedan; se även Alber & Köhler 2004 som visar liknande uppgifter).  
 
Med andra ord är det vanligt att medelålders kvinnor i Norden hjälper sina gamla föräldrar 
med olika uppgifter (dvs ger regelbunden omsorg), men mer sällan ger hjälp med kroppen 
eller bor tillsammans med sina föräldrar (dvs ger omfattande omsorg). Den offentliga 
äldreomsorgen tycks avlasta de nordiska döttrarna främst när det gäller den kroppsnära 
omsorgen, vilket innebär att de inte behöver ge lika mycket omsorg till sina gamla föräldrar 
som de sydeuropeiska kvinnorna.  
 
Figur 3. Förvärvsfrekvens bland kvinnor 55-59 år i relation till andel kvinnor som ger 
regelbunden omsorg till föräldrar/svärföräldrar 
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För att sammanfatta: I Norden har vi jämförelsevis hög tillgång på offentlig äldreomsorg och 
en hög andel medelålders kvinnor förvärvsarbetar, samtidigt som vi mer sällan ger hjälp med 
kroppen och/eller bor tillsammans med våra gamla föräldrar än i södra Europa. Däremot ger 
de nordiska kvinnorna ofta hjälp med andra uppgifter. I Sydeuropa är tillgången på offentlig 
äldreomsorg jämförelsevis låg och en låg andel medelålders kvinnor förvärvsarbetar, 
samtidigt som de oftare än nordborna ger kroppsnära omsorg och/eller bor tillsammans med 
sina gamla föräldrar. En rimlig slutsats är att den offentligt finansierade äldreomsorgen i de 
nordiska länderna underlättar medelålders kvinnors förvärvsarbete. 
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Samband mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete 

 
Eftersom både tillgången på offentlig äldreomsorg och villkoren på arbetsmarknaden skiljer 
sig mellan olika länder är det svårt att överföra forskningsresultat om samband mellan 
omsorgsgivande och förvärvsarbete från ett land till ett annat. Merparten av forskningen om 
samband mellan omsorgsansvar och förvärvsarbete/försörjning kommer från USA och 
Storbritannien, där tillgången till offentlig äldreomsorg är mer begränsad och villkoren på 
arbetsmarknaden är andra än i Sverige. Denna forskning visar genomgående på ett negativt 
samband mellan omfattande omsorgsansvar och förvärvsarbete, både vad gäller deltagande i 
arbetskraften och antal arbetade timmar, särskilt för kvinnor. Men endast en del av dessa 
studier möjliggör analyser av orsakssamband (översikt hos Lilly et al 2007). Att helt lämna 
arbetslivet är ovanligt i alla länder. Det är generellt sett vanligare att gå ner i arbetstid och 
ännu vanligare med tillfälliga avbrott, anpassade arbetstider och svårigheter att satsa på 
arbetet, t ex att inte kunna acceptera en befordran (Fast et al 1999; Pickard 2004).  
 
Enligt Eurofamcare-projektet är det lika vanligt att kvinnor som ger omfattande omsorg till en 
äldre person i Sverige och i Storbritannien har minskat sin arbetstid pga anhörigomsorgen, 
och det är till och med vanligare än i Italien. Samtidigt är det betydligt färre i Sverige än i 
Italien och Storbritannien som vårdar en äldre anhörig och har lämnat arbetet helt och hållet 
(Eurofamcare 2006). 
 
Den brittiska forskningen betonar att den som har anhörig med stora omsorgsbehov behöver 
stöd att kunna stanna kvar i arbetslivet och inte lämna arbetet helt. Arbetet ses ofta som en 
fristad från omsorgsansvaret. Här betonas särskilt betydelsen av välfungerande 
omsorgstjänster, möjlighet till flexibel arbetstid och rätt till kortare ledighet vid akuta 
situationer (Arksey 2002; Phillips et al 2002; Yeandle & Buckner 2007). 
 
Två slutsatser kan dras av den internationella forskningen: Anhörigomsorgens påverkan på 
förvärvsarbete och försörjning beror på hur omfattande och långvarigt omsorgsgivandet är. 
Och anhörigvårdares relation till förvärvsarbetet påverkas ofta på mer subtila sätt än genom 
att lämna arbetslivet eller minska arbetstiden.  
 
Vi visade tidigare att medelålders kvinnor förvärvsarbetar i betydligt högre grad i Norden än i 
många andra europeiska länder, samtidigt som det är lika vanligt bland nordiska kvinnor att 
ge regelbunden omsorg till sina gamla föräldrar. Detta innebär att kombinationen av 
förvärvsarbete och omsorgsansvar är vanligare i Norden. Enligt en norsk studie 
förvärvsarbetar sju av tio medelålders personer i Norge som har föräldrar i livet samtidigt som 
de ger regelbunden hjälp. Mer än hälften av dessa har upplevt svårigheter att kombinera 
omsorgsansvar och förvärvsarbete; en tredjedel har använt semesterdagar och 20 procent 
andra former av ledighet eller sjukdagar för att hjälpa sina föräldrar (Gautun 2008).  
 
Enligt en komparativ studie av tio europeiska länder, däribland Sverige, är sambandet mellan 
omfattande omsorgsinsatser till gamla föräldrar och kortare arbetstid lika starkt i de nordiska 
länderna som i resten av Europa (Bolin et al 2008). Till skillnad från länderna i södra Europa 
tycks inte bara nordiska kvinnors utan också nordiska mäns informella omsorgsansvar ha ett 
negativt samband med förvärvsarbetstiden. Studiens design gör det inte möjligt att uttala sig 
om riktningen av sambanden mellan omsorgsansvar och arbetstid – omsorgsansvaret kan leda 
till minskat förvärvsarbete, men samtidigt kan den som har kortare arbetstid lättare ta på sig 
omfattande omsorgsinsatser för en närstående.  
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En bearbetning av svenska befolkningsstudier visar att förvärvsarbete och anhörigomsorg i 
allmänhet låter sig förenas, på så sätt att de flesta omsorgsgivare förvärvsarbetar. I flera 
studier har man inte kunnat se några eller endast små skillnader i omfattningen av 
förvärvsarbete mellan omsorgsgivare och befolkningen i allmänhet. Skillnaderna blir dock 
tydligare om man kan skilja ut endast dem som ger omfattande omsorg, som i en analys av 
SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) i åldersgruppen 55-64 år. Det är nästan 
lika vanligt att kvinnor och män som ger regelbunden omsorg är förvärvsarbetande som 
kvinnor och män i allmänhet. Men bland kvinnor som ger daglig omsorg är det betydligt 
mindre vanligt att vara förvärvsarbetande än bland kvinnor i allmänhet. 43 procent av kvinnor 
som ger daglig omsorg till en äldre, sjuk eller funktionshindrad person är inte 
förvärvsarbetande, i jämförelse med 29 procent av kvinnor i allmänhet (Sundström & 
Malmberg 2006). 
 
En mer ingående analys av samma material visar att det är dubbelt så vanligt bland kvinnor 
som ger omsorg varje dag eller flera gånger i veckan att inte vara förvärvsarbetande, i 
jämförelse med män i samma omsorgssituation. Dessa kvinnor är också betydligt mer sällan i 
förvärvsarbete än övriga medelålders kvinnor. För män finns det däremot inget samband 
mellan omsorgsgivande och att vara förvärvsarbetande (se figur 4). 
 
Figur 4. Förvärvsarbete bland kvinnor och män 55-64 år som dagligen eller flera gånger i 
veckan, mindre ofta respektive inte alls ger regelbunden hjälp till närstående. Bearbetning av 
ULF 2002-03. Källa: Szebehely & Ulmanen 2008. 
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Dessa analyser visar inte orsakssambandet, om omsorgsgivandet lett till att de lämnat 
arbetsmarknaden eller om det faktum att de redan lämnat arbetsmarknaden lett till att de tagit 
på sig ett omsorgsansvar. Men en ULF-fråga om skälet till att arbeta deltid eller inte alls ger 
möjlighet till en sådan analys. Den visar att det är tre gånger så vanligt att kvinnor, jämfört 
med män, uppger vård av anhörig som den huvudsakliga anledningen till att förvärvsarbeta på 
deltid eller inte alls. Om man vidgar åldersgruppen till 55-74 år och, förutom de som arbetat 
deltid eller inte alls pga anhörigvård, även inkluderar dem som lämnat arbetet före normal 
pensionsålder eller som arbetat deltid de fem sista åren före normal pension på grund av 
anhörigvård, blir resultatet att 43 000 kvinnor och 15 000 män har gått ner till deltid eller 
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slutat arbeta helt på grund av anhörigvård. Det motsvarar 4,5 procent av kvinnorna och 1,5 
procent av männen (Szebehely 2006).  
 

Resultat av nya analyser 
 

En övergripande bild av omsorgsgivande i Sverige 

 
I detta avsnitt använder vi Tidsanvändningsundersökningen för att ge en övergripande bild av 
omsorgsgivande i Sverige. Observera att omsorgsgivare innebär att personen ifråga har någon 
som är beroende av hans/hennes hjälp. Vi intresserar oss inte för hjälpgivande människor 
emellan i allmänhet, utan enbart för omsorgsinsatser, dvs insatser till personer som pga ålder, 
sjukdom eller funktionshinder är beroende av dem. Till skillnad från de studier som vi 
redovisat tidigare i rapporten fångar Tidsanvändningsundersökningen endast omsorg till 
personer som inte tillhör intervjupersonens eget hushåll. Det innebär att omsorg som ges till 
en make/maka eller annan hushållsmedlem inte ingår. 
 

Hur vanligt är det att ge omsorg? 
 
Omsorgsgivande utanför hushållet är vanligast bland medelålders kvinnor (se Tabell 1 nedan). 
26 procent av medelålders kvinnor och 16 procent av medelålders män svarar att någon 
person som inte tillhör deras hushåll är beroende av deras hjälp med matinköp, städning, tvätt, 
att komma ut eller något liknande.6 För både kvinnliga och manliga omsorgsgivare i 
medelåldern är det oftast en nära anhörig som är beroende av deras hjälp, troligen en gammal 
förälder.  
 
Bland yngre kvinnor och män är det mindre vanligt att ha någon som är beroende av deras 
hjälp och här finns inga könsskillnader: 11 procent av både kvinnor och män under 45 år är 
omsorgsgivare. Även bland de yngre är det vanligast att hjälpa en nära anhörig. 
 

                                                 
6 Frågan lyder: "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? Jag menar då inte 
personer som är beroende av dig i din eventuella yrkesutövning. Vi börjar med nära anhöriga. Finns det någon 
eller några nära anhöriga (som inte tillhör ditt hushåll) som är beroende av din hjälp? Finns det någon annan 
släkting (som inte tillhör ditt hushåll) som är beroende av din hjälp? Finns det någon vän, granne eller annan 
person som är beroende av din hjälp?" De som på en följdfråga har svarat att de endast ger hjälp med 
regelbunden barnpassning har exkluderats. Det innebär att omsorgsgivande enligt Tidsanvändnings-
undersökningen i denna rapport enbart gäller omsorg om vuxna personer utanför den omsorgsgivandes hushåll. 
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Tabell 1. Omsorgsgivare för person utanför det egna hushållet, efter kön, ålder och mottagare 
av hjälpen. Andel i befolkningen (procent) samt uppräknat till antal i befolkningen (n=3553)7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan kvinnor och män (p<0,05) 
 

Att könsskillnaderna i andelen omsorgsgivare är större bland medelålders än bland yngre 
stämmer överens med tidigare forskning (Busch Zetterberg 1996, Jeppsson Grassman 2001). 
Samtidigt visar denna analys på större könsskillnader bland medelålders omsorgsgivare än 
tidigare forskning. Möjliga orsaker är att denna analys enbart omfattar personer under 65 år 
och enbart omsorgsgivande utanför hushållet, liksom att frågan gäller hjälp till personer som 
är beroende. Tidigare forskning visar att omsorgsgivande inom hushållet är mer jämställd och 
att denna omsorg ofta ges mellan äldre makar. 
 
Uppräknat till antal i befolkningen i åldergruppen 20 till 64 år är det totalt 778 000 personer 
som är omsorgsgivare i betydelsen att de uppger att en nära anhörig, annan släkting eller vän 
utanför det egna hushållet är beroende av deras praktiska hjälp. Av dessa är närmare 295 000 
medelålders kvinnor (45-64 år).  
 
Vi har också analyserat utbildningsnivåns betydelse för att vara omsorgsgivare. Vi kallar 
personer som har högst gymnasial utbildning för lågutbildade och personer som har någon 
form av eftergymnasial utbildning för högutbildade. Bland yngre har inte utbildningsnivån 
någon betydelse för hur vanligt det är att vara omsorgsgivare; vare sig för kvinnor eller män 
finns några signifikanta skillnader mellan låg- och högutbildade (analyser som inte visas här). 
Däremot har utbildningsnivån betydelse för hur vanligt det är att vara omsorgsgivare i 
medelåldern, dock endast för männen: 18 procent av män med låg utbildning och 11 procent 
av dem med hög utbildning är omsorgsgivare. Bland medelålders kvinnor finns det ingen 
statistiskt säkerställd skillnad mellan högutbildade och lågutbildade när det gäller 
sannolikheten att vara omsorgsgivare (se tabell 2 nedan).  
 
Tabell 2. Omsorgsgivare för person utanför det egna hushållet, efter kön och utbildningsnivå, 
45-64 år. Andel av befolkningen (procent) (n=1481) 
 Gymnasial utbildning eller kortare Eftergymnasial utbildning 
Kvinnor 27,2 24,6 
Män 17,5 11,1 

Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan lågutbildade och högutbildade (p<0,05) 
 

                                                 
7 En och samma person kan naturligtvis hjälpa flera personer. Därför är summan av de tre första kolumnerna 
större än den fjärde kolumnen i tabell 1. 

Procent  Nära 
anhörig 

Annan 
släkting 

Vän/granne Någon av dessa 

20-44 år Kvinnor 8,1 2,8 2,1 11,3 
 Män 8,0 3,3 2,9 11,4 
45-64 år Kvinnor 21,5 7,3 4,0 26,1 

 Män 10,4 4,4 2,7 15,5 

Antal i befolkningen     
20-44 år Kvinnor 112 000 39300 36400 157 200 
 Män 116200 48 300 42 400 165 400 
45-64 år Kvinnor 242 500 82 700 44 700 294 500 
 Män 108 900 46 000 27 800 161 100 
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Vilka uppgifter ingår i omsorgen? 
 
Figur 5 nedan visar vilka hjälpuppgifter till omsorgsbehövande personer som kvinnor och 
män i de båda åldersgrupperna utför, uttryckt som andelar av befolkningen (i bilaga redovisas 
motsvarande uppgifter uppräknade till antal i befolkningen). Tidsanvändningsundersökningen 
frågar efter praktiska uppgifter som hjälp med hushållsarbete, inköp, post- och bankärenden, 
transporter, hjälp med trädgård och reparationer samt "personlig hjälp till sjuk, äldre eller 
person med funktionshinder". Det sistnämnda innefattar troligen kroppsnära omsorg som att 
komma upp ur sängen, gå på toaletten och duscha eller bada, men också andra former av 
personlig hjälp. Hjälp med myndighetskontakter eller kontakt med sjukvården efterfrågas inte; 
inte heller emotionellt stöd eller tillsyn.8 Därför gör omsorgsgivare med största sannolikhet 
fler omsorgsinsatser än vad som visas i figur 5. Dessutom hjälper många av de intervjuade 
med flera av de uppgifter som undersökningen frågar om. 
 
Tidigare visade vi att cirka 11 procent av både kvinnor och män i åldrarna 20-44 år är 
omsorgsgivare. Den övre delen av figur 5 visar att den vanligaste hjälpuppgiften bland de 
yngre är hjälp med inköp: 5 procent av alla yngre kvinnor och 4 procent av alla yngre män 
hjälper någon omsorgsbehövande person med inköp. Cirka 4 procent av såväl kvinnor som 
män hjälper med transporter. Andra uppgifter är mindre vanliga, men yngre kvinnor hjälper 
oftare en omsorgsbehövande person med matlagning, städning och tvätt, medan yngre män 
oftare hjälper med reparationer, trädgårdsskötsel och liknande. De enda statistiskt säkerställda 
skillnaderna mellan yngre kvinnors och mäns hjälpmönster är dock att kvinnor oftare hjälper 
med tvätt och män med reparationer: det är mer än fyra gånger så vanligt att yngre kvinnor 
hjälper med tvätt, medan det är fyra gånger så vanligt att yngre män hjälper till med 
reparationer (se figur 5 nedan). Denna traditionella könsarbetsdelning är i linje med tidigare 
forskning (Jeppsson Grassman 2001). Mer förvånande är den jämna könsfördelningen vad 
gäller ”personlig hjälp” bland de yngre. Enligt tidigare forskning ges denna typ av omsorg 
främst av kvinnor, vilket väcker frågan om de yngre intervjupersonerna i denna undersökning 
kan ha lagt en annan innebörd i personlig hjälp eller om yngre män är mer delaktiga i 
kroppsnära omsorg än vad som har framkommit tidigare. 
 

                                                 
8 Analysen bygger på följande fråga i Tidsanvändningsundersökningen: "Tänk tillbaka på de senaste fyra 
veckorna. Har du under den tidsperioden utan lön eller mot en liten ersättning hjälp någon utanför ditt eget 
hushåll med något av följande? 1. Ta hand om barn, 2. Matlagning, 3. Städning, 4. Tvätt av kläder eller andra 
textilier, 5. Handla mat eller dagligvaror, 6. Andra ärenden, t ex på post, bank eller apotek, 7. Personlig hjälp till 
sjuk, äldre eller person med funktionshinder, 8. Reparationer eller andra praktiska åtgärder i bostaden t ex byta 
lampor, proppar, 9. Trädgårdsarbete, snöröjning eller liknande, 10. Förflyttning/transport av något slag, 11. 
Något annat." Svarsalternativet "Ta hand om barn" ingår inte i analysen. Enbart svaren från omsorgsgivare ingår 
i analysen. 
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Figur 5. Vilken hjälp ger kvinnor och män till omsorgsbehövande personer utanför det egna 
hushållet? Andel av befolkningen 20-44 år respektive 45-64 år, kvinnor respektive män. 
Procent (n=3458) 
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Stjärna markerar signifikanta skillnader mellan kvinnor och män (p<0,05). 

 
Den nedre delen av figur 5 visar de hjälpuppgifter till omsorgsbehövande personer som den 
medelålders befolkningen utför. Tidigare visade vi att 26 procent av de medelålders kvinnorna 
och knappt 16 procent av de medelålders männen är omsorgsgivare. Figur 5 visar att alla 
former av hjälp är vanligare bland medelålders kvinnor än bland de yngre kvinnorna. Däremot 
är det ingen större skillnad mellan yngre och medelålders män när det gäller andelar som 
hjälper med olika uppgifter. Med andra ord: kvinnors hjälpinsatser ökar påtagligt i 
medelåldern, medan medelålders mäns insatser i stort sett ligger kvar på samma nivå som 
bland de yngre männen. 
 
Könsskillnaderna är slående bland de medelålders: kvinnor hjälper i signifikant högre 
utsträckning än män omsorgsbehövande personer med åtta av de tio hjälpuppgifter som 
undersökningen frågar om. Bland de medelålders hjälper 13 gånger fler kvinnor än män med 
tvätt, drygt 5 gånger fler kvinnor än män hjälper med matlagning, tre gånger fler kvinnor än 
män ger personlig hjälp och städar. Ungefär dubbelt så många kvinnor än män hjälper med 
inköp, post och andra ärenden samt med transporter. Inte ens när det gäller uppgifter som 
traditionellt ses som mäns ansvar dominerar männen. Reparationer och trädgårdsarbete/ 
snöröjning utförs i stort sett lika ofta av kvinnor som av män i medelåldern. Med andra ord: 
att vara omsorgsgivare är inte bara vanligast bland medelålders kvinnor; medelålders 
kvinnliga omsorgsgivare hjälper också med betydligt fler uppgifter än både medelålders män 
och yngre kvinnor.  
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Hur ofta ger man omsorg? 
 
I Tidsanvändningsundersökningen tillfrågas de intervjuade om vid hur många tillfällen under 
en fyraveckorsperiod som de har utfört var och en av de tio hjälpuppgifterna. Med reservation 
för att vi inte vet om omsorgsgivarna ger hjälp med annat än de tio hjälpuppgifterna kan vi 
konstatera att medelålders kvinnliga omsorgsgivare hjälper nästan dubbelt så ofta som alla 
andra: medelålders kvinnor hjälper med någon av de tio uppgifterna vid 11 tillfällen, dvs i 
genomsnitt närmare tre gånger i veckan. Yngre kvinnliga omsorgsgivare hjälper vid 7 
tillfällen och såväl medelålders som yngre män vid 6 tillfällen i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod.  
 
Medelålders kvinnor är med andra ord den grupp som ger mest omsorg, räknat i andelen som 
ger omsorg, antal hjälpuppgifter och hur ofta de ger hjälpen.  
 

Samband mellan omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden 

 
I detta avsnitt använder vi Tidsanvändningsundersökningen för att undersöka samband mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. I dessa analyser kan vi inte dra någon 
slutsats om orsakssambanden, dvs vi vet inte om omsorgsgivande har lett till en svagare 
relation till arbetsmarknaden, eller om de som har en svag relation till arbetsmarknaden oftare 
tar på sig ett omsorgsansvar. 
 
Tabell 3 nedan visar relationen till arbetsmarknaden för omsorgsgivare och icke-
omsorgsgivare. Här redovisas andelen som förvärvsarbetar på heltid eller deltid (oavsett om 
de är anställda, egna företagare eller jordbrukare), andelen som studerar samt andelen som har 
”svag arbetsmarknadsförankring”, dvs. de har sjukpension eller sjukbidrag eller är arbetslösa 
eller hemarbetande. Bland de yngre är arbetslöshet den vanligaste formen av svag 
arbetsmarknadsförankring, bland de medelålders är den vanligaste formen 
sjukpension/sjukbidrag. Mycket få är hemarbetande.  
 
Bland yngre kvinnor och män, liksom bland medelålders män, finns inga samband mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. Däremot finns ett signifikant samband 
mellan omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden bland medelålders kvinnor: dessa 
omsorgsgivare arbetar mer sällan heltid och har oftare svag arbetsmarknadsförankring än 
andra medelålders kvinnor.  
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Tabell 3. Relation till arbetsmarknaden för omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare. Andel 
med heltid, deltid, studerande respektive svag arbetsmarknadsförankring. 20-64 år. Procent 
(n=3544) 
 
  Arbetar 

heltid 
Arbetar 
deltid 

Studerande Svag arbetsmarknads-
förankring (sjukpension/ 
sjukbidrag, arbetslös 
eller hemarbetande) 

Omsorgsgivare  84,0 2,9 7,6 5,5 20-44 år 
MÄN Icke-omsorgsgivare  82,9 3,6 9,3 4,3 

Omsorgsgivare  44,7 33,4 13,8 8,1 20-44 år 
KVINNOR Icke-omsorgsgivare  49,6 27,0 14,9 8,6 

Omsorgsgivare  77,4 4,0 0 18,6 45-64 år 
MÄN Icke-omsorgsgivare  78,5 8,0 0,3 13,3 

Omsorgsgivare  45,0 30,2 1,3 22,9 45-64 år 
KVINNOR Icke-omsorgsgivare  53,8 28,7 0,5 16,9 

 
Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare (p<0,05) 

 
Analyserna tyder på att det finns ett negativt samband mellan omsorgsgivande och relation till 
arbetsmarknaden för kvinnor, men inte för män. Visserligen har omsorggivande medelålders 
män oftare svag arbetsmarknadsförankring än män som inte är omsorgsgivare, men denna 
skillnad är inte statistiskt säkerställd (p=0,135).  
 
Tabell 4 nedan jämför förvärvsarbetande omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare när det 
gäller andelen som var sjukskrivna under hela den vecka som föregick intervjun. Tabellen 
visar att det inte finns något samband mellan omsorgsgivande och att vara frånvarande från 
arbetet pga sjukskrivning för medelålders kvinnor och män, och inte heller för yngre män. 
Men för yngre kvinnor finns det ett sådant samband. Yngre kvinnliga omsorgsgivare har klart 
oftare än andra kvinnor varit sjukskrivna under hela föregående vecka. 
 
Tabell 4. Andel sjukskrivna under hela veckan före intervjutillfället bland omsorgsgivare och 
icke-omsorgsgivare som arbetar hel- eller deltid. 20-64 år. Procent (n=2929) 
 
  Frånvarande från arbetet 

hela föregående vecka 
pga sjukskrivning 

Omsorgsgivare  4,2 20-44 år MÄN 
Icke-omsorgsgivare  2,1 
Omsorgsgivare 10,8 20-44 år KVINNOR 
Icke-omsorgsgivare 4,1 

Omsorgsgivare 4,1 45-64 år MÄN 
Icke-omsorgsgivare 2,5 
Omsorgsgivare 6,5 45-64 år KVINNOR 
Icke-omsorgsgivare 6,0 

 
Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare (p<0,05) 
 

Analyserna i tabell 4 och 5 sammantaget visar ett samband mellan omsorgsgivande och 
relationen till arbetsmarknaden för både medelålders och yngre kvinnor. Sambandet ser dock 
olika ut: Medelålders kvinnor som är omsorgsgivare arbetar mer sällan heltid och har oftare 
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svag arbetsmarknadsförankring, medan yngre kvinnor som är omsorgsgivare oftare varit 
sjukskrivna hela föregående vecka. 
 
Vi har också analyserat om utbildningsnivån har någon betydelse för sambandet mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. Bland de yngre har utbildningsnivån ingen 
betydelse för andelen kvinnliga respektive manliga omsorgsgivare som arbetar heltid, deltid, 
studerar eller har svag arbetsmarknadsförankring (analys som inte visas här). Men bland 
yngre kvinnor med omsorgsansvar är det vanligare bland både låg- och högutbildade att ha 
varit sjukskrivna hela föregående vecka i jämförelse med yngre kvinnor utan omsorgsansvar 
(se tabell 5 nedan). Skillnaden mellan omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare är signifikant i 
båda utbildningsgrupperna, men större bland de lågutbildade. Tidigare visade vi att yngre 
kvinnliga omsorgsgivare är sjukskrivna betydligt oftare, och här visar vi att det gäller 
oberoende av utbildningsnivå, även om sambandet är starkare för de lågutbildade. 
 
Tabell 5. Andel av förvärvsarbetande som var frånvarande pga sjukdom hela föregående 
vecka. Kvinnor 20-44 år, omsorgsgivare respektive icke-omsorgsgivare, efter utbildningsnivå. 
Procent (n=906) 
 
 Omsorgsgivare Icke-omsorgsgivare 
Gymnasial utbildning eller 
kortare 

12,3 4,6 

Eftergymnasial utbildning 8,1 3,3 

 
Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare (p<0,05) 
 

Bland medelålders kvinnor har utbildningsnivån betydelse för sambandet mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. 36 procent av de lågutbildade kvinnliga 
omsorgsgivarna arbetar heltid, i jämförelse med 47 procent av övriga lågutbildade kvinnor. 29 
procent av lågutbildade kvinnliga omsorgsgivare har svag arbetsmarknadsförankring, i 
jämförelse med 22 procent av övriga lågutbildade kvinnor. Generellt sett har utbildningsnivå 
stor betydelse för relationen till arbetsmarknaden för kvinnor, oberoende av om de är 
omsorgsgivare eller inte: lågutbildade kvinnor arbetar betydligt mer sällan heltid och har 
oftare svag arbetsmarknadsförankring än högutbildade kvinnor (se tabell 6 nedan). 
 
Tidigare visade vi att medelålders kvinnor som är omsorgsgivare mer sällan arbetar heltid och 
oftare har svag arbetsmarknadsförankring, i jämförelse med övriga medelålders kvinnor. De 
här analyserna visar att sambandet endast gäller för lågutbildade kvinnor, inte för 
högutbildade.  
 
Även bland medelålders män har utbildningsnivån betydelse, men sambandet är omvänt i 
jämförelse med kvinnorna. Det är bland högutbildade män som omsorgsgivandet har ett 
negativt samband med relationen till arbetsmarknaden: 17 procent av högutbildade manliga 
omsorgsgivare har svag arbetsmarknadsförankring, i jämförelse med 6 procent av icke-
omsorgsgivare. Vi visade tidigare att färre medelålders högutbildade män är omsorgsgivare, i 
jämförelse med lågutbildade. Här visar vi att det samtidigt är högutbildade manliga 
omsorgsgivare som oftare än andra högutbildade män har en svag arbetsmarknadsförankring.  
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Tabell 6. Relation till arbetsmarknaden för omsorgsgivare respektive icke-omsorgsgivare efter 
utbildningsnivå och kön. Andel med heltid, deltid, studerande respektive svag 
arbetsmarknadsförankring. 45-64 år. Procent (n=1477) 
 
  Arbetar 

heltid 
Arbetar 
deltid 

Studerande Svag arbetsmarknads-
förankring (sjukpension/ 
sjukbidrag, arbetslös 
eller hemarbetande) 

Omsorgsgivare  75,6 5,2 0 19,2 MÄN 
LÅGUTBILDADE Icke-

omsorgsgivare  
74,1 9,1 0,2 16,5 

Omsorgsgivare  83,0 0 0 17,0 MÄN 
HÖGUTBILDADE Icke-

omsorgsgivare  
88,2 5,8 0 6,0 

Omsorgsgivare  35,8 33,5 2,0 28,7 KVINNOR 
LÅGUTBILDADE Icke-

omsorgsgivare  
47,0  31,2 0 21,8 

Omsorgsgivare  65,5 23,2 0 11,1 KVINNOR 
HÖGUTBILDADE Icke-

omsorgsgivare  
66,6 24,2 0,9 8,3 

 
Fetstil markerar signifikanta skillnader mellan omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare (p<0,05). Kursiv stil 
markerar att skillnaden är nästan signifikant (0,05<p<0,10). 

 
En slutsats av dessa analyser är att kön, ålder och utbildningsnivå samspelar när det gäller hur 
omsorgsgivande påverkar relationen till arbetsmarknaden. Men sammantaget finns det ett 
tydligt negativt samband mellan kvinnors omsorgsgivande och deras relation till 
arbetsmarknaden; ett samband som framförallt berör lågutbildade kvinnor. Bland män är det 
generellt sett ett betydligt svagare samband mellan omsorgsgivande och relation till 
arbetsmarknaden, och det utbildningsrelaterade mönstret är mindre entydigt. 
 

Orsakssamband mellan omsorgsgivande och relation till 
arbetsmarknaden 

 
Analyserna av relationen mellan omsorgsgivande och förvärvsarbete i föregående avsnitt 
visar inte på orsakssamband. Det vill säga, vi vet inte om omsorgsgivandet har lett till en 
svagare arbetsmarknadsförankring bland framför allt de medelålders kvinnorna. Det kan inte 
uteslutas att de har tagit på sig ett större omsorgsansvar just för att de inte är lika aktiva på 
arbetsmarknaden. I detta avsnitt ska vi därför som ett komplement analysera omsorg om 
vuxna anhöriga som orsak att arbeta deltid eller att helt stå utanför arbetskraften. Vi använder 
oss här av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och belyser orsakssamband mellan 
anhörigvård och deltidsarbete respektive att stå utanför arbetskraften. Att stå utanför 
arbetskraften innebär att man inte förvärvsarbetar och inte heller aktivt söker arbete. 
 
I detta avsnitt analyseras två frågor ur AKU. De som arbetar deltid tillfrågas om den främsta 
anledningen till detta. De som är utanför arbetskraften (dvs de är utan arbete och söker inte 
heller arbete) tillfrågas om den främsta anledningen till att de inte söker arbete. Två av 
svarsalternativen för båda frågorna lyder ”Vård av vuxna anhöriga/släktingar” och ”Vård av 
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både barn och vuxna anhöriga/släktingar”.9 De som har svarat ja på något av dessa 
svarsalternativ presenterar vi som de som arbetar deltid respektive står utanför arbetskraften 
pga anhörigvård. Anhörigvård i detta sammanhang omfattar således inte enbart vård av 
friska, sjuka eller funktionshindrade barn. Många av svarspersonerna uppger dock att de 
vårdar både vuxna och barn. Av alla som arbetar deltid pga anhörigvård är det cirka 90 
procent som vårdar både barn och vuxen, medan 10 procent vårdar endast vuxen. Av alla som 
står utanför arbetskraften pga anhörigvård vårdar cirka 60 procent både barn och vuxen, 
medan 40 procent vårdar endast vuxen. Utifrån detta material kan vi inte säga något om hur 
viktigt vården av barnen respektive de vuxna är bakom beslutet att arbeta deltid eller lämna 
arbetskraften. Dock vet vi att dessa intervjupersoner själva uppger att vård av både vuxna 
anhöriga och barn har varit den främsta anledningen.  
 
AKU erbjuder tre olika mått på sambanden mellan anhörigvård och arbeta deltid respektive 
står utanför arbetskraften. För det första ett tvärsnittsmått som ger en bild av hur många i 
befolkningen som vid ett givet tillfälle förvärvsarbetar på deltid eller står utanför arbetskraften 
pga anhörigvård. För det andra ett mått på risken att anhörigvård vid minst ett tillfälle under 
en tvåårsperiod har påverkat intervjupersonernas relation till arbetsmarknaden. Vi kallar detta 
en ”tvåårsrisk”. Eftersom varje individ som ingår i AKU intervjuas vid åtta tillfällen under en 
tvåårsperiod, kan vi analysera hur många som deltidsarbetar eller står utanför arbetskraften 
pga anhörigvård vid minst ett av åtta olika tillfällen under en tvåårsperiod. För det tredje 
använder vi AKU för att analysera varaktigheten i anhörigvårdens påverkan på relationen till 
arbetsmarknaden, dvs vid hur många av de åtta möjliga intervjutillfällena under en 
tvåårsperiod som intervjupersonerna arbetar deltid eller står utanför arbetskraften pga 
anhörigvård.10  
 

Anhörigvårdens påverkan på relationen till arbetsmarknaden vid ett givet tillfälle 
 
Först analyserar vi anhörigvårdens påverkan på relationen till arbetsmarknaden vid ett givet 
tillfälle, det som vi kallar för ett tvärsnittsmått. Vid ett givet tillfälle är det 41 000 personer i 
Sverige i åldern 25-64 år som antingen arbetar deltid eller står utanför arbetskraften pga 
anhörigvård, 36 800 kvinnor och 4 200 män (se tabell 7 nedan). Kvinnor är kraftigt 
överrepresenterade; de utgör 90 procent av dem som påverkats i sin relation till 
arbetsmarknaden av anhörigvård. Med andra ord är det nio gånger vanligare att anhörigvård 
har påverkat kvinnors relation till arbetsmarknaden, i jämförelse med män. Omräknat till 
andel av befolkningen är det 1,5 procent av kvinnorna och knappt 0,2 procent av männen som 
antingen arbetar deltid eller står utanför arbetskraften pga anhörigvård vid ett givet tillfälle. 
Att arbeta deltid är den i särklass vanligaste av de båda typerna av arbetsmarknadspåverkan 
bland både kvinnor och män.  
 

                                                 
9 För dem som arbetar deltid eller står utanför arbetskraften främst för att de är hemma med små barn finns ett 
annat svarsalternativ (vård av barn).  
10 Tvärsnittsmåttet bygger på svaren på frågan vid ett givet tillfälle under år 2008, av de knappt 75 000 individer 
som deltar i undersökningen under detta år. ”Tvåårsrisken” respektive varaktighetsmåttet bygger på de 19 000 
individer som deltagit vid åtta intervjutillfällen under en tvåårsperiod, i detta fall 2006-2008.  
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Tabell 7. Personer som vid ett givet tillfälle under 2008 arbetar deltid eller står utanför 
arbetskraften pga anhörigvård. Antal i befolkningen (individer) respektive andel i 
befolkningen (procent), 25-64 år. 
 
 Arbetar deltid Utanför arbetskraften Deltid eller utanför 

arbetskraften 

 Antal i bef Andel i bef Antal i bef Andel i bef Antal i bef Andel i bef 
Kvinnor 32 700 1,4 % 4 100 0,2 % 36 800 1,5 % 
Män 3 600 0,1 % 600 0 % 4 200 0,2 % 

  

Risken att anhörigvård under en tvåårsperiod har påverkat relationen till 
arbetsmarknaden 
 
116 600 kvinnor och 12 900 män antingen har arbetat deltid eller stått utanför arbetskraften 
pga anhörigvård under minst ett tillfälle under en tvåårsperiod, totalt 129 500 personer (se 
tabell 8 nedan). Detta innebär att 4,9 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen i 
befolkningen har påverkats i sin relation till arbetsmarknaden på detta sätt. Risken att under 
en tvåårsperiod ha påverkats i sin relation till arbetsmarknaden av anhörigvård är med andra 
ord betydligt större än vad föregående tabell visar. Det är tre gånger fler såväl kvinnor som 
män som har påverkats i sin relation till arbetsmarknaden någon gång under tvåårsperioden än 
vad tvärsnittssiffrorna visar. Framför allt ökar risken att stå helt utanför arbetsmarknaden pga 
anhörigvård. Trots detta är det även under en tvåårsperiod större risk att anhörigvården har lett 
till deltidsarbete än att inte alls förvärvsarbeta: cirka 74 000 personer arbetar deltid vid minst 
ett tillfälle under tvåårsperioden pga anhörigvård, medan cirka 56 000 personer vid minst ett 
tillfälle står utanför arbetskraften (tabell 8). Könsmönstret är i stort sett oförändrat: 90 procent 
av alla som under tvåårsperioden har arbetat deltid eller stått utanför arbetskraften pga 
anhörigvård är kvinnor. 
 
Tabell 8. Personer som vid minst ett tillfälle under en tvåårsperiod 2006-2008 arbetar deltid 
eller står utanför arbetskraften pga anhörigvård. Antal i befolkningen (individer) respektive 
andel i befolkningen (procent), 25-64 år. 
 
 Arbetar deltid Utanför arbetskraften Deltid eller utanför 

arbetskraften 

 Antal i bef Andel i bef Antal i bef Andel i bef Antal i bef Andel i bef 
Kvinnor 65 900 2,8 % 50 700 2,1 % 116 600 4,9 % 
Män 7 800 0,3 % 5 100 0,2 % 12 900 0,5 % 

 
Vi går vidare i analysen för att se om utbildningsnivå påverkar sambandet mellan 
omsorgsgivande och relationen till arbetsmarknaden. Figur 6 nedan sammanfattar analysen. 
Huvudresultatet är att det inte finns några stora skillnader mellan lågutbildade och 
högutbildade, vilket innebär att kön påverkar sambandet mycket mer än utbildningsnivå. 
Samtidigt finns det skillnader mellan kvinnor, liksom mellan män, med olika utbildningsnivå. 
Medan det är vanligare att lågutbildade kvinnor står utanför arbetskraften pga anhörigvård, är 
det vanligare bland högutbildade kvinnor att arbeta deltid av samma skäl. Även bland män är 
det vanligare att högutbildade arbetar deltid pga anhörigvård, i jämförelse med lågutbildade.  
 



          

 20 

Figur 6. Andel (procent) av kvinnor och män 25-64 år i olika utbildningsgrupper som arbetar 
deltid eller står utanför arbetskraften pga anhörigvård vid minst ett intervjutillfälle under en 
tvåårsperiod 2006-2008. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Män med eftergymnasial utbildning

Män med högst gymnasial utbildning

Kvinnor med eftergymnasial utbildning

Kvinnor med högst gymnasial utbildning

Procent

Utanför arbetskraften pga anhörigvård vid minst ett intervjutillfälle

Deltid pga anhörigvård vid minst ett intervjutillfälle
 

 

Hur varaktig är anhörigvårdens påverkan av relationen till arbetsmarknaden?  
 
Som ett sista led i analyserna av hur anhörigvård påverkar relationen till arbetsmarknaden ska 
vi med hjälp av AKU analysera varaktigheten i denna påverkan. Vi vet från bland annat 
brittiska studier att anhörigvård kan vara ett mycket långvarigt åtagande (Maher & Green 
2002) och därmed kan påverka anhörigvårdarens relation till arbetsmarknaden under en följd 
av år. När det gäller Sverige saknas helt uppgifter om hur länge kvinnor och män ger 
anhörigomsorg, och det saknas också helt uppgifter om under hur lång tid en anhörigvårdares 
relation till arbetsmarknaden kan vara påverkad. Den analys som är möjlig att genomföra med 
hjälp av AKU är relativt begränsad. Det är bara möjligt att undersöka vid hur många tillfällen 
av åtta intervjuer under en tvåårsperiod som en intervjupersons relation till arbetsmarknaden 
är påverkad. Vi kan därför inte veta om påverkan har varat längre än två år, och inte heller om 
personen har gått ut och in i deltidsarbete och/eller förvärvsarbete mellan intervjuerna som 
genomförs var tredje månad. Men även denna begränsade analys innebär att kunskapen ökar 
väsentligt, eftersom vi hittills har saknat uppgifter om hur länge en persons förvärvsarbete kan 
vara påverkat av anhörigvård i Sverige. 
 
För att belysa varaktigheten i anhörigvårdens påverkan på relationen till arbetsmarknaden, 
visar vi i tabell 9 nedan andelen kvinnor och män som vid endast ett intervjutillfälle, två till 
sju intervjutillfällen respektive samtliga åtta intervjutillfällen arbetar deltid eller står utanför 
arbetskraften. 
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Tabell 9. Personer som arbetar deltid eller är utanför arbetskraften pga anhörigvård vid 1, 2-7 
respektive 8 intervjutillfällen under en tvåårsperiod 2006-2008. Antal i befolkningen 
(individer) respektive andel av befolkningen (procent), 25-64 år 
 
Antal och andel i 
befolkningen som under en 
tvåårsperiod … 

 Vid endast ett 
tillfälle 

Vid 2-7 tillfällen Vid samtliga åtta 
tillfällen 

  Antal i 
bef 

Andel i 
bef 

Antal i 
bef 

Andel i 
bef 

Antal i 
bef 

Andel i 
bef. 

…arbetar deltid pga 
anhörigvård 

       

 Kvinnor 7 600 0,3 35 300  1,5 23 000 1,0 
 Män 3 500 0,1 3 100  0,1 1 200 0,0 
…står utanför arbetskraften 
pga anhörigvård 

       

 Kvinnor 29 600 1,2 21 100  0,9 0 0,0 
 Män 3 100 0,1 2 000  0,1 0 0,0 
…arbetar deltid eller står 
utanför arbetskraften pga 
anhörigvård 

       

 Kvinnor 37 200 1,6 56 400 2,4 23 000 1,0 
 Män 6 600 0,3 5 100 0,2 1 200 0,0 

 
Tidigare visade vi att sammanlagt 129 500 personer någon gång under en tvåårsperiod har 
påverkats av anhörigvård i sin relation till arbetsmarknaden, och att det bland dessa är 
vanligare att ha arbetat deltid än att ha stått utanför arbetskraften. Men varaktigheten i 
deltidsarbete är mycket längre än varaktigheten i att stå utanför arbetskraften. Detta innebär 
att de flesta som arbetar deltid för att vårda gör det under en längre period, medan de flesta 
som står utanför arbetskraften gör det under en kortare period.  
 
Könskillnaderna är påtagliga. Förutom att kvinnor utgör 9 av 10 av både dem som 
deltidsarbetar och dem som står utanför arbetskraften pga anhörigvård vid minst ett 
intervjutillfälle, är deltidsarbete pga anhörigvård mer långvarigt för kvinnor: 12 procent av 
kvinnorna och 45 procent av männen arbetar deltid vid endast ett intervjutillfälle, medan 35 
procent av kvinnorna och 15 procent av männen arbetar deltid vid samtliga åtta 
intervjutillfällen. Däremot är könsskillnaderna nästan obefintliga när det gäller varaktigheten i 
att stå utanför arbetskraften pga anhörigvård: 58 procent av kvinnorna och 61 procent av 
männen har stått utanför arbetskraften vid endast ett intervjutillfälle, medan ingen av de 
intervjuade har stått utanför arbetskraften vid alla åtta intervjutillfällena. 
 
Sammantaget är varaktigheten i anhörigvårdens påverkan på relationen till arbetsmarknaden 
längre för kvinnor än för män. Av de cirka 117 000 kvinnor som arbetar deltid eller inte alls 
pga anhörigvård är 69 procent påverkade i sin relation till arbetsmarknaden vid mer än ett 
intervjutillfälle. Av de cirka 13 000 män som arbetar deltid eller står utanför arbetskraften pga 
anhörigvård har hälften (49 procent) varit påverkade vid mer än ett intervjutillfälle. Förutom 
att betydligt fler kvinnor än män påverkas i sin relation till arbetsmarknaden av anhörigvård, 
är varaktigheten i denna påverkan längre för kvinnor.  
 
Figur 7 nedan visar en övergripande bild av både omfattningen av och varaktigheten i att 
arbeta deltid eller stå utanför arbetskraften pga anhörigvård. Figuren illustrerar några av våra 
slutsatser:  
1. Det är nio gånger vanligare bland kvinnor än bland män att arbeta deltid eller stå utanför 
arbetskraften pga anhörigvård. 
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2. Varaktigheten i att arbeta deltid och att stå utanför arbetskraften pga anhörigvård är längre 
för kvinnor än för män. 
3. Att arbeta deltid är en mer långvarig konsekvens av anhörigvård än att stå utanför 
arbetsmarknaden och detta gäller för både kvinnor och män.  
 
Figur 7. Antal i befolkningen 25-64 år som arbetat deltid eller stått utanför arbetskraften pga 
vård av vuxen anhörig vid minst ett intervjutillfälle under en tvåårsperiod 2006-2008 
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Sammanfattning 
 

Omsorgsgivandets omfattning och innehåll 

 
• Omsorgsgivande utanför hushållet är vanligast bland medelålders kvinnor: 26 procent 

av kvinnorna och 16 procent av männen ger omsorg i medelåldern. Bland de yngre ger 
11 procent av både kvinnor och män omsorg. För alla grupper är det vanligast att ge 
omsorg till en nära anhörig. 

• Utbildningsnivå har betydelse för hur vanligt det är att vara omsorgsgivare i 
medelåldern, men enbart för männen. Det är vanligare bland lågutbildade män att vara 
omsorgsgivare än bland högutbildade män. 

• De enda statistiskt säkerställda skillnaden mellan vilka uppgifter som yngre kvinnor 
och män hjälper omsorgsbehövande personer med gäller tvätt och reparationer. Det är 
mer än fyra gånger så vanligt att yngre kvinnor hjälper med tvätt, medan det är fyra 
gånger så vanligt att yngre män hjälper med reparationer.  

• Könsskillnaderna är mycket större bland medelålders än bland yngre när det gäller 
vilka uppgifter som omsorgsgivare utför. Det beror på att kvinnor ökar sina insatser 
betydligt mer i medelåldern än män, vars insatser ligger kvar på i stort sett samma nivå 
som bland de yngre männen. Dessutom ökar kvinnorna sina insatser med alla 
hjälpuppgifter. I medelåldern är det 13 gånger fler kvinnor än män som hjälper med 
tvätt, fem gånger fler kvinnor som hjälper med matlagning och tre gånger fler kvinnor 
som ger personlig hjälp och städar. Män dominerar inte ens när det gäller uppgifter 
som traditionellt ses som deras ansvar. I medelåldern hjälper kvinnor en 
omsorgsbehövande person med reparationer och trädgårdsarbete/snöröjning i stort sett 
lika ofta som män. 
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• Medelålders kvinnliga omsorgsgivare hjälper nästan dubbelt så ofta som alla andra 
grupper under en fyraveckorsperiod. Medelålders kvinnor hjälper vid 11 tillfällen, 
yngre kvinnliga omsorgsgivare vid 7 tillfällen och såväl medelålders som yngre män 
vid 6 tillfällen i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. 

• Vi drar slutsatsen att medelålders kvinnor är den grupp som ger mest omsorg, räknat i 
andelen som ger omsorg, antal hjälpuppgifter och hur ofta de ger hjälpen. 

 

Samband mellan omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden 

 
• Det finns ett negativt samband mellan omsorgsgivande och relation till 

arbetsmarknaden för kvinnor men inte för män. Medelålders kvinnor som är 
omsorgsgivare arbetar mer sällan heltid och har oftare svag arbetsmarknadsförankring, 
både i jämförelse med män och med andra kvinnor. Yngre kvinnor som är 
omsorgsgivare har oftare varit sjukskrivna hela föregående vecka, både i jämförelse 
med män och med andra kvinnor. 

• Det är vanligare bland yngre kvinnor med omsorgsansvar att ha varit sjukskriven hela 
föregående vecka oberoende av utbildningsnivå. Men skillnaderna mellan 
omsorgsgivare och icke-omsorgsgivare är störst bland lågutbildade kvinnor.  

• Bland medelålders kvinnor har utbildningsnivån betydelse för sambandet mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. Det är enbart för lågutbildade 
medelålders kvinnor som det finns ett samband mellan omsorgsgivande och att mer 
sällan arbeta heltid och oftare ha svag arbetsmarknadsförankring. 

• För män är sambandet mellan utbildningsnivå och omsorgsgivande annorlunda. Även 
om det är vanligare bland lågutbildade män att vara omsorgsgivare än bland 
högutbildade, är det endast bland högutbildade män som omsorgsgivare oftare än icke-
omsorgsgivare har en svag arbetsmarknadsförankring.  

• Vi drar slutsatsen att både kön, ålder och utbildningsnivå påverkar sambandet mellan 
omsorgsgivande och relation till arbetsmarknaden. 

 

Orsakssamband mellan omsorgsgivande och relation till 
arbetsmarknaden 

 
• Det är nio gånger vanligare bland kvinnor än bland män att arbeta deltid eller att stå 

utanför arbetskraften pga anhörigvård.  
• Cirka 117 000 kvinnor och 13 000 män i förvärvsaktiv ålder har antingen arbetat 

deltid eller stått utanför arbetskraften pga anhörigvård under minst ett tillfälle under en 
tvåårsperiod. Detta motsvarar 4,9 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen i 
befolkningen.  

• Att arbeta deltid är den vanligaste av de båda typerna av arbetsmarknadspåverkan pga 
anhörigvård bland både kvinnor och män. Det gäller cirka 66 000 kvinnor och 8 000 
män i förvärvsaktiv ålder. Det motsvarar 2,8 procent av kvinnorna och 0,3 procent av 
männen i befolkningen. 

• Det finns inga stora skillnader mellan lågutbildade och högutbildade när det gäller 
sambandet mellan omsorgsgivande och relationen till arbetsmarknaden. Kön påverkar 
sambandet mycket mer än utbildningsnivå. 
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• Samtidigt finns det skillnader mellan kvinnor med olika utbildningsnivå: det är 
vanligare att lågutbildade kvinnor står utanför arbetskraften pga anhörigvård, medan 
det är vanligare bland högutbildade kvinnor att arbeta på deltid pga anhörigvård. 

• Även bland män är det vanligare att högutbildade arbetar deltid pga anhörigvård, i 
jämförelse med lågutbildade. 

• Varaktigheten i att arbeta deltid och att stå utanför arbetskraften pga anhörigvård är 
längre för kvinnor än för män.  

• Att arbeta deltid är en mer långvarig konsekvens av anhörigvård än att stå utanför 
arbetsmarknaden och detta gäller för både kvinnor och män.  
 

Diskussion 
 
I Sverige har medelålders kvinnor kunnat förvärvsarbeta i högre utsträckning än i andra 
europeiska länder tack vare en jämförelsevis god tillgång på offentlig äldreomsorg för sina 
gamla föräldrar och andra anhöriga. Med en åldrande befolkning och knappare resurser till 
äldreomsorgen kommer allt fler att uppleva svårigheter med att förena arbetslivets krav med 
omsorgsansvar för gamla föräldrar och andra anhöriga. Redan idag kan vi se att detta får 
negativa konsekvenser främst för kvinnor. 4,9 procent av kvinnorna och 0,5 procent av 
männen i förvärvsaktiv ålder har antingen arbetat deltid eller stått utanför arbetskraften pga 
anhörigvård under en tvåårsperiod.  
 
Våra analyser visar att omsorgsgivande har en påverkan på främst kvinnors relation till 
arbetsmarknaden, även i dagens Sverige. Och denna påverkan leder till negativa 
konsekvenser. Att gå ner i arbetstid eller sluta förvärvsarbeta helt innebär ett ekonomiskt 
avbräck för den enskilda individen på kort sikt, men också sämre position i 
socialförsäkringssystemet på längre sikt, inte minst i form av lägre framtida pension. 
Dessutom kan möjligheterna att gå upp i arbetstid eller komma tillbaka till förvärvsarbetet 
efter anhörigvårdens slut vara begränsade.  
 
Med tanke på befolkningsutvecklingen kommer dessa negativa konsekvenser troligen att öka i 
framtiden. Därmed ökar behovet av mer kunskap om sambanden mellan omsorgsgivande och 
relationen till arbetsmarknaden. Vår studie pekar på att kvinnors relation till arbetsmarknaden 
är betydligt mer påverkat än mäns. Men vad betyder social klass och etnicitet? Enligt vår 
studie innebär låg utbildning en ökad risk för medelålders kvinnliga omsorgsgivare att ha en 
svag arbetsmarknadsförankring, men analysen av hur anhörigomsorg påverkar olika sociala 
gruppers relation till arbetslivet behöver fördjupas. Inte minst är det viktigt att analysera om 
kvinnor födda i olika länder löper olika stor risk att påverkas negativt av ett omsorgsansvar 
för äldre anhöriga. Eftersom vi vet att äldre födda utanför Norden oftare får anhörigomsorg än 
äldre födda inom Norden är detta en angelägen fråga att belysa i framtiden.  
 
Den internationella forskningen visar att det är vanligt att kvinnors arbetsliv påverkas av att 
de har omsorgsbehövande personer i sin närhet på mer subtila sätt än genom att de lämnar 
yrkeslivet tillfälligt eller går ner i arbetstid. Är det så också i Sverige? Och vilka former av 
stöd är de viktigaste för förvärvsarbetande anhöriga? Är det att få tillgång till fler och bättre 
omsorgstjänster? Kan det också vara rätt till flexibel arbetstid, att gå ner i arbetstid eller vara 
tjänstledig på heltid, med eller utan ekonomisk ersättning? Idag är kunskapen om alla dessa 
frågor mycket begränsad. 
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Eftersom kunskapen om vilka former av stöd som förvärvsarbetande anhöriga önskar är så 
begränsad, behövs det mer forskning. Men av den forskning som ändå finns drar vi slutsatsen 
att hemtjänst, särskilt boende och andra former av omsorgstjänster har en nyckelroll. 
Lättillgängliga och individuellt anpassade omsorgstjänster av hög kvalitet ökar möjligheterna 
för anhöriga att fortsätta förvärvsarbeta även om omsorgsbehov uppstår i familjen. Sådana 
omsorgstjänster maximerar också valfriheten, både för den som behöver omsorg och för 
hans/hennes anhöriga, när det gäller vilka som ska ge olika former av omsorg och under vilka 
villkor. Detta är särskilt viktigt eftersom vi vet att de flesta äldre inte vill vara beroende av 
anhörigas hjälp. Både för de gamlas och för de medelålders barnens skull är det viktigt att 
anhörigomsorg ges frivilligt och utan att omsorgsgivaren tvingas lämna yrkeslivet.  
 
Men i vissa situationer kan omständigheterna vara sådana att ett tillfälligt avbrott i 
förvärvsarbetet är den bästa lösningen för både omsorgsgivare och omsorgsmottagare.  
Anhörigbidrag och anhöriganställning kan då innebära ett alternativ som minskar den 
ekonomiska påfrestningen för anhörigvårdaren. Men troligen är det inte långa tjänstledigheter 
på heltid som efterfrågas av det stora flertalet, utan möjligheten att anpassa förvärvsarbetet 
genom att kunna arbeta hemifrån, ha flexibel arbetstid och ta kortare ledigheter för mer 
tillfälliga omsorgsinsatser (jfr Ulmanen 2009). Internationell forskning visar att de flesta 
anhörigvårdare i förvärvsaktiv ålder vill fortsätta att förvärvsarbeta, det upplevs ofta som en 
fristad från omsorgsansvaret. 
 
Den enda lagstiftade rättighet till tjänstledighet och ekonomisk ersättning för anhörigvård i 
Sverige är den statliga närståendepenningen som endast gäller för kortvarig vård vid livets 
slut. Avtalen mellan arbetsmarknadens parter ger olika möjligheter till tjänstledighet för 
anhörigvård inom olika delar av arbetsmarknaden. I vissa kommuner finns fortfarande 
möjlighet att ansöka om anhörigbidrag och anhöriganställning, men omfattningen har minskat 
kraftigt under de senaste decennierna parallellt med minskningen av hemtjänst och särskilt 
boende. Dessutom är anhörigbidraget mycket blygsamt och anhöriganställningarna omfattar i 
allmänhet ett mycket begränsat antal timmar per vecka. Anhörigvårdaren har ingen laglig 
rättighet till tjänstledighet från sitt ordinarie förvärvsarbete och kan få svårt att komma 
tillbaka till arbetslivet efter anhörigvårdens slut. Här saknas ett enhetligt regelverk som gäller 
oberoende av arbetsgivare och ett skyddsnät som förhindrar att anhörigvården leder till 
fattigdom och utanförskap, för den som av olika skäl inte lyckas kombinera omsorgsgivande 
med förvärvsarbete. 
 
Hur möjligheterna att förena förvärvsarbete med omsorgsansvar för gamla föräldrar kan öka 
är en angelägen social- och jämställdhetspolitisk fråga för framtiden. Lösningarna är inte 
enkla, och för att kunna fatta kloka beslut krävs mer kunskap – både om hur olika grupper av 
kvinnor och män påverkas i sin relation till arbetsmarknaden av att ha omsorgsbehövande 
anhöriga och om vilka former av stöd som skulle underlätta deras situation.  
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Bilaga  
 
Hjälp med olika sysslor till omsorgsbehövande personer utanför det egna hushållet. Antal i 
befolkningen 20-44 år respektive 45-64 år, kvinnor respektive män.  
 20-44 år 45-64 år 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
Matlagning 37 200 15 200 91 700 15 000 
Städning 31 500 17 000 80 100 23 200 
Tvätt 34 800 8 400 83 800 6 000 
Post, apotek eller andra ärenden 31 900 34 900 103 000 48 500 
Inköp 66 400 57 100 128 300 63 300 
Personlig hjälp 28 900 29 400 82 100 23 600 
Transporter 51 200 57 000 95 200 44 600 
Reparationer 11 600 51 700 30 400 33 300 
Trädgårdsskötsel/ snöröjning 20 400 43 100 24 400 28 300 
Annan hjälp 14 500 16 700 39 400 15 600 

 
 



          

 27 

Referenser 
 
Alber J & Köhler U (2004) Health and Care in an Enlarged Europe. Dublin: European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.  

Arksey H (2002) Combining informal care and work: supporting carers in the workplace. 
Health and Social Care in the Community, 10, 151–161. 

Bolin K, Lindgren B & Lundborg P (2008) Your next of kin or your own career? Caring and 
working among the 50+ of Europe. Journal of Health Economics, 27, 718–738. 

Busch Zetterberg K (1996) Det civila samhället i socialstaten. Stockholm: City University 
Press. 

Eurofamcare (2006) Services for Supporting Family Carers of Older Dependent People in 
Europe Characteristics, Coverage and Usage. The Trans-European Survey Report. 
European Union. 
http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/teusure_web_080215.pdf  

Eurostat (2008) The life of women and men in Europe. 
Fast J, Williamson D, & Keating N (1999) The Hidden Costs of Informal Elder Care. Journal 

of Family and Economic Issues, 20, 301-326. 

Gautun H (2008) Hvordan kombinerer eldre arbeidstakere jobb med omsorgsforpliktelser for 
gamle foreldre? Søkelys på arbeidslivet, 25, 171–185. 

Graham H (1983) Caring: a labour of love. I: Finch J & Groves D (red) A Labour of Love: 
Women, Work and Caring. London: Routledge. 

Jeppsson Grassman E (2001) Medmänniska och anhörig. En studie av informella 
hjälpinsatser. Stockholm: Ersta Sköndals högskola.  

Johansson L, Sundström G & Hassing L (2003) State provision down, offspring’s up: the 
reverse substitution of old-age care in Sweden. Ageing & Society, 23, 269–280. 

Kröger T (2005) Interplay between formal and informal care of older people. I: Szebehely M 
(red) Äldreomsorgsforskning i Norden. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.  

Larsson K (2005) Hemtjänsten och de äldres behov – en jämförelse över tid. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

Larsson K & Szebehely M (2006) Äldreomsorgens förändringar under de senaste 
decennierna. I: Vogel J & Häll L (red) Äldres levnadsförhållanden. Stockholm: SCB. 

Leira A & Saraceno C (2002) Care: actors, relationships and contexts. I Hobson B, Lewis J & 
Siim B (red) Contested Concepts in Gender and Social Politics. Cheltenham: Edward 
Elgar Publishing. 

Lilly M B, Laporte, A & Coyte, P C (2007) Labor Market Work and Home Care's Unpaid 
Caregivers: A Systematic Review of Labor Force Participation Rates, Predictors of Labor 
Market Withdrawal, and Hours of Work. The Milbank Quarterly, 85:641-690. 

Ogg J & Renaut S (2006) The support of parents in old age by those born during 1945-1954: a 
European perspective. Ageing & Society, 26, 723–743. 

Phillips J, Bernard M & Chittenden M (2002) Juggling work and care. The experiences of 
working carers of older adults. Bristol: Policy Press. 



          

 28 

Pickard L (2004) Caring for older people and employment. London: Audit Commission. 

Sand A-B (2005) Informell äldreomsorg samt stöd till informella vårdare. I: Szebehely M 
(red) Äldreomsorgsforskning i Norden. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. 

Simonazzi A (2009) Care regimes and national employment models. Cambridge Journal of 
Economics, 33, 211–232. 

Socialstyrelsen (2007) Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2006. 

Socialstyrelsen (2009) Äldre – vård och omsorg den 30 juni 2008.  Statistik – Socialtjänst 

Sundström G, Johansson L & Hassing L (2002) The Shifting Balance of Long-Term Care in 
Sweden, The Gerontologist, 42, 350–355. 

Sundström G & Malmberg B (2006) Omsorg människor emellan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Szebehely M (2005) Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinsatser. I: 
Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen. SOU 2005:66. Stockholm: 
Fritzes.  

Szebehely M (2006) Informella hjälpgivare. I: Vogel J & Häll L (red) Äldres 
levnadsförhållanden. Stockholm: SCB. 

Szebehely M (2009a) Omsorgsmönster bland kvinnor och män – inte bara en fråga om kön. I: 
Gunnarsson E & Szebehely M (red) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia. 

Szebehely M (2009b) ‘It must be possible to participate in the labour market under reasonable 
conditions.’ Presentation vid EU-konferensen What does gender equality mean for 
economic growth and employment? 15–16 October 2009, Stockholm. 
http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/10/15/vad_betyder_jamstalldhet_for_ekono
misk_tillvaxt_och_sysselsattning 

Szebehely M & Trydegård G-B (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: 
skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift, 14, 197–219. 

Szebehely M & Ulmanen P (2008) Vård av anhöriga – ett högt pris för kvinnor. Välfärd nr 2, 
12–14. 

Thomas C (1993) De-constructing Concepts of Care. Sociology, 27, 649-669. 

Thorslund M, Lennartsson C, Parker M & Lundberg O (2004) De allra äldstas hälsa har blivit 
sämre. Läkartidningen, 101, 1494-1499. 

Ulmanen P (2009) Anhörigomsorgens pris för döttrar och söner till omsorgsbehövande äldre. 
I: Gunnarsson E & Szebehely M (red) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia 

Wærness K (1983) Kvinnor och omsorgsarbete. Stockholm: Prisma. 

Yeandle S & Buckner L (2007) Carers, employments and services: time for a new social 
contract? University of Leeds. 


