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Sammanfattning 

Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits som en 

valfrihetsrevolution, inte enbart för äldre med omsorgsbehov utan även för kvinnor 

med omsorgsbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i alla 

samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen, i 

praktiken de medelålders döttrarnas insatser. Antalet vårdtagare ökade dramatiskt 

mellan 1960 och slutet av 1970-talet, då nästan en fjärdedel av Sveriges äldre hade 

tillgång till hemtjänst. Efter det har antalet äldre med beviljad hemtjänst minskat 

samtidigt som antalet 80 år och äldre har tredubblats sedan 1960. År 1992 

introducerades Ädelreformen, vilket innebar att kommunerna övertog ansvaret för 

äldreomsorgen från landstingen. Ädelreformen och dess efterföljare har lagt över 

såväl ansvaret som kostnaderna för omsorgen på kommunerna men utan att dessa i 

motsvarande takt fått ekonomiskt stöd för att kunna behålla verksamheterna i 

oförändrat skick. I denna uppsats jämförs äldreomsorgens utveckling i två svenska 

kommuner, Luleå och Skellefteå, från 1998 till 2014. Undersökningen visar att 

antalet beviljade platser i särskilt boende har minskat i de båda kommunerna sedan 

1998 samt att kvaliteten på utförandet av äldreomsorgen kan variera mellan de 

svenska kommunerna idag. I dagens Sverige pågår en mycket tydlig förskjutning av 

omsorgsansvar från det offentliga till familjen. Hjälptilldelningen har blivit mer 

restriktiv, den har oftare utgått från tillgängliga resurser istället för från befintliga 

behov och en ökad andel vårduppgifter har förts över på anhöriga och andra 

närstående. Under åren då den offentliga hemtjänsten expanderade, fram till 1980-

talet, sågs familjen främst som ett komplement till den offentliga äldrevården. Nu ter 

det sig snarare som att familjen har fått fylla gapet mellan äldres behov och de 

resurser som finns tillgängliga för vård och omsorg. Denna studie visar att 

arbetskontraktet inte är en garant för välfärd. Välfärdsstaten har dragit sig tillbaka 

och samhällets engagemang minskat vilket inte innebär att behoven upphört, istället 

har en förskjutning mot alltmer informella insatser ägt rum. De anhöriga som står för 

dessa insatser är ofta kvinnor, äldre makar och medelålders döttrar.  

Nyckelord: äldreomsorg, hemtjänst, välfärdsstat, Ädelreform, informalisering, 

familisering, anhörigomsorg, könsroller, 
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1 Inledning 
Äldreomsorgen i Sverige har förändrats radikalt under de senaste decennierna. Synen 

på socialpolitiken har sedan 1970-talet förändrats, från att vara en expansiv faktor 

som genererar tillväxt till att bli en samhällelig utgiftspost och börda för ekonomin, 

vilket påverkat ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.1 När välfärdsstaten på 

1970-talet inte längre kunde infria alla förväntningar och istället kritiserades för att 

skapa problem i form av centralisering, byråkratisering och brist på individuellt 

inflytande samtidigt som ekonomin försämrades blev lösningen på problemen 

decentralisering. Det har skett en omfattande decentralisering av tidigare statliga 

uppgifter och välfärdsstaten ersätts i och med decentraliseringen alltmer av det som 

kan kallas välfärdskommunen.2 Den svenska äldreomsorgen ändrades radikalt under 

1990-talet i och med införandet av Ädelreformen 1992, då det gjordes en 

ansvarsuppdelning mellan landsting och kommuner just i fråga om hur vården för 

gamla människor skulle se ut och vem som skulle ansvara för den.3 1992 års 

kommunallag gav kommunerna stor frihet att välja privata företag eller stiftelser som 

utförare av den offentligt finansierade äldreomsorgen. I dag har majoriteten av 

landets kommuner ett system där handläggning och myndighetsutövning skiljts från 

utförandet av vården eller omsorgen, ett så kallat beställar-/utförarsystem. Den 

vanligaste formen av konkurrensutsättning inom äldreomsorgen är 

anbudskonkurrens, där kommunen inbjuder privata och kommunala utförare att 

konkurrera om att ta över hela eller delar av äldreomsorgen i ett geografiskt 

begränsat område. Privata företag eller andra organisationer utför då äldreomsorg på 

entreprenad.4 Decentraliseringen och övergången från välfärdsstat till 

välfärdskommun innebär att äldreomsorgens omfattning och kvalitet kan variera 

kraftigt från en svensk kommun till en annan. Det är en långsiktig politik som ligger 

bakom förskjutning av ansvar från staten till kommuner och landsting. På område 

efter område har kommuner och landsting tagit över ansvar från staten och det är 

idag på lokal nivå som man står för huvuddelen av den offentliga sektorns 

verksamhet.5 

                                                           
1 Brodin, Helene (2005) Does anybody care? Print & Media, Umeå Universitet, s. 215 
2 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård.  Studentlitteratur, Lund, s. 31 
3 Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda 
villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, s. 205 
4 Larsson, Kristina & Szebehely, Marta (2006) Äldres levnadsförhållanden. SCB, s.415 
5 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. s. 32 
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Det har skett omfattande åtstramningar av äldreomsorgen under de senaste 

decennierna. Vi har gått från en defamilisering under perioden för välfärdsstatens 

tillkomst då samhället ansvarade för de äldre och deras behov. Därefter verkar vi ha 

övergått till en refamilisering utan välfärdsstatens stöd under 1990- och 2000-talen. 

Detta har inneburit att dessa personer även har fått förlita sig på anhörigas hjälp och i 

mindre utsträckning privat köpt hjälp. Den kraftiga minskningen av beviljade platser 

på äldreboenden, för dem som behöver service och omvårdnad dygnet runt, har 

medfört att mycket färre klarar sig med enbart hemtjänst, eftersom de som bor kvar 

hemma har större omsorgsbehov än vad hemtjänsten förefaller kunna möta.6 Denna 

uppsats visar att välfärdsstaten har dragit sig tillbaka och att arbetskontraktet inte 

längre är en garant för välfärd. I en jämförelse av äldreomsorgens utveckling mellan 

åren 1998-2014 i Luleå och Skellefteå visar resultatet av undersökningen att antalet 

beviljade platser i särskilt boende har minskat och att utförandet av äldreomsorgen 

skiljer sig mellan kommunerna. 

Vi kommer sannolikt att tvingas föra en helt annan diskussion än vad vi behövt göra 

de senaste decennierna om vad som är samhällets ansvar. Viktiga frågeställningar 

som har diskuterats är vilket ansvar som kommer att läggas på familjerna samt vilket 

ansvar individerna själva har för sin ålderdom – inklusive att planera för ett boende 

som gör att man klarar sig själv så länge som möjligt.7 Mats Thorslunds bedömning, 

utifrån bland annat svenska data pekar på att ohälsan ökat bland de allra äldsta - 

många dör inte längre av sjukdom utan snarare av ålder. Detta innebär att man är 

sjuk och skröplig längre vilket ställer större krav på omsorgen för de allra äldsta.8 

1.1 Problembakgrund  

I alla tider och så vitt vi vet i alla samhällen har det funnits någon form av vård och 

omsorg för de människor som behövt sådan. Som regel har detta varit en uppgift för 

kvinnorna och arbetet har utförts i hemmen.9 En viktig frågeställning gäller om 

huvudansvaret bör ligga hos samhället eller familjen för att äldre får sina behov av 

hjälp tillgodosedda. Frågan är av central betydelse när man diskuterar anhörigas roll, 

                                                           
6 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.75 
7 Thorslund, Mats (2010) Åldrandet och äldreomsorgens utveckling, Socialmedicinsk tidskrift 5-6/2010, s. 404 
8 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s. 7 
9 Qvarsell, Roger (2001) Vårdens idéhistoria. Carlssons bokförlag, Stockholm, s.14 
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och genom historien kan följas hur man via lagstiftningen försökt reglera 

ansvarsfördelningen. 

Fundamenten till dagens socialpolitik lades under decennierna efter sekelskiftet. 

Fattigsveriges orättvisor skulle elimineras och det nya folkhemmet skulle byggas. I 

1956 års socialhjälpslag upphävdes i princip gamla föräldrars rätt att kräva vård och 

underhåll av sina barn, en rätt som hade funnits i tusen år.10 Det tidigare vanliga 

omsorgskontraktet mellan barn och åldriga föräldrar urholkades av 

urbaniseringsprocessens kraftiga befolkningsomflyttning. Grunden lades på så sätt 

för en expansion av äldreomsorgen i offentliga, kollektiva former.11 Den offentliga 

sektorn expanderade kraftigt under 1960- och 1970-talen. Det ledde till en 

omfattande utbyggnad av utbildning, vård och service. Samhället skulle nu ta hand 

om de gamla och äldreomsorgen genomgick en expansionsfas från 1950- till och med 

1970-talet, då hemtjänst, äldreboende och ekonomiska ersättningar för 

anhörigomsorg ökade.12 Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits 

som en valfrihetsrevolution, inte enbart för hjälpbehövande föräldrar utan även för 

kvinnor med hjälpbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i 

alla samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen – i 

praktiken de medelålders döttrarnas – insatser. Antalet vårdtagare ökade dramatiskt 

mellan 1960 och slutet av 1970-talet, då nästan en fjärdedel av Sveriges äldre hade 

tillgång till hemtjänst. Efter det har antalet äldre med beviljad hemtjänst minskat 

samtidigt som antalet 80 år och äldre har tredubblats sedan 1960.13 Efter 1980 har vi 

fått ett ökande gap mellan behov och resurser. Ökningen av antalet platser vid 

särskilt boende stannade av i slutet av 1980-talet och har därefter minskat med en 

femtedel under 2000-talet, bland annat genom att servicehusen omvandlades till 

reguljära bostäder, idag kallade ”trygghetsbostäder”.14 Thorslund menar att ribban 

för att få omsorg och vård har höjts väsentligt. Äldre personer vars situation för 20 år 

sedan mer eller mindre självklart kunde beviljats en plats i särskilt boende, vårdas 

                                                           
10 Odén, Birgitta (2012) Äldre genom tiderna. Carlssons bokförlag, Stockholm, s.137 
11Broomé, Per& Jonsson, Pirkko (1994) Äldreomsorgen i Sverige. SNS Förlag, Stockholm, s.28-32  
12Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.71 
13 Larsson, Kristina (2007) The social situation of older people. International Journal of social welfare, s.210 
14 Thorslund, Mats (2010) Åldrandet och äldreomsorgens utveckling. Socialmedicinsk tidskrift 5-6/2010, s.401 



7 
 

idag i hemmen och med i vissa fall omfattande insatser. Samtidigt har äldre med 

mindre omfattande omsorgsbehov, svårt att idag få hemtjänst överhuvudtaget.15 

År 1992 introducerades Ädelreformen, vilket innebar att kommunerna övertog 

ansvaret för äldreomsorgen från landstingen. Ädelreformen infördes för att komma 

till rätta med en oklar ansvarsfördelning och bristande samverkan mellan kommuner 

och landsting när det gällde de äldres vård.16 Ädelreformen och dess efterföljare har 

lagt över såväl ansvaret som kostnaderna för omsorgen på kommunerna men utan att 

dessa i motsvarande takt fått ekonomiskt stöd för att kunna behålla verksamheterna i 

oförändrat skick.17 Hjälptilldelningen har, under 1990-talet, blivit mer restriktiv, den 

har oftare utgått från tillgängliga resurser istället för från befintliga behov och en 

ökad andel vårduppgifter har förts över på anhöriga och andra närstående.18 Under 

åren då den offentliga hemtjänsten expanderade, fram till 1980-talet, sågs familjen 

främst som ett komplement till den offentliga äldrevården. Nu ter det sig snarare som 

att familjen har fått fylla gapet mellan äldres behov och de resurser som finns 

tillgängliga för vård och omsorg.19 Äldreomsorgen har genomgått en åtstramningsfas 

från 1980 vilket innebär att hemtjänst, äldreboenden och ekonomiska ersättningar 

för anhörigomsorg har minskat.20  

 Den offentliga vården och omsorgen expanderade kraftigt under 1950- och 1970-

talen. Sedan slutet av 1970-talet har antalet äldre som får del av den offentliga 

äldreomsorgen minskat kontinuerligt. Det har bland annat medfört att färre 

människor får hjälp från hemtjänsten. Framförallt är det bland yngre äldre som 

hemtjänsten minskat. I åldersgruppen 65–79 år har andelen hjälptagare, hemtjänst 

och särskilt boende, mer än halverats sedan 1980. Även för åldersgruppen över 80 år 

har det skett en minskning. 1980 var det över 60 procent av befolkningen som var 80 

år och äldre, som bodde i särskilt boende eller minst någon gång under året fick 

hemtjänst.21 År 2014 var det 31 procent av de 80 och äldre som hade beviljad 

                                                           
15 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s. 3 
16 Larsson, Kristina & Szebehely, Marta (2006) Äldres levnadsförhållanden. SCB, s.413 
17 Brodin, Helene (2005) Does anybody care? Print & Media, Umeå Universitet, s.217 
18 SOU 2005:066 Forskarrapporter till jämställdhetspolitiska utredningen. S.320 
19 Larsson, Kristina (2007)The social situation of older people. International Journal of social welfare  s.212 
20 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.71 
21 Thorslund, Mats (2010) Åldrandet och äldreomsorgens utveckling. Socialmedicinsk tidskrift 5-6/2010, s.401 
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hemtjänst i ordinärt boende och 17 procent av de 80 år och äldre som bodde i särskilt 

boende.22  

Det är inte enbart synen på socialpolitiken har förändrats sedan 1970-talet, utan även 

synen på de äldre har förändrats från åldrande till sjuka. Roger Qvarsell menar att 

det inte finns något enkelt samband mellan människors sjuklighet och behovet av 

vård och omsorg. Det är kanske till och med på det viset att den förbättrade 

folkhälsan har förändrat våra attityder så att vi allt oftare förväntar oss att få leva våra 

liv utan att besväras av sjukdom eller svaghet och därför efterfrågar vård och 

medicinsk behandling i allt större utsträckning. Vi är inte längre beredda att 

acceptera sjukdomar och handikapp som något som hör det mänskliga livet till och vi 

förväntar oss även att flertalet av dessa problem skall kunna åtgärdas.23 Helene 

Brodin menar att det finns attitydsramar som beskriver åldrandet som en process 

som i hög utsträckning är skapad, inte bara av samhällets fördomar utan också av 

äldre själva. Som en följd av denna ytterst individcentrerade och självfabricerade 

tolkning av åldrande och äldre har också den politiska förståelsen av äldre sedan 

1980-talet generellt sett varit att äldre egentligen är friska, vitala och oberoende, 

vilket i sin tur legitimerat mindre omfattande och mer passiv statlig omsorgspolitik 

än tidigare.24 

Oftast är våra egna funderingar om åldrandet och dess förlopp relativt ytliga och 

allmänna och den individuella planeringen av åldrandet skjuts upp. Vi vet från 

historien att när antalet gamla ökar förstärks eventuella brister i omsorgen. Kanske 

har vi i vår strävan att göra de gamla oberoende av oss själva, tappat bort deras 

mänskliga värde. De gamlas existens mäts i vilken börda de innebär eller vilka 

kostnader de förorsakar oss.25 Det har inte bara blivit svårare att överhuvudtaget få 

omsorg och vård. Väl inne i systemet får många äldre uppleva konsekvenserna av att 

äldreomsorgen har trimmats och effektiviseras. Personalen i form av vårdbiträden 

och undersköterskor har att ta hand om allt fler äldre med stora och sammansatta 

behov av vård och omsorg och bemanningen har inte följt med den ökade 

vårdtyngden. Kommunerna har koncentrerat sina resurser för äldreomsorg till dem 

med störts behov. Thorslund konstaterar i sin forskning att dagens äldreomsorg inte 

                                                           
22 Socialstyrelsen (2015) 
23 Qvarsell, Roger (2001) Vårdens idéhistoria. Carlssons bokförlag, Stockholm, s.20-21 
24 Brodin, Helene (2005) Does anybody care? Print & Media, Umeå Universitet, s. 218 
25 Broomé, Per& Jonsson, Pirkko(1994) Äldreomsorgen i Sverige. SNS Förlag, Stockholm, s.84 
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lever upp till tidigare normer och tidigare tolkning av Socialtjänstlagen.26 Under 

1990-talet har lagstiftningen utvidgats genom olika reformer. Reformerna har syftat 

till att stärka äldres villkor genom rätt till trygghet, integritet och valfrihet. Samtidigt 

med individinriktningen har en omfattande decentralisering och kommunalisering 

ägt rum. Det är idag kommunerna, inte staten som ansvarar för människors välfärd. 

Utvecklingen från välfärdsstat till välfärdskommun har dock medfört risker för 

problem med rättssäkerheten för den enskilde – trots liknande behov kan hjälpen bli 

olika beroende på vilken kommun man bor i.27  Vi har gått från en defamilisering 

under perioden för välfärdsstatens tillkomst till en refamilisering utan välfärdsstatens 

stöd under 1990- och 2000-talen. Den kraftiga minskningen av äldreboenden har 

medfört att mycket färre klarar sig med enbart hemtjänst, eftersom de som bor kvar 

hemma har större omsorgsbehov än vad hemtjänsten förefaller kunna möta.28 Under 

åren då den offentliga hemtjänsten expanderade, fram till 1980-talet, sågs familjen 

främst som ett komplement till den offentliga äldrevården. Enligt Larsson ter det sig 

nu snarare som att familjen har fått fylla gapet mellan äldres behov och de resurser 

som finns tillgängliga för vård och omsorg.29 Även Socialstyrelsen menar att den 

omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan 

de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose 

medborgarnas behov av omsorg.30 För anhörigas del innebär det att de får ta hand 

om närstående med större hjälpbehov än vad som var fallet tidigare. Vid 

behovsbedömningar vägs anhörigas närhet allt mer in i förhållande till vilken hjälp 

som ges från samhället och det undersöks mer noggrant vad närstående kan bidra 

med. Dessa ökade krav på anhörigas insatser har bland annat fått som konsekvens att 

hemhjälpen minskar särskilt mycket bland gifta makar.31 

Enligt Esping-Andersens teori innefattas Sverige av den socialdemokratiska 

välfärdsstaten. Grundtanken i en sådan välfärdsstat är att utjämna sociala olikheter 

mellan individer. Modellen syftar till att skapa jämlikhet och individuell 

självständighet samt maximera individens oberoende gentemot både marknaden och 

familjen.32 Sigrid Leitner menar att de skandinaviska länderna inte fullt ut kan 

                                                           
26 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s. 3 
27 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 33 
28 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.75 
29 Larsson, Kristina (2007) The social situation of older people. International Journal of social welfare, s.212 
30 Socialstyrelsen (2014) Anhöriga som ger omsorg till närstående. s.7 
31 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 208 
32 Esping-Andersen, Gösta (1990) The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press, s.27-28 
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kopplas till defamilisering genom välfärdsstaten då familjerna i de skandinaviska 

länderna står för en betydande del av omsorgen. Ju större inslag av familisering, 

desto större är risken att klass- och könstillhörighet påverkar de gamla föräldrarnas 

och de vuxna barnens valmöjligheter, liksom omsorgens kvalitet och kvantitet.33 

Den svenska välfärdsstaten har under de senaste decennierna dragit sig tillbaka. Är 

det så att den svenska välfärdsstaten varit en historisk parentes? Före välfärdsstatens 

tillkomst var det kvinnornas uppgift att ta hand om gamla och sjuka. Idag förväntas 

medelålders döttrar fylla gapet mellan äldres behov och de resurser som finns 

tillgängliga för vård och omsorg samtidigt som de flesta kvinnor idag är 

yrkesverksamma.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att diskutera omfattningen och de konsekvenser som 

skett i samband med att äldreomsorgens förändrats sedan 1990-talet. För att 

redogöra för äldreomsorgens lokala utveckling har statistik från åren 1998-2014 för 

två svenska kommuner, Luleå och Skellefteå, jämförts. Dessutom kommer uppsatsen 

att problematisera och diskutera framtidens äldreomsorg. För att uppnå ovan 

formulerade syfte har följande frågeställningar ställts upp: 

1. Är arbetskontraktet en garant för välfärd?  

2. Är den äldreomsorg och välfärd man får beroende av vilken kommun man tillhör? 

Som tolknings- och analysram kommer tidigare forskning av Petra Ulmanen, Helene 

Brodin, Ann-Britt Sand, Kristina Larsson, Mats Thorslund, Marta Szebehely samt 

Gösta Esping-Andersen teori om välfärdsstatsregimer att användas. 

1.3  Metod, källkritik och avgränsning 

I denna uppsats undersöks äldreomsorgen i två svenska kommuner, Skellefteå och 

Luleå. Valet av kommunerna i undersökningen har gjorts utifrån kommunernas 

demografi, nära geografiska läge samt politiska styre (Socialdemokraterna).34 

Statistik över äldreomsorgen i kommunerna mellan åren 1998 – 2014 jämförs. Den 

kvantitativa undersökningen styr undersökningsperioden då den statistik som fanns 

tillgänglig för de båda kommunerna i statistikdatabasen Kolada är sökbar från 1998. 

                                                           
33 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 53 
34 SKL (2016)  
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Den kvantitativa undersökningen av de två kommunerna åtföljs av en litteraturstudie 

där kvalitativa källor jämförts med varandra. I ett första skede har vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, litteratur samt andra uppsatser som behandlar 

äldreomsorgens utveckling efter 1980, analyserats. Litteraturstudien sträcker sig över 

en längre period än den kvantitativa undersökningen, som begränsats från år 1998, 

då bakgrunden till dagens äldreomsorg, som till exempel Ädelreformen (1992) varit 

relevant att undersöka. Tidsperioden som undersöks i litteraturstudien är avgränsad 

främst till perioden från 1980 -2014 och berör hemtjänst samt särskilt boende. 

Tjänster som trygghetslarm, matdistribution eller färdtjänst undersöks inte i 

uppsatsen. Litteratursökning har gjorts i universitetsbibliotekens kataloger, 

stadsbibliotek samt databaserna Libris och DIVA men även sökningar på internet. I 

ett senare steg har offentliga utredningar, lagtexter samt allmän statistik som varit 

relevanta för frågeställningarna analyserats. Källorna har valts för att spegla 

äldreomsorgens och välfärdsstatens förändring de senaste decennierna. Justesen och 

Mik-Meyer menar att det i den samhällsvetenskapliga forskningen är vanligt att 

kvantitativa undersökningar följs av kvalitativa undersökningar.35 Den kvalitativa och 

den kvantitativa metoden är, enligt Björkqvist, kompletterande metoder. De passar i 

olika skeden i forskningsprocessen. Björkqvist menar att i det inledande induktiva 

skedet passar kvalitativ metodik bättre än i det hypotesprövande deduktiva skedet. I 

det induktiva stadiet är det fenomen man studerar ännu relativt okänt. I det 

hypotestestande skedet är man däremot, enligt Björkqvist, tvungen att utnyttja 

kvantitativ metodik, som till exempel statistiska metoder.36 Enligt Svenning kan den 

kvantitativa presentationen ge avsevärd kunskap och kan i lika stor utsträckning som 

den kvalitativa kunskapen ge upphov till kontroverser och alternativa tolkningar. 

Hårddata ger emellertid ingen kunskap och detaljer om hur människor tänker och 

fungerar.37 Metodmässigt har undersökningen bedrivits genom inläsning av tidigare 

forskning, offentliga utredningar samt lagtexter och i det hypotestestande skedet har 

statistik som är relevant för äldreomsorgens utveckling efter 1998, hämtats från 

kommun och landstingsdatabasen, Kolada men även från SKL:s rapport Öppna 

jämförelser 2014. Statistik över omsorgstjänster i de båda kommunerna har 

studerats och prövats mot hypotesen om skillnader i utförandet av äldreomsorg 

                                                           
35 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna (2011) Kvalitativa metoder. Studentlitteratur AB, Lund, s.14 
36 Björkqvist, Kaj (2012) Introduktion till vetenskaps teori och forskningsmetodik för beteendevetenskaper. 
Studentlitteratur, Lund, s.25 
37 Svenning, Conny (2003) Metodboken. Lorentz förlag, s.72 
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mellan svenska kommuner. Undersökningen av statistikdata är avgränsad till två 

kommuner, Luleå och Skellefteå. Ingen av de båda kommunerna tillhandahåller 

äldreomsorg i enskild regi. Skellefteå har dock en något större andel äldre befolkning 

än vad Luleå har.38 Kommunerna är valda utifrån att de trots likheter i demografi, 

geografiskt läge, politiskt styre och avsaknad av äldreomsorg i enskild regi, ändå visar 

på skillnader i utförandet av äldreomsorgen vilket visar på att kvaliteten på 

äldreomsorgen varierar mellan de svenska kommunerna.  

Det finns ingen anledning att tro att de offentliga trycken inte uppfyller de klassiska 

källkritiska kriterierna validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida 

undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan och reliabilitet handlar 

om i vilken grad som undersökningens metoder är så väldefinierade att andra i 

princip skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma sak.39 

Maria Ågren menar att källkritiken betecknar en uppsättning metodregler eller 

mentala rutiner som historikern förutsätts följa i alla lägen, i syftet att förhindra 

förhastade slutsatser. Alla empiriska vetenskaper brottas nämligen med problemet 

huruvida de data man får fram genom undersökningen verkligen utgör ett relevant 

svar på den fråga man ställt. Ågren pekar på betydelsen av synlighet, vikt och 

trovärdighet.40 Den tidigare forskning som undersökts i litteraturstudien är till stor 

del publicerad mellan år 2000 – 2010, med undantag rapport av Szebehely, Ulmanen 

och Sand (2014) samt Ulmanen, vars avhandling publicerades 2015. Viss statistik är 

hämtad från sekundära källor, i huvudsak forskning av Szebehely, Brodin, Larsson 

och Ulmanen och det finns ingen anledning att tro att de sekundära källorna inte 

uppfyller de källkritiska kriterierna. Den statistik och diagram som återfinns i 

uppsatsens undersökning av två kommuner är hämtad från statistikdatabaser.  

1.4 Teoribildning och forskning om äldreomsorgen 

Marta Szebehely är professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid 

Stockholms universitet. Hon har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur 

vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet.41 

Szebehelys forskning bygger på kunskapen att utvecklingen gått mot att alltfler 

insatser skjuts över på de anhöriga och därmed att insatser företrädesvis skjuts över 

                                                           
38 SCB (2015) 
39 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna (2011) Kvalitativa metoder. Studentlitteratur AB, Lund, s.33 
40 Ågren, Maria (2005) Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Historisk tidskrift 125:2, s.251-259 
41 Institutionen för socialt arbete (2015) Stockholms universitet. 
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på kvinnor.42 Szebehelys forskning visar att glappet mellan den politiska ambitionen 

– att äldre ska få vård och omsorg efter behov – skiljer sig från utfallet i praktiken, 

där kommunernas ekonomiska ramar snarare än de enskilda äldres behov styr vem 

som ska få hjälp eller inte. Det innebär att omsorgen om de äldre i allt högre grad 

skjuts över på kvinnliga anhöriga vars informellt organiserade och obetalda arbete tas 

i anspråk. Szebehely har även tillsammans med Gun-Britt Trydegård forskat kring 

skillnaderna mellan omsorgstjänster för äldre och omsorgstjänster för 

funktionshindrade.43 

Helene Brodin, fil. Dr i ekonomisk historia har skrivit avhandlingen ”Does anybody 

care? Public and Private Responsability in Swedish Eldercare” (2005). 

Avhandlingen visar att perioden från och med 1980-talet och framåt varit ett 

formativt moment inom svensk äldreomsorg under vilket nya idéer kommit att 

inkorporeras i det institutionella ramverk som reglerar ansvarsfördelningen för 

äldreomsorgen mellan staten familjen och marknaden. Brodin menar att det enskilt 

mest betydelsefulla elementet i den institutionella förändringsprocessen, har varit 

den förändrade synen på äldre från beroende till friska. Föreställningen om äldre som 

friska, menar Brodin, har på många sätt kommit att fungera som en kraftfull 

legitimering av den förändrade ansvarsfördelningen inom svensk äldreomsorg. Då 

föreställningen om äldre som friska i sig är en idé som bygger på könade, 

klassbaserade och etniska principer, har också utfallet av det kraftigt reducerade 

offentliga ansvaret för äldres omsorg blivit en äldreomsorg som idag förstärker 

snarare än förminskar sociala och ekonomiska orättvisor i samhället. Brodin har i sin 

avhandling undersökt hur många äldre som fick avslag på sina ansökningar av 

äldreomsorg år 1985 och 2000 i Umeå och Linköping. Granskningen av 

socialtjänstens akter visade på ett tydligt genusmönster när det gäller såväl avslagen 

på ansökan om kommunal äldreomsorg som när det gäller anhörigvården. Medan 

majoriteten av de kvinnor som fick avslag på ansökan om kommunal äldreomsorg var 

ensamstående, var majoriteten av männen som fick avslag sammanboende eller gifta. 

Detta innebär att medan kvinnorna som fick avslag fick vända sig till vuxna barn eller 

andra anhöriga utanför det egna hushållet för att få omsorg, kunde männen förvänta 

sig att få hjälp av sin maka. På grund av könade föreställningar som förknippar 

                                                           
42 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s. 167 
43 Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda 
villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3. 
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kvinnor med hushålls- och omsorgsarbete, visade det sig också att majoriteten av 

anhörigvårdarna i både Umeå och Linköping var kvinnor. I likhet med vad som 

konstaterats i tidigare forskning om äldreomsorgens utveckling sedan 1980-talet, 

bekräftade därför Brodins lokala undersökningar att anhörigvården till större delen 

utförs av kvinnor, där en maka hjälper sin man, en dotter hjälper sin mor eller en 

svärdotter hjälper sin svärmor.44  

Petra Ulmanen konstaterar i sin avhandling (2015) att äldreomsorgen utveckling 

under 1990- och 2000-talen utmärks av vad Ciara Saraceno och Sigrid Leitner 

betecknar som en refamilisering utan välfärdsstatens stöd. De offentligt finansierade 

omsorgstjänsterna har minskat utan att ekonomiska ersättningar för anhörigvård har 

ökat. Samspelet mellan klass och kön i konsekvenserna av denna 

refamiliseringsprocess har dock förändrats över tid. Ulmanen menar att under 1990- 

talet stämmer detta samspel överens med Saracenos teori: när välfärdsstaten drar sig 

tillbaka, blir individen mer beroende av familjen eller marknaden och vilken av dem 

individen vänder sig till beror på hens köpkraft. Lågutbildade äldre personer blev mer 

beroende av sina vuxna barn, främst döttrar, medan högutbildade äldre vände sig till 

marknaden istället. Detta mönster har dock förändrats i den fortsatta 

refamiliseringsprocessen under 2000-talets första decennium till följd av 

minskningen av äldreboendena. Ulmanen menar att när välfärdsstaten fortsätter att 

dra sig tillbaka, sker två förändringar: lågutbildade äldre personer vänder sig till 

marknaden, medan högutbildade äldre vänder sig till sina söner och till hemtjänsten. 

Döttrarnas insatser fortsätter att öka för lågutbildade äldre personer, men det räcker 

inte till så de vänder sig till marknaden också. Högutbildade äldre personer vänder 

sig istället till sina söner, men även i ökad utsträckning till hemtjänsten. Den 

refamiliseringsprocess som utmärkte 1990-talet har med andra ord ytterligare 

förstärkts under 2000-talets första decennium och spridit sig även till högutbildade 

och deras söner. Bland högutbildade äldre personer har ökningen av söners hjälp har 

varit så kraftig att det har blivit lika vanligt att få hjälp av söner som av döttrar. Enligt 

Ulmanens studie är ytterligare en skillnad i jämförelse med Saracenos teori att inte 

enbart döttrarnas utan även sönernas förvärvsarbete påverkas negativt av denna 

refamiliseringsprocess.45 

                                                           
44 Brodin, Helene (2005) Does anybody care?  Print & Media, Umeå Universitet, s.219-221 
45Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.85 
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Diagram 1: Andel som får hemtjänst och äldreboende bland personer i befolkningen 

80 år och äldre 1960-2014. 

 

Källa: Szebehely & Ulmanen (2012) används för åren 1960-2012. Statistik för år 2014 från 
Socialstyrelsen (2015). 

Ann-Britt Sand har forskat kring anhörigvård. I boken Anhörigvård – arbete, 

ansvar, kärlek, försörjning(2002) visar hon på att det pågår en mycket tydlig 

förskjutning av arbete och ansvar från det offentliga till familjen. Med utgångspunkt i 

lagstiftningen diskuterar Sand samhällets respektive individens ansvar för 

hjälpbehövande. Sand menar att anhörigas insatser är kända sedan långt tillbaka och 

ideologin om hemmaboende istället för institutionsboende för personer med fysiska 

eller psykiska hjälpbehov har funnits som en målsättning sedan 1950-talet. Trots att 

lagstiftning tillkommit för att skydda såväl de hjälpbehövande som deras anhöriga 

visar Sand att utvecklingen från 1970-talet gett en helt motsatt effekt. Anhöriga får i 

allt högre grad ta över det arbete samhället ska ansvara för och det i allt högre 

utsträckning utan hjälp och utan ersättning. Sand menar att då vi i Sverige har ett 

samhällsystem som bygger på att välfärdstjänsterna finns och fungerar i samspel med 

familj och arbetsliv, blir det därför extra cyniskt att samhället utnyttjar människors 

ansvarstagande för sina närstående.46 

Kristina Larsson har forskat kring äldres levnadsförhållanden och i avhandlingen 

According to Need? (2004) undersöker Larsson vilka faktorer som är av betydelse för 

personer som är över 80 år för att få hemhjälp respektive flytta till särskilt boende. 

Larsson studerar i sin avhandling sannolikheten att få hemhjälp om den äldre har 

hjälp från anhöriga eller köper privata tjänster. Avhandlingen bygger på data från 

Kungsholmsstudien som har följt äldre personer på Kungsholmen (75+) i Stockholm 

mellan 1987 och 2000. I denna avhandling studeras personer som 1994–1996 var 

                                                           
46 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s.12 
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mellan 81 och 100 år som bodde i ordinärt boende. Studien visar att den största delen 

av all praktisk hjälp i hemmet kom från anhöriga och det gällde för både ensam- och 

samboende personer. Av de samboende fick 29 procent hjälp med praktiska insatser i 

hemmet från någon närstående utanför hushållet, och bland de ensamboende fick 49 

procent hjälp av anhörig. Studien visar att den huvudsakliga skillnaden inte fanns 

mellan könen utan mellan ensamboende och samboende personer. Äldre personer 

utan barn hade större sannolikhet att få hemhjälp medan föräldrar hade större 

sannolikhet att få hjälp av anhörig.47 Larsson menar att studierna bör ses mot 

bakgrund av de nedskärningar som skett i kommunal äldreomsorg de senaste 

decennierna. Äldreomsorgens möjlighet att ge hjälp till vårdbehövande personer kan 

ses som en indikator på hur den svenska välfärdsstaten fungerar. Larsson visar på att 

trots oförändrar lagstiftning så har behovsbegreppet i praktiken omdefinierats.48 

Mats Thorslund är professor i socialgerontologi vid Karolinska institutet. 

Socialgerontologi handlar om hur individuella egenskaper och social miljö påverkar 

den förändringsprocess som åldrandet utgör. Inom socialgerontologin studeras också 

de äldres situation i sig. I sin forskning har Thorslund bland annat beskrivit och 

analyserat effekterna av förändringar i välfärdssystemet på äldreomsorgen, för 

familjerna och för de äldre själva. I Äldreomsorgens utmaningar – idag och i 

framtiden (2010) konstaterar Thorslund att dagens äldreomsorg inte lever upp till 

tidigare normer och tidigare tolkning av Socialtjänstlagen (SoL).49  

I boken The three worlds of welfare capitalism (1990) utvecklar Gösta Esping-

Andersen teorin om välfärdsstatsregimer. Vid indelningen utgår han från de olika 

socialförsäkringssystemen samt förhållandet mellan stat, marknad och familj. Teorin 

omfattas av tre skilda välfärdssystem, dessa brukar namnges: den liberala, den 

konservativa samt den socialdemokratiska.50 

 

 

 

 

                                                           
47 Larsson, Kristina (2004) According to Need? Stockholms universitet, s.9 
48 Larsson, Kristina (2004) According to Need? Stockholms universitet, s.11 
49 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s.3 
50 Esping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, s.26-27 
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1.5 Teoribildning om samhälle och samhällskontrakt 

Den danske sociologen Gösta Esping-Andersen har utvecklat en teori kring olika 

välfärdsstater.  Vid indelningen utgår han från de olika socialförsäkringssystemen 

samt förhållandet mellan stat, marknad och familj.51 Esping-Andersen ser det sociala 

medborgarskapet som kärnan i välfärdsstaten, betonar betydelsen av klass och 

bortser till stor del från betydelsen av kön.52 Teorin omfattas av tre olika 

välfärdssystem, som Esping-Andersen kallar: den liberala, den konservativa samt 

den socialdemokratiska. I den liberala välfärdsstaten, som motsvaras av de 

anglosaxiska länderna, uppmuntras marknaden att producera välfärd. Den 

konservativa välfärdsstaten, som omfattar Österrike, Frankrike, Tyskland och 

Italien, är inriktad på att bevara klass- och statusskillnader liksom den traditionella 

familjen. Socialförsäkringsskyddet är beroende av individens arbetssituation och 

offentligt finansierade omsorgstjänster ges i relation till individens ekonomiska 

situation. Sverige innefattas av den socialdemokratiska välfärdsstaten. Grundtanken 

är att utjämna sociala olikheter mellan individer.53 Modellen syftar till att skapa 

jämlikhet och individuell självständighet. Esping-Andersen menar att den 

socialdemokratiska regimen är en ovanlig sammanslagning av liberalism och 

socialism, vilket resulterar i en välfärdsstat som har det yttersta ansvaret för 

omvårdnaden av barnen, de gamla och de hjälplösa. Det har varit viktigt att erbjuda 

tjänster med hög standard istället för en minimistandard som hos andra 

välfärdsregimer.54 Att alla får del av samma rättigheter tränger undan marknaden 

och skapar en universell solidaritet kring välfärdsstaten, vilket innebär att alla tjänar 

på den, alla är beroende och all antas känna sig motiverade att betala. Esping-

Andersen menar att den socialdemokratiska välfärdsregimen söker maximera 

individens oberoende gentemot både marknaden och familjen.55 Esping-Andersens 

främsta kriterium för sociala rättigheter är i vilken grad de tillåter människor att göra 

sin levnadsstandard oberoende av marknadskrafter. Kapitalismen har inneburit att 

människor blivit beroende av att kunna sälja sin arbetskraft som en vara, vilket 

betecknas som en kommodifiering av arbetskraften. Sociala rättigheter bidrar istället 

till en dekommodifiering av arbetskraften genom att minska medborgarens beroende 

                                                           
51 Esping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, s.28-29 
52 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 45 
53 Esping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, s.26-29 
54 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård, Studentlitteratur, Lund, s.86 
55 Esping-Andersen, Gösta (1990)The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press, s.26-29 
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av marknadskrafter för sin levnadsstandard. Esping-Andersen ser det sociala 

medborgarskapet som kärnan i välfärdsstaten, betonar betydelsen av klass och 

bortser till stor del från betydelsen av kön.56 

Esping-Andersen har kritiserats för att han inte tar upp könsperspektivet i sin teori.57 

Kritiken grundas på att Esping-Andersen allt för ensidigt fokuserar på klass och 

relationen mellan staten och marknaden. Därmed bortser han från kön och familjens 

roll som välfärdsproducent liksom hur familjen samspelar med staten och 

marknaden.58 Tillträde till socialförsäkringssystemen förutsätter att man har ett 

lönearbete, helst på heltid. Kvinnor ägnar sig mer än män åt obetalt, reproduktivt 

arbete och de är överrepresenterade i de lägre inkomstskikten, bland annat till följd 

av deltidsarbete. I reglerna för lönearbete ingår inte ”privatlivet”, samtidigt som man 

kan säga att arbetet redan från början utformades för att kvinnor skulle kunna 

fortsätta sköta familjen och hushållet som de alltid gjort. Tillgången till 

socialförsäkringarna blir i praktiken därför mycket olika för män och kvinnor. 

Kritikerna menar att teorierna istället borde baseras på ett medborgarskap som tar 

hänsyn till kvinnans dubbla roller: som ansvarig för informellt arbete och som 

yrkesarbetande.59 

Enligt Ulmanen gällde den feministiska kritiken alla tre dimensioner i Esping-

Andersens välfärdsregimkoncept: sociala rättigheter i form av dekommodifiering, 

social stratifiering och relationen mellan stat, marknad och familj.  

Vad gäller dekommodifiering, har många kvinnors problem snarare varit det 

motsatta: de har inte kommodifierats, det vill säga de har inte eller bara delvis, blivit 

beroende av marknaden genom lönearbete, utan har hänvisats till obetalt hushålls- 

och omsorgsarbete i hemmet och ekonomiskt beroende av män i äktenskapet. 

Esping-Andersen tog inte hänsyn till att alla grupper i samhället inte är lika 

kommodifierade och att detta i sig kan vara en källa till ojämlikhet.  

Vad gäller social stratifiering, behöver insikten att välfärdsstaten skapar ordningar 

efter klass vidgas till att inbegripa ordningar som välfärdsstaten skapar efter kön.  

Vad gäller relationen mellan stat, marknad och familj, har feministiska teoretiker 

framhållit betydelsen av starkare fokus på familjens, och särskilt kvinnornas, roll som 

                                                           
56 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 45-47 
57 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 86 
58 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.47 
59 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 86 
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välfärdsproducenter och relationerna inom familjen. Ulmanen menar att Esping-

Andersen, genom att behandla familjen som en enhet, bortsåg från att 

maktrelationerna och arbetsdelningen mellan kvinnor och män inom familjen 

påverkar individens förmåga att delta i arbetsliv och politik. Esping-Andersen bortsåg 

även från en annan form av beroende inom familjen, människors beroende av 

omsorg i olika livsfaser.60 

Ulmanen visar på att med utgångspunkt från denna kritik av Esping-Andersens teori, 

valde feministiska forskare två huvudsakliga strategier: vissa utvecklade nya separata 

typologier utifrån feministisk forskning, medan andra utvecklade förslag på hur ett 

könsperspektiv kunde byggas in i hans typologi.61 Som en parallell till och 

komplettering av dekommodifiering föreslog den brittiska socialpolitiska forskaren 

Ruth Lister begreppet defamilisering. Defamilisering definierar, enligt Lister, den 

utsträckning i vilken individer kan upprätthålla en socialt accepterad 

levnadsstandard oberoende av familjerelationer, antingen genom betalt arbete eller 

socialförsäkringar. Samma år som Lister föreslog begreppet defamilisering föreslog 

Eithne McLaughlin och Caroline Glendinning, irländsk respektive brittisk forskare i 

socialpolitik, ett begrepp som de benämnde på samma sätt, men gav en något 

annorlunda och bredare innebörd:  

/…/ defamilisering utgörs av de insatser och praktiker som förändrar i vilken 

utsträckning välbefinnande är beroende av ”vår” relation till den (patriarkala) 

familjen.  

/…/ defamilisering gäller under vilka villkor och förhållanden som människor 

engagerar sig i familjer, och i vilken utsträckning de kan upprätthålla en acceptabel 

levnadsstandard oberoende av deltagande i (patriarkala) ”familjer”.  

McLaughlin och Glendinnings definition var mer komplex än Listers.62  

Som ett svar på den feministiska kritiken tog Esping-Andersen in begreppet 

defamilisering i sina analyser, men utan att hänvisa till dem som myntade begreppet. 

Hans förståelse av defamilisering innebär att underlätta för kvinnor att 

kommodifieras, så att de därefter kan dekommodifieras. Med andra ord ingår enbart 

omsorgsgivarens möjlighet att förvärvsarbeta i denna förståelse, inte möjligheten till 

                                                           
60 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 47 
61 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 48 
62 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 49 
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andra former av autonomi i relation till familjen, vare sig för den som ger eller den 

som tar emot omsorg.63  

 Esping-Andersen visar på att defamilisering kan ske på två sätt: genom 

välfärdsstaten eller genom marknaden. De skandinaviska välfärdsstaterna kan 

erbjuda omsorgstjänster och de liberala välfärdsstaterna skapar defamilisering 

genom att individen kan köpa omsorgstjänster på marknaden.64 Sigrid Leitner 

kritiserar Esping-Andersens teori och menar att defamilisering genom marknaden 

blir en klassfråga och endast höginkomsttagare har då råd att bli defamiliserade. 

Omsorgen kommer även att hålla en varierad standard beroende på individens 

inkomstnivå. De skandinaviska länderna kan inte, menar hon, fullt ut kopplas till 

defamilisering genom välfärdsstaten då familjerna i de skandinaviska länderna står 

för en betydande del av omsorgen. Leitner menar att vi kan urskilja välfärdsstater 

som litar till och stöttar familjen som huvudansvarig för omsorgen och välfärdsstater 

som försöker befria familjen från omsorgsansvaret.65 Ju större inslag av familisering, 

desto större är risken att klass- och könstillhörighet påverkar de gamla föräldrarnas 

och de vuxna barnens valmöjligheter, liksom omsorgens kvalitet och kvantitet.66 

En viktig frågeställning som har diskuterats är huruvida den svenska välfärdsstaten 

sedan 1990-talet distanserat sig, från det Esping-Andersen i sin teori benämner, den 

Socialdemokratiska välfärdsregimen. Har den Socialdemokratiska välfärdsstaten 

varit en historisk parentes? Medan man i en liberal politisk tradition ser klyftan 

mellan offentligt – privat som grundläggande och statlig inblandning snarast ses som 

ett förtryck, har de skandinaviska länderna karaktäriseras av en blandning mellan det 

offentliga och det privata. Staten ses inte som en förtryckare, utan statlig inblandning 

i familjesammanhang är oftast accepterad och har även underlättat skapandet av nya 

familjeformer. Dessa familjeformer kan också ses som en demokratisering i 

relationerna mellan könen och mellan generationerna. Staten har i hög grad kunnat 

skydda individen mot familjen.67 Välfärdsstaterna har under de senaste decennierna 

varit utsatta för stora och genomgripande förändringar. Även om forskarsamhället i 

stort är överens om att välfärdsstaterna ekonomiska och politiska villkor förändrats 

sedan 1970-talet, råder det delade meningar om i vilken utsträckning 

                                                           
63 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 51 
64 Esping-Andersen, Gösta (1990)The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press, s.26-29 
65 Leitner, Sigrid (2003) Varities of Familialism. EBSCO Publishing, s.357 
66 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 52-53 
67 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 85 
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välfärdsstaterna påverkats av de nya förhållandena som ekonomiska kriser, en 

åldrande befolkning och politiska maktskiften inneburit.68 I nästan alla länder har 

välfärdsstaterna tagit en ny vändning de senaste åren på grund av att olika krafter har 

kommit att ifrågasätta dess livsduglighet, effektivitet samt användbarhet. Nya 

ideologiska tankar har kunnat ta fart vilket i sin tur har lett till att ett ökande antal 

länder börjat minska på välfärdsförmånerna i samhället. Esping-Andersen menar att 

några av de viktigaste krafterna som byggde välfärdsstaten verkar ha förlorat mark – 

fackföreningar och de socialdemokratiska partierna. De utmaningar välfärdsstaterna 

i väst står inför idag handlar bland annat om förändringar i familjemönster, en 

åldrande befolkning, global konkurrens och stigande arbetslöshet vilket på sikt hotar 

välfärdsstatens livskraft då socialpolitiken kan komma att behöva förändras.69  
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2. Från välfärdsstat till välfärdskommun 
Antalet äldre i befolkningen var stabilt lågt under hela första halvan av 1900-talet. 

Därefter har antalet mycket gamla personer ökat mycket snabbt. Sedan 1960 har 

antalet personer 80 år och äldre tredubblats och antalet 100-åringar är nu femton 

gånger fler.70 

 

 2.1 Äldreomsorgens utveckling i Sverige de senaste decennierna 

Starten för den starka ökningen av mycket gamla personer i befolkningen sammanföll 

med utvecklingen av de svenska välfärdssystemen. Det innebar att under 1960- och 

70-talen ökade resurserna för äldreomsorgen i minst samma takt som ökningen av 

antalet äldre. Sedan dess har de äldre fortsatt att öka i antal medan äldreomsorgens 

resurser varit begränsade.71 Idag är det nästan 20 procent färre äldre som omfattas av 

äldreomsorg jämfört med för trettio år sedan.72 Även om det saknas centrala eller 

lokala riktlinjer för vilka äldre och vilka behov som skall prioriteras när tillgängliga 

resurser inte räcker till är det i praktiken uppenbart att prioriteringarna har ändrats 

och biståndsbedömningarna stramats upp. Ribban för att få omsorg och vård har 

höjts väsentligt - äldre personer vars situation för 20 år sedan mer eller mindre 

självklart kunde beviljats en plats i särskilt boende vårdas i dag i hemmen och med i 

vissa fall omfattande insatser (tre procent av hemtjänstmottagarna har insatser som 

motsvarar eller till och med ligger över kostnaden för en plats i särskilt boende). 

Samtidigt har äldre som "bara" har problem med att klara vardagssysslorna i dag 

svårt att få hemtjänst överhuvudtaget.73 

Trots oförändrade politiska ambitioner, och oförändrade önskemål från äldre 

personer åtminstone under 1990-talet, har det skett omfattande åtstramningar av 

äldreomsorgen under de senaste decennierna.74 De offentliga resurserna till 

äldreomsorg har minskat i relation till antalet äldre i befolkningen under hela 1990- 

och 2000-talen. I förhållande till antalet äldre i befolkningen har antalet beräknade 

tjänster i äldreomsorgen minskat kraftigt samtidigt som kostnaderna har ökat.75 Se 

diagram 2. 

                                                           
70 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s2 
71 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s.2 
72 SKL (2014)Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012. Stockholm: SKL, s.20 
73 Thorslund, Mats (2010) Äldreomsorgens utmaningar – idag och I framtiden. Stockholms universitet, s.3 
74 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s. 20 
75 SKL (2014)Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012. Stockholm: SKL, s.21 
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Diagram 2. Utvecklingen inom äldreomsorgen i Sverige 1980-2012. 

 

Källa: SKL (2014) Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012, s.21 

2.2 Ädelreformen – ansvar från stat till kommun 

Den svenska välfärdspolitiken har förändrats, vilket påverkat ansvarsfördelningen 

mellan stat och kommun. När välfärdsstaten på 1970-talet inte längre kunde infria 

alla förväntningar och istället kritiserades för att skapa problem i form av 

centralisering, byråkratisering och brist på individuellt inflytande samtidigt som 

ekonomin försämrades vände det för välfärdsstaten. Som en viktig del av lösningen 

på problemen aktualiserades på 1980-talet decentralisering. Sand menar att det har 

skett en omfattande decentralisering av tidigare statliga uppgifter och välfärdsstaten 

ersätts i och med decentraliseringen alltmer av det som kan kallas 

välfärdskommunen.76 

Hälso- och sjukvårdslagen tillkom 1982 som en uppsummering av äldre lagstiftning. 

Den ägde giltighet också för gamla som var sjuka fram till den så kallade 

Ädelreformen 1992, då det gjordes en ansvarsuppdelning mellan landsting och 

kommuner just i fråga om gamla människor.77 Den kommunala äldreomsorgen har 

det senaste decennierna präglats av stora organisatoriska förändringar. 1992 års 

kommunallag gav kommunerna stor frihet att välja privata företag eller stiftelser som 

utförare av den offentligt finansierade äldreomsorgen. I dag har majoriteten av 

landets kommuner ett system där handläggning och myndighetsutövning skiljts från 

utförandet av vården eller omsorgen, ett så kallat beställar-/utförarsystem. Den 
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villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, s. 205 
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vanligaste formen av konkurrensutsättning inom äldreomsorgen är 

anbudskonkurrens, där kommunen inbjuder privata och kommunala utförare att 

konkurrera om att ta över hela eller delar av äldreomsorgen i ett geografiskt 

begränsat område. Privata företag eller andra organisationer utför då äldreomsorg på 

entreprenad. 

År 1992 introducerades Ädelreformen, vilket innebar att kommunerna övertog 

ansvaret för äldreomsorgen från landstingen. Ädelreformen infördes för att komma 

till rätta med en oklar ansvarsfördelning och bristande samverkan mellan kommuner 

och landsting när det gällde de äldres vård. Ett stort bekymmer var exempelvis att så 

kallade klinikfärdiga patienter blev kvar på sjukhusen eftersom äldreomsorgen inte 

tillräckligt snabbt kunde ordna boende eller hemtjänst. Vid Ädelreformen övertog 

kommunerna betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade personer vilket i 

ett slag ”löste” det långvariga problemet med klinikfärdiga patienter som inte kunde 

skrivas ut.78 Ett annat syfte med Ädelreformen var att utveckla den gamla 

”långvården” till äldreboenden med ett mer socialt präglat innehåll. En omfattande 

kritik hade riktats mot den torftiga boendemiljö som fanns på långvården och den 

medikaliserade äldrevård som bedrevs där. Vid Ädelreformen fick kommunerna ett 

samlat ansvar för boende, service och vård. Detta innebar bland annat att man tog 

över ansvaret för tidigare lokala och centrala sjukhem och 55 000 tidigare 

landstingsanställda, framför allt sjuksköterskor och undersköterskor men också 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter, bytte arbetsgivare. Läkarinsatserna inom 

särskilt boende blev dock även i fortsättningen ett ansvar för landstinget.79 

Mellan 1992 och 2005 halverades antalet vårdplatser på sjukhus; idag har Sverige det 

lägsta antalet sjukhusplatser per 1000 personer i befolkningen av alla EU-länder. 

Detta innebär att vårdtiderna har förkortats avsevärt och att äldre personer kommer 

hem från sjukhusen med större omsorgsbehov än tidigare. Kommunerna har i sin tur 

koncentrerat sina resurser för äldreomsorg till dem med störst behov. Under 1990-

talet gjorde kommunerna strängare bedömningar av vilka behov de är skyldiga att 

tillgodose, hur många hjälptimmar som krävs för att tillgodose dessa behov och om 

individen kan tillgodose sina behov på något annat sätt, det vill säga om hen kan köpa 

tjänsten privat eller om någon familjemedlem inom eller utom hushållet kan ge 

hjälpen. Resultatet är att det har blivit svårare att få äldreomsorg i förhållande till 
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behov och att hjälptiden i förhållande till behov minskade under 1990-talet. Andelen 

personer 80 år och äldre med hemtjänst eller plats i äldreboende har minskat från 62 

procent år 1980 till 48 procent år 2014.80 Under 1980- och 1990-talen gällde 

minskningen av äldreomsorgen främst hemtjänsten, medan det under 2000-talets 

första decennium har skett en drastisk minskning av antalet platser i äldreboenden: 

var fjärde plats i äldreboenden har försvunnit sedan år 2000. Trots att antalet 

personer med hemtjänst har ökat sedan dess har det bara delvis kompenserat för 

minskningen av äldreboenden, eftersom ytterst få av de nya hemtjänstmottagarna får 

lika många hjälptimmar som i äldreboenden.81 

2.3 En jämförelse av äldreomsorgen i två svenska kommuner 

Under 1900-talets framväxande välfärdsstat har en rad förändringar genomförts som 

främjat en ökande individualisering. I nutida svensk lagstiftning har vuxna barn 

ingen skyldighet att vare sig ekonomiskt eller vårdmässigt ta hand om sina föräldrar, 

och ansvaret har blivit en moralisk, inte en juridisk fråga. Samtidigt med 

individinriktningen har en omfattande decentralisering och kommunalisering ägt 

rum. Det är numera kommunerna, inte staten som har ansvar för människors välfärd 

och välfärdsstaten har ersatts av välfärdskommunen. Thorslund menar att risken är 

att det kan bli problem med rättssäkerheten för den enskilde; trots liknande behov 

kan det leda till olika hjälp beroende på i vilken kommun man bor.82 En uppenbar 

svårighet när det gäller att bedöma den samlade kvaliteten och utvecklingen inom 

äldreomsorgen är de lokala variationerna mellan Sveriges 290 kommuner. Även om 

skillnaderna mellan kommunerna minskat under senare år finns fortfarande stora 

skillnader vad gäller chansen för en äldre person att få hemhjälp eller en plats på 

särskilt boende. Vissa kommuner är mer generösa än andra och har mer platser 

och/eller en mer utbyggd hemtjänst – skillnader som, enligt Thorslund, har sitt 

ursprung i en historisk tradition snarare än den aktuella ekonomiska situationen eller 

rådande lokal politisk majoritet.83 Äldre personer som behöver hjälp och stöd i sitt 

dagliga liv befinner sig i beroendeställning gentemot biståndshandläggare och övrig 

personal från äldreomsorgen. Trygghet, kan för äldre personer i ordinärt boende, 
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handla om att veta vilka personer från hemtjänsten som kommer eller att insatserna 

inte utförs av för många olika personer. 

 

Diagram 3. Kommunerna fördelade efter andel äldre som uppger att det känns 
mycket tryggt att bo hemma med hemtjänst. 

 

Källa: SKL (2014)  Öppna jämförelser 2014, s. 21 

 

I undersökningen Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Finns frågor om den äldres 

upplevelse av trygghet. Indikatorn trygghet i hemmet med stöd av hemtjänsten visar 

om de äldre oavsett insatsernas omfattning, känner sig trygga med stödet från 

hemtjänsten. Andelen som känner sig mycket trygga med att bo hemma med stöd 

från hemtjänsten är på riksnivå 43 procent. På kommunnivå varierar resultaten 

mellan 23 och 66 procent. Det finns några kommuner som avviker betydligt från 

normalfördelningen vad gäller indikatorn trygghet i hemmet med stöd av 

hemtjänsten.84 Se diagram 3.  
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2.4 Utvecklingen från särskilt boende till hemtjänst i ordinärt boende 

Diagram 4. Andelen invånare 65 år och äldre samt andelen invånare 80 år och äldre 
i Luleå och Skellefteå 2014. 

 

Källa: RKA (2015) Kommun och landstingsdatabasen Kolada. 

 

I denna undersökning jämförs två kommuner, Skellefteå (71 770 inv.) och Luleå 

(75 966 inv.), med en liknande folkmängd samt liknande geografiskt läge.  

Ingen av kommunerna tillhandahåller äldreomsorg i enskild regi. Skellefteå har en 

något större andel äldre befolkning än vad Luleå har. Se diagram 4. 

 

Diagram 5. Brukarbedömning hemtjänst och särskilt boende – helhetssyn för Luleå 
och Skellefteå 2014. 

 

Källa: SKL (2014) Öppna jämförelser 2014. 
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SKL och Socialstyrelsen publicerar för femte året en rapport, Öppna jämförelser 

2014 – Vård och omsorg om äldre, med indikatorbaserade jämförelser av vård och 

omsorg av äldre. Öppna jämförelser baseras på nationell och allmän tillgänglig 

statistik och andra uppgifter, som belyser vård och omsorg av äldre. I SKL:s Öppna 

jämförelser 2014, rankas Luleå kommun 236 av 285 kommuner vad gäller 

hemtjänsten i sin helhet och 170 av 262 vad gäller särskilt boende i sin helhet. 

Kommunen placerar sig därmed bland de 25 procent lägst rankade kommunerna vad 

gäller bedömning av kvalitén på hemtjänsten. Skellefteå kommun däremot, rankas 45 

av 285 vad gäller hemtjänst i sin helhet och 120 av 262 vad gäller särskilt boende. 

Kommunen placerar sig därmed bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige 

vad gäller hemtjänst.85 Se diagram 5. 

Vilka faktorer ligger bakom dessa skilda resultat för hemtjänsten? Prioriterar 

Skellefteå kommun äldreomsorgen mer än vad Luleå kommun gör? Innebär det 

högre antalet äldre i kommunen att äldreomsorgen prioriteras framför andra frågor? 

I Luleå hade 7,2 procent av invånarna 65 år eller äldre beviljad hemtjänst i ordinärt 

boende under 2014 att jämföra med Skellefteå där 7,9 procent beviljades hemtjänst i 

ordinärt boende. Vad gäller särskilt boende var andelen i Luleå 5,3 procent av de 65 

år och äldre och i Skellefteå 5,2 procent. Se diagram 6. 

 

Diagram 6 . Andel invånare (%) 65 år och äldre i Luleå och Skellefteå som var 
beviljade hemtjänst i ordinärt boende samt plats i särskilt boende 2014. 

 

Källa: RKA (2015)Kommun och landstingsdatabasen Kolada . 
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Fler äldre beviljades hemtjänst i ordinärt boende i Skellefteå medan beviljade platser 

i särskilt boende låg på samma nivå i de båda kommunerna. Vad gäller innehållet i 

hemtjänsten kan man konstatera att Skellefteå kommun även beviljar fler 

hemtjänsttimmar till de äldre som fått beviljad hemtjänst. Se diagram 7. 

Diagram 7. Antalet beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad till personer 
65 år och äldre dividerat med antalet personer 65 år och äldre som var beviljade 
hemtjänst i ordinärt boende i Luleå och Skellefteå 2014. 

 
 
Källa: RKA (2015)Kommun och landstingsdatabasen Kolada. 

Diagram 8. Nettokostnader för äldreomsorgen totalt per invånare samt för 
hemtjänst och särskilt boende per brukare i Luleå och Skellefteå under 2014. 

 

Källa: RKA (2015) Kommun och landstingsdatabasen Kolada. 
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I en jämförelse mellan nettokostnaderna i de två kommunerna framgår att 

äldreomsorgen är dyrare i Skellefteå än vad den är i Luleå, vilket möjligtvis kan 

förklara de högre resultaten i SKL:s brukarbedömning. Nettokostnaden för 

äldreomsorgen i Luleå var 2014, 11 132 kr per invånare. I Skellefteå var den 13 882 kr 

per invånare under samma år. Kostnaden för hemtjänsten per brukare och år var i 

Luleå 239 499 kr, år 2014. I Skellefteå var kostnaden för hemtjänsten per brukare och 

år 283 508 kr. Kostanden per brukare i särskilt boende var i Luleå 787 606 kr och i 

Skellefteå 805 318 kr. Se diagram 8. 

Diagram 9. Andelen personer (%) 65 år och äldre som beviljats hemtjänst eller plats 
i särskilt boende i Luleå och Skellefteå mellan 1998 och 2014. 

 

Källa: RKA (2015)Kommun och landstingsdatabasen Kolada. Individbaserad statistik över socialtjänstens 
insatser för äldre saknas för år 2009. Källa: Socialstyrelsen (2015) 
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Diagram 10. Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med 

hemtjänst i ordinärt boende från 1999-2014 i Luleå och Skellefteå. 

 

 Källa: RKA (2015)Kommun och landstingsdatabasen Kolada 
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3. Står vi inför en familisering och vad säger lagen? 
I den nya socialtjänstlagen och dess betänkanden poängteras inte samhällets yttersta 

ansvar för hjälpbehövande lika tydligt som i tidigare texter; däremot talas om 

samarbete mellan samhället och de anhöriga. Hjälp till anhöriga står däremot för 

första gången inskrivet i lagen. Men vad det gäller samhällets skyldigheter gentemot 

anhöriga står det att samhället bör hjälpa och är således inte lika förpliktigande som 

om det stått att samhället skall hjälpa.86 I Sverige har barn inte längre några 

lagstadgade skyldigheter gentemot sina föräldrar. Vuxna barns ansvar och hjälp till 

åldriga föräldrar har emellertid inte upphört. All forskning visar istället att hjälpen är 

mycket omfattande. Döttrar är de vanligaste vårdgivarna och ofta framhålls deras 

situation som extra pressande, inte minst för att de vanligen befinner sig i en ålder 

där de har många andra förpliktelser. Att vårda någon äldre samtidigt som man har 

egen familj, eget arbete och egna intressen innebär inte sällan en mycket stressande 

situation. 

 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.”87 

 

Även om våra nuvarande lagar utgår från individen finns det en hel del 

tolkningsutrymme i texterna. Ett problem är att synen på familjens funktioner i 

samband med den ideologiska förändring som pågått i Sverige under efterkrigstiden 

har varit oklar. Det har funnits en föreställning om att familjefunktionerna på sikt ska 

minska och övertas av offentlig verksamhet samtidigt som den politik som bedrivits 

har vacklat mellan att stödja familjen och att ersätta dess funktioner. Familjeansvar i 

                                                           
86 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s.43- 44 
87 Riksdagen (2015) Socialtjänstlagen. Kap.1 Socialtjänstens mål. 
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det här sammanhanget är dessutom snarast ett ansvar som läggs på individnivå, det 

vill säga på en person i familjen eller släktkretsen.88 

3.1 Anhörigomsorg - problem eller tillgång? 

När man talar om bristande valfrihet för närstående att ta på sig ett vårdansvar är det 

troligt att gifta makar, framför allt fruar, har minst valfrihet av alla.89 I den svenska 

äktenskapsbalken (Äkt B 6:1) står det att makar ska, var och en efter sin förmåga, 

bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov 

ska tillgodoses.90 Marta Szebehely har analyserat material från Socialstyrelsens 

intervjustudie från år 2000 av ca 1500 hemmaboende äldre över 75 år. Resultaten 

visar att för gifta äldre är partnern den viktigaste omsorgsgivaren, detta gäller både 

kvinnor och män. Men det är vanligare att en hustru ensam hjälper sin man än 

tvärtom: tre fjärdedelar av de gifta männen som behöver hjälp får all sin hjälp av 

hustrun jämfört med hälften av de gifta kvinnorna. Gifta kvinnor som behöver hjälp 

får oftare än män i motsvarande situation hjälp från hemtjänsten och framför allt 

från döttrar och andra anhöriga. En hustru som vårdar står betydligt mer ensam om 

omsorgsansvaret än en man i motsvarande situation. Flera studier visar att anhörigas 

omsorg för hemmaboende äldre är minst dubbelt så omfattande som den offentliga 

omsorgen. Mer än dubbelt så många hemmaboende äldre över 75 år fick omsorg av 

närstående som av hemtjänsten år 2000. Nästan 70 procent av anhörigomsorgen 

gavs av en kvinna. Av barnen var det döttrarna som gav den mesta hjälpen.91 

Rapporten Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? 

(2014) av Szebehely, Ulmanen och Sand, bygger på en enkätundersökning av 3 630 

personer i åldrarna 45-66 år. Syften med rapporten är att belysa anhörigomsorgens 

omfattning och hur vardag, arbete och försörjning påverkas av att ge anhörigomsorg i 

dagens Sverige. Studien visar att 42 procent av både kvinnor och män i medelåldern 

ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Det är således lika vanligt att män som 

kvinnor är omsorgsgivare, men det är fler kvinnor än män som ger omfattande 

omsorg. Rapporten visar att många kvinnor och män betalar ett högt pris för att ge 

anhörigomsorg och att priset är högre ju mer omsorg de ger. En klar majoritet av de 

                                                           
88 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 19 
89 Sand, Ann-Britt M (2002) Anhörigvård. Studentlitteratur, Lund, s. 69-70 
90 Riksdagen (2015) 
91 SOU 2005:066 Forskarrapporter till jämställdhetspolitiska utredningen, s.312 
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drabbade är omsorgsgivare till äldre. Rapporten visar på konsekvenser av 

omsorgsgivande, som till exempel svårigheter att fokusera på arbetet, förekomsten av 

kort- och långvarig sjukskrivning på grund av omsorgsgivande, konsekvenser av 

omsorgsgivande i form av att minska arbetstid eller sluta arbeta helt samt minskade 

inkomster som en följd av anhörigomsorg.92 

Den nationellt representativa enkätstudien Omsorgsansvar och förvärvsarbete i 

medelåldern visar att 30 procent av kvinnorna och 27 procent av männen i åldrarna 

45–66 år ger omsorg till en närstående minst en gång i veckan. Nästan lika många 

män som kvinnor ger således anhörigomsorg, men kvinnor ger mer omfattande hjälp. 

Bland kvinnor som hjälper en närstående minst en gång i veckan motsvarar 

omsorgsinsatsen i genomsnitt nästan en hel arbetsdag per vecka (7 timmar), bland 

män 5 timmar per vecka. De mest omfattande insatserna ger de som hjälper ett barn 

eller en make/maka, men den vanligaste omsorgsmottagaren är en äldre person. Mer 

än 80 procent av omsorgsgivarna ger omsorg till en person som är 65 år eller äldre, 

varav tre fjärdedelar hjälper en förälder.93 En studie av Ulmanen har visat att mellan 

år 2002-2003 och år 2009-2010 har hjälpen från vuxna barn och andra närstående 

utanför hushållet ökat från 48 till 63 procent av hemmaboende äldre med 

omsorgsbehov. Andelen av de hemmaboende äldre med omsorgsbehov som fick 

hemtjänst förblev oförändrad på 44 procent, men hjälpens intensitet minskade under 

tidsperioden. Andelen som fick både hemtjänst och anhörigomsorg ökade kraftigt, 

medan en måttlig ökning skedde av andelen som fick enbart anhörigomsorg.94 

Sedan 1980-talet har antalet platser inom särskilt boende reducerats kraftigt. Vid 

sidan av dessa nedskärningar har anhörigprövning återinförts i majoriteten av de 

svenska kommunerna, vilket innebär att äldre nekas hemtjänst ifall de har en nära 

släkting som kan utföra tjänsten istället för kommunal personal.95 Enligt 

Socialstyrelsen är den vanligaste riktningen för anhörigomsorg att barn ger omsorg 

till sina föräldrar. Nästan hälften av alla omsorgsgivare hjälper en förälder och drygt 

en fjärdedel ger omsorg till en make, maka eller partner.96 I åldergruppen 60-74 år, 

                                                           
92 Szebehely, Marta, Ulmanen, Petra & Sand, Ann-Britt (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det 
arbete och försörjning? Stockholms Universitet, s.4-9 
93 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) Stockholm, s.149-150 
94 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.74 
95 Brodin, Helene (2005) Does anybody care? Print & Media, Umeå Universitet, s.215 
96 Socialstyrelsen (2014) Anhöriga som ger omsorg till närstående. s.17 
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ger var tredje regelbunden informell hjälp till en anhörig. Äldre människor i denna 

grupp hjälper någon annan i medel 18 timmar i veckan. Det är i huvudsak kvinnor 

som står för denna hjälp. I åldergruppen 75-84 år, står också för en betydande del av 

den informella hjälpen. I denna åldergrupp står män och kvinnor för ungefär lika stor 

del av hjälpen till anhöriga.97 I internationell välfärdsforskning brukar framhållas att 

de nordiska välfärdsstaterna kännetecknas av omfattande skattefinansierade 

omsorgstjänster av hög kvalitet, huvudsakligen utförda av offentliganställd personal, 

riktade till och utnyttjade av alla samhällsklasser i livets olika skeden. Men inte heller 

i Norden utförs merparten av omsorgen av offentligt anställd personal. En stor del av 

omsorgen utförs oavlönat inom familjen – ofta av kvinnor – och en ökande andel av 

det offentligt finansierade omsorgsarbetet utförs av privata företag. Vem som utför 

det nödvändigaste omsorgsarbetet är inte givet, vare sig i ett historiskt eller nationellt 

komparativt perspektiv – eller i dagens Sverige. Den internationella forskningen på 

området betonar att omsorgstjänsternas historia alltid har präglats av 

gränsomdragningar mellan avlönat och oavlönat arbete, och mellan familjen, staten, 

frivilligsektorn och marknaden som utförare av omsorgsarbete. 

Hur mycket av omsorgen som i ett samhälle utförs av de olika aktörerna hänger 

samman med familje- och socialrättslig lagstiftning. I Norden har familjen inget 

lagstadgat ansvar när det gäller omsorg om vuxna människor, det yttersta ansvaret 

vilar på kommunerna. Men för att familjemedlemmar inte ska vara tvungna att ta på 

sig ett omsorgsansvar måste de offentligt finansierade omsorgstjänsterna vara 

tillräckligt omfattande och av så pass god kvalitet att de framstår som ett möjligt 

alternativ.98 Försök till att mäta anhörigvårdens omfattning har lett till slutsatsen att 

anhörigas omsorg av hemmaboende äldre är två till tre gånger så stor som den utförd 

av kommunerna.99 Endast 2 procent av omsorgsgivarna som hjälper en närstående 

minst en gång i veckan har fått del av närståendepenningen. Under 2012 utnyttjades 

ledigheten av drygt 10 000 kvinnor och knappt 4 000 män under i genomsnitt 11 

dagar. De låga andelarna med närståendepenning och tjänstledighet bland 

omsorgsgivarna står i skarp kontrast till det faktum att betydligt fler, totalt 

uppskattningsvis 90 000 medelålders kvinnor och 50 000 män, har gått ner i 

                                                           
97 Larsson, Kristina (2007) The social situation of older people. International Journal of social welfare, s.209 
98 Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda 
villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, s.197-198 
99 Larsson, Kristina (2007) The social situation of older people. International Journal of social welfare, s.212 



36 
 

arbetstid eller slutat arbeta helt genom att antingen säga upp sig eller gå i pension 

tidigare än de planerat vilket får konsekvenser för omsorgsgivarnas ekonomi och 

livssituation.100  

I många kommuner har skärpta kommunala riktlinjer lett till en avgränsning av de 

behov som kommunen åtar sig att möta, vilket har ökat kraven på anhörigas 

omsorgsinsatser. Den som behöver hjälp med enbart husliga sysslor som städning, 

tvätt och inköp avvisas i vissa kommuner rutinmässigt, och på många håll har de 

tjänstemän som bedömer de sökandes behov av hjälp fått instruktioner att 

noggrannare än tidigare undersöka om det finns eventuella närstående som kan ge 

hjälp. Trots att det enligt Socialtjänstlagen är den enskildes behov och inte 

kommunens ekonomi som ska vara avgörande, har ofta de tjänstemän som bedömer 

de sökandes hjälpbehov fått strängare krav att hålla kommunens budget. På senare år 

har det också blivit vanligare med kommunala riktlinjer om att tjänstemännen ska 

undersöka ifall det finns anhöriga eller andra närstående utanför hushållet som kan 

ge hjälp. Trots att svensk familjerättslig lagstiftning inte ålägger vuxna barn eller 

andra släktingar något omsorgsansvar för äldre anförvanter fanns sådana riktlinjer i 

var fjärde svensk kommun.101 När samhällets engagemang minskat innebär inte det 

att behoven upphört, istället har en förskjutning mot alltmer informella insatser ägt 

rum. De anhöriga som står för dessa insatser är har ofta varit kvinnor – äldre makar 

och medelålders döttrar – vilkas vardagsliv påverkas i högsta grad. En 

behovsbedömning som enligt Szebehely väger in den enskildes tillgänglighet till 

informell omsorg slår i hög grad mot kvinnor.102 Ulmanen menar att samspelet 

mellan klass och kön i konsekvenserna av denna refamiliseringsprocess dock har 

förändrats över tid under 2000-talets första decennium till följd av minskningen av 

äldreboendena. Enligt Ulmanen sker två förändringar när välfärdsstaten fortsätter att 

dra sig tillbaka. Lågutbildade äldre personer vänder sig till marknaden, medan 

högutbildade äldre vänder sig till sina söner och till hemtjänsten. Döttrarnas insatser 

fortsätter att öka för lågutbildade äldre personer, men det räcker inte till så de vänder 

sig till marknaden också. Högutbildade äldre personer vänder sig istället till sina 

söner, men även i ökad utsträckning till hemtjänsten. Den refamiliseringsprocess 

som utmärkte 1990-talet har med andra ord ytterligare förstärkts under 2000-talets 

                                                           
100 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) Stockholm, s.151 
101 Larsson, Kristina & Szebehely, Marta (2006) Äldres levnadsförhållanden. SCB, s.416 
102 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten.  Stockholm, s.167 
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första decennium och spridit sig även till högutbildade och deras söner. Bland 

högutbildade äldre personer har ökningen av söners hjälp har varit så kraftig att det 

har blivit lika vanligt att få hjälp av söner som av döttrar. Enligt Ulmanens studie 

påverkas inte enbart döttrarnas utan även sönernas förvärvsarbete negativt av denna 

refamiliseringsprocess.103 Internationell forskning visar att de flesta medelålders 

omsorgsgivare kombinerar anhörigomsorg och förvärvsarbete, men kombinationen 

är inte problemfri. En svensk studie visar att mellan 15 och 24 procent av dem som 

hjälper en närstående minst en gång i veckan uppger att deras omsorgsansvar har 

medfört svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter, att hålla arbetstiderna, att 

delta i möten och att ta på sig nya uppdrag. Detta är lika vanligt bland kvinnliga och 

manliga omsorgsgivare och påverkar troligen både karriärmöjligheter och 

välbefinnande. Däremot är kvinnliga omsorgsgivare betydligt mer påverkade än män 

när det gäller hur anhörigomsorg påverkar möjligheten att fokusera på arbetet. Drygt 

var tredje kvinna som hjälper en närstående minst en gång i veckan uppger att 

omsorgsansvaret har gjort det svårare att fokusera på arbetsuppgifterna, vilket är 

dubbelt så vanligt i jämförelse med män i samma situation.104 Ulmanen har i sin 

avhandling visat att det är lika vanligt bland omsorgsgivande söner som bland 

omsorgsgivande döttrar att drabbas av flera typer av negativa konsekvenser för 

förvärvsarbetet. En frågeställning i Ulmanens avhandling gäller om mekanismerna 

bakom sönernas sårbarhet kan skilja sig från döttrarnas genom att omsorgsgivande 

ses som något som hotar traditionella former av maskulinitet, som är kopplade till 

försörjningsansvar för familjen. Ulmanen menar att omsorgsgivande söner kan ur 

detta perspektiv sägas bryta mot traditionella maskulinitetsnormer i större 

utsträckning än de äldre män som efter att ha lämnat arbetslivet vårdar sin 

partner.105  

3.2 Kvinnofällan och dess problem 

Det faktum att kvinnor generellt gifter sig vid yngre ålder än män i kombination med 

mäns kortare medellivslängd, innebär att kvinnan med stor sannolikhet kan förvänta 

sig att leva ensam som gammal.106 De äldre kvinnorna är fler än männen och oftare 

                                                           
103 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.85 
104Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) Stockholm, s.150 
105 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.84 
106 Larsson, Kristina (2007) The social situation of older people. International Journal of social welfare, s.204 
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ensamboende. Det finns fler kvinnor än män i den äldre befolkningen. Med ökad 

ålder ökar antalet kvinnor. Bland befolkningen 80 år och äldre – den åldersgrupp då 

behoven av stöd och hjälp börjar bli omfattande – är cirka 65 procent kvinnor.107 

Detta leder till tydliga könsskillnader i boendet. Medan tre av fyra hemmaboende 

män 65 år och äldre är sammanboende är färre än hälften av kvinnorna i 

motsvarande grupp sammanboende. Bland de hemmaboende 80 år och äldre har 

könsskillnaderna förstärkts sedan slutet av 1980-talet. Att vara ensamboende eller 

sammanboende har stor betydelse både vad gäller behovet av offentliga insatser och 

för den enskildes ekonomiska situation.108 Det visar sig vara ovanligt att gifta eller 

sammanboende personer får plats i särskilt boende. De gifta personer som bor i 

särskilt boende utgörs nästan enbart av kvinnor. De gifta männens frånvaro i särskilt 

boende synliggör det faktum att äldre makar står för omfattande insatser till sina 

män. Bland de ensamstående är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män som 

får plats. Eftersom kvinnorna dels är fler och därutöver oftare är ensamstående 

framstår överrepresentationen som rimlig. Hur stor överrepresentationen bör vara är 

inte möjlig att veta eftersom kunskapen om äldre mäns och kvinnors behov är 

otillräcklig.109 Eftersom kvinnor har längre livslängd och ingår äktenskap med män 

som är äldre än de själva så överlever de i allmänhet sina män. Hela 84,7 procent av 

kvinnorna 85 år och äldre är ensamstående jämfört med 47,3 procent av männen.110 

Kvinnor vårdar först sin make och blir sedan oftast ensamstående. När de senare 

behöver hjälp blir de hänvisade till den offentliga vården. Kvinnorna utför först 

anhörigarbete och behöver därefter offentlig äldreomsorg som de också betalar för. 

Männen är framförallt mottagare av anhöriginsatser. De sammanboende männen får 

insatser något mer sällan än de sammanboende kvinnorna.111 Szebehely beskriver 

konsekvenserna av de stora förändringar som skett i äldreomsorgen från början av 

1980-talet fram till mitten av 1990-talet. Samtidigt som antalet mycket gamla ökat 

kraftigt har både antalet äldre med hemtjänst och antalet institutionsplatser för äldre 

minskat markant. Hemhjälpen har minskat särskilt mycket bland äldre 

sammanboende, men också bland ensamstående äldre med måttligt behov av hjälp. 

Den omställning som beskrivs mot en mer restriktiv tilldelning av insatser har enligt 

                                                           
107 Statistiska centralbyrån (2015)  
108Socialstyrelsen (2004)  Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s.165 
109 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s.175 
110 Statistiska centralbyrån (2015)  
111 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s.193-194 
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Szebehely drabbat både äldre män och kvinnor som mottagare av insatser.112 En 

annan konsekvens av en förändrad behovsbedömning är att alltfler äldre kvinnor, 

som oftare än männen föredrar offentlig hjälp framför informell hjälp, får informell 

hjälp och därmed en annan hjälp än de önskar. Överensstämmelsen mellan önskemål 

och vem som ger hjälpen är betydligt lägre för de äldre kvinnorna. En förklaring till 

detta kan vara att de oftare är ensamboende. Männen som i högre grad är 

sammanboende får hjälp av sin partner, ett alternativ som inte lika ofta finns 

tillgängligt för de äldre kvinnorna.113  

Trots att söner till högutbildade äldre står för den största ökningen, menar Ulmanen 

att arbetarklassens döttrar fortfarande utgör den grupp som hjälper sina gamla 

föräldrar mest. Deras möjligheter till ekonomiskt oberoende genom förvärvsarbete är 

därmed fortfarande sämre än för övriga grupper och har försämrats ytterligare under 

2000-talets första decennium.114 Vi tänker oss vanligtvis arbete som lönearbete på 

arbetsmarknaden. Men inom familjen sker också olika former av arbete som till 

största delen är obetalt, det som brukar kallas för hemarbete. Den stora 

tidsanvändningsundersökning som görs av SCB visar att kvinnor arbetar minst lika 

mycket som män, men män arbetar till största delen betalt medan kvinnors arbete är 

mer jämnt fördelat mellan betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete. Kvinnor 

ägnar dubbelt så mycket tid som män åt hushållsarbete, vilket är den mest 

tidskrävande delen av det obetalda hemarbetet. Det typiska mönstret är att yngre och 

medelålders kvinnor tar hand om sina barn och gamla föräldrar, medan äldre 

kvinnor vårdar sin sambo, make eller partner.115 Genom att den offentligt 

finansierade barn- och äldreomsorgen övertog en del av kvinnors obetalda 

omsorgsarbete inom familjen, fick kvinnor ökade möjligheter till förvärvsarbete och 

egen försörjning utan att männen behövde ta större del av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Denna expansionslösning har därmed inte inneburit någon större 

omfördelning av omsorgsarbete från kvinnor till män. Det är fortfarande kvinnor som 

står för den största delen av omsorgsarbetet, såväl inom familjen som på 

arbetsmarknaden. Detta innebär att kvinnor drabbas dubbelt av åtstramningar i den 

offentligt finansierade omsorgen, både som anställda och som anhöriga. För 

                                                           
112Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s.167 
113 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm, s.167 
114 Ulmanen, Petra (2015) Omsorgens pris i åtstramningstid. Stockholms universitet, s.76 
115 SOU 2005:066 Forskarrapporter till jämställdhetspolitiska utredningen, s.294-295 
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äldreomsorgens del drabbas kvinnor på ytterligare ett sätt, genom att de utgör en klar 

majoritet av brukarna.116 

3.3 Framtidsprognoser 

Enligt de prognoser som gjorts kommer behoven av vård och omsorg att nu öka 

relativt måttligt fram till år 2020, för att därefter i takt med att de stora 

fyrtiotalistgenerationerna kommer upp i de högsta åldrarna, öka mer kraftigt. Även 

om vi utgår från det mest positiva scenariot vad gäller hälsoutvecklingen bland de 

äldre har vi på grund av de förväntade ökningarna av de allra äldsta att se fram emot 

ett behov av ett ökat resurstillskott.117 Thorslund menar att förutsatt att vi inte vill 

välja att sänka ambitionsnivån mätt i resurser och kostnader i relation till de äldres 

behov under dagens nivåer, har flera utredningar kommit fram till att den offentlig 

finansierade äldreomsorgen i Sverige skulle behöva förstärkas med ca 60 procent för 

att år 2040 kunna upprätthålla en omsorg med samma ambitionsnivå som i 

praktiken gäller idag. Att beräkna kostnaderna för att uppnå en högre ambitionsnivå 

är svårt.  Totalt skulle det behövas en fördubbling av äldreomsorgens resurser till år 

2040.118 Enligt konjunkturinstitutets prognoser kommer ökad medellivslängd 

innebära en kraftig ökning av behovet av välfärdstjänster. Om dessutom 

pensionsåldern förblir densamma som i dag, behöver detta stigande behov av 

välfärdstjänster finansieras av en krympande andel yrkesverksamma i befolkningen. 

Det skulle betyda att välfärdsåtagandet behöver krympas eller skatterna höjas. Att 

behålla dagens välfärdsåtagande med oförändrade skatter förutsätter både ett 

förlängt arbetsliv och förändrade behovsmönster för välfärdstjänster.119 
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118 Thorslund, Mats (2010) Åldrandet och äldreomsorgens utveckling. Socialmedicinsk tidskrift 5-6/2010, s.403 
119 Konjunkturinstitutet (2015)  
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4. Sammanfattande slutdiskussion 
Det har under de senaste decennierna blivit svårare att överhuvudtaget få omsorg och 

vård och väl inne i systemet får många äldre uppleva konsekvenserna av att 

äldreomsorgen har trimmats och effektiviseras. Thorslund menar att äldreomsorgen 

av i dag inte lever upp till tidigare normer och tidigare tolkning av Socialtjänstlagen.  

Välfärdsstaterna har under de sista decennierna varit utsatta för stora och 

genomgripande förändringar vilket har påverkat utvecklingen av äldreomsorgen. De 

omständigheter som låg bakom avstannandet av den svenska äldreomsorgens 

utbyggnad efter 1980 kan ses som en kombination av minskade ekonomiska resurser 

och nya idéer, eller politiska föreställningar, om hur äldre skröpliga personer bäst 

skulle tas om hand. Brodin menar att ett av de mest synbara resultaten av denna 

händelseutveckling är den kraftiga minskningen av andelen äldre som beviljats 

hemtjänst från och med 1980-talet. Reformer som Ädelreformen har i detta 

sammanhang snarare bidragit till att stjälpa än att hjälpa ett bibehållet offentligt 

ansvar för omsorg till äldre, eftersom Ädelreformen och dess efterföljare vältrat över 

såväl ansvaret som kostnaderna för omsorgen på kommunerna men utan att dessa i 

motsvarande takt fått ekonomiskt stöd för att kunna behålla verksamheterna i 

oförändrat skick. Hjälptilldelningen har från och med 1990-talet blivit mer restriktiv, 

den har oftare utgått från tillgängliga resurser istället för från befintliga behov och en 

ökad andel vårduppgifter har förts över på anhöriga och andra närstående. Det är en 

betydande del av befolkningen, framförallt i medelåldern, som ger regelbunden 

omsorg till en anhörig, släkting eller vän som behöver hjälp i vardagen på grund av 

hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i Esping-

Andersens teori om välfärdsstaterna, väcker informaliseringen av den svenska 

äldreomsorgen frågan, om den svenska äldreomsorgen är på väg bort från den 

nordiska välfärdsmodellen.  

I undersökningen av äldreomsorgens utveckling i kommunerna Skellefteå och Luleå 

mellan åren 1998 - 2014, kan man konstatera att äldre som beviljats plats i särskilt 

boende minskat sedan slutet av 1990-talet. För Luleå kommun kan man även se en 

negativ utveckling vad gäller antalet beviljade hemtjänsttimmar sedan slutet av 

nittiotalet. I Skellefteå hade däremot antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat under 

samma period. Resultatet av undersökningen av de två kommunerna visar att 

kvaliteten på äldreomsorgen varierar beroende på vilken kommun man tillhör. 
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Thorslund menar att risken är att det kan bli problem med rättssäkerheten för den 

enskilde då liknande behov kan leda till olika hjälp beroende på vilken kommun man 

bor i. Det har sedan 1990-talet skett en omfattande decentralisering av tidigare 

statliga uppgifter och Sand menar att välfärdsstaten i och med decentraliseringen 

alltmer ersatts av det som kan kallas välfärdskommun. Även om skillnaderna mellan 

kommunerna minskat under senare år finns fortfarande stora skillnader vad gäller 

chansen för en äldre person att få hemhjälp eller en plats på särskilt boende. Vissa 

kommuner är mer generösa än andra och har mer platser och/eller en mer utbyggd 

hemtjänst. 

Äldreomsorgen har genomgått en åtstramningsfas från 1980 vilket innebär att 

hemtjänst, äldreboenden och ekonomiska ersättningar för anhörigomsorg har 

minskat. Även Socialstyrelsen menar att den omsorg som idag ges av anhöriga till 

närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser 

skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg. Trots att 

svensk familjerättslig lagstiftning inte ålägger vuxna barn eller andra släktingar något 

omsorgsansvar för äldre, fanns sådana riktlinjer i var fjärde svensk kommun. Brodin 

menar att kännetecknande för de nya idéer som vuxit fram och inkorporerats i 

äldreomsorgen sedan 1980-talet är att de alla har syftat till att omförhandla det 

offentliga ansvaret för äldreomsorgen som uppstod under 1950-talet. Den 

demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning i kombination med de 

ekonomiska kriserna har bidragit till att reducera den offentliga omsorgens 

finansiella handlingsutrymme men Brodin menar att det enskilt mest betydelsefulla 

faktorn i den institutionella förändringsprocessen har varit den förändrade synen på 

äldre från beroende till friska. Föreställningen om äldre som friska har på många 

olika sätt och i många olika sammanhang legitimerat en förändring av 

ansvarsfördelningen inom svensk äldreomsorg.  

När samhällets engagemang minskar innebär inte det att behoven upphört, istället 

har en förskjutning mot alltmer informella insatser ägt rum. De anhöriga som står för 

dessa insatser är ofta kvinnor, äldre makar och medelålders döttrar. Anhöriga betalar 

ett högt pris för att ge anhörigomsorg i form av sjukskrivningar, svårigheter att 

fokusera på arbetet, minskad arbetstid eller sluta arbeta helt samt minskade 

inkomster som en följd av anhörigomsorg. Szebehely menar att det finns ett glapp 

mellan den politiska ambitionen – att äldre ska få vård och omsorg efter behov – och 
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utfallet i praktiken, där kommunernas ekonomiska ramar snarare än de enskilda 

äldres behov styr vem som ska få hjälp eller inte. Svensk äldreomsorg återspeglar den 

utveckling som har ägt rum i det svenska välfärdssamhället de senaste decennierna 

vilket innebär att ju större inslag av familisering, desto större risk att klass- och 

könstillhörighet påverkar de gamla föräldrarnas och de vuxna barnens 

valmöjligheter, liksom omsorgens kvalitet och kvantitet. Enligt Ulmanen utmärks 

äldreomsorgens utveckling av en refamilisering utan välfärdsstatens stöd.  

Äldreomsorgen är på väg att bli ett av våra verkligt stora samhällsproblem. 

Efterfrågan på arbetskraft i äldre- och handikappomsorgen beräknas växa med 

uppemot 70 procent fram till år 2050. Äldre i framtiden förväntas därför i första 

hand kunna lösa sitt behov av omsorg själva, inte genom det offentliga utan genom 

att vända sig till den öppna marknaden eller till sina anhöriga. Efter år 2020 kommer 

befolkningsutvecklingen att kräva att de skattefinansierade resurserna ökar för att 

behålla ambitionsnivån. Konjunkturinstitutet har i sina prognoser konstaterat att en 

ökad medellivslängd samt en pensionsålder som förblir densamma kommer att 

innebära att välfärdsåtagandet behöver krympas eller skatterna höjas. Har den 

Socialdemokratiska välfärdsstaten varit en historisk parentes? Denna uppsats visar 

att vi i och med familiseringen av äldreomsorgen distanserar oss alltmer från den 

välfärdsmodell där stat och kommun ansvarat för äldreomsorg och välfärd i femtio år 

vilket innebär att arbetskontraktet inte längre är en garant för välfärd. Leitner menar 

att defamilisering genom marknaden blir en klassfråga och endast höginkomsttagare 

har då råd att bli defamiliserade. Utvecklingstendensen mot ökade klass-, köns- och 

etniska skillnader är det allvarligaste hotet mot ett fortsatt framtida bibehållet 

offentligt ansvar för äldreomsorgen då den står i stark kontrast mot den övergripande 

välfärdspolitiska tolkningsramen i Sverige om jämlikhet, rättvisa och lika behandling 

inför lagen.  
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