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AV MARTA SZEBEHELY

Merparten av den forskning som under 1990-talet har belyst välfärdsstater från ett 
könsperspektiv har på ett eller annat sätt tagit sin utgångspunkt i Gosta Esping-An
dersens Three Worlds o f Welfare Capitalism (se t ex Lewis 1992 och 1997, Orloff 
1993, Sainsbury, red 1994, O’Connor 1996). Esping-Andersens verk har därvid 
fungerat som inspiration och som något att kritiskt ta spjärn mot -  som avstamp 
för utveckling av mer genuskänsliga begrepp och perspektiv för att belysa konse
kvenser för kvinnor (och män) av skilda socialpolitiska system inom olika välfärds- 
regimer.

En vanlig linje i de feministiska välfärdsstatsforskarnas kritik är att den kompa
rativa välfärdsstatsforskningen i Esping-Andersens anda alltför starkt har fokuserat 
på hur medborgarna skyddas mot inkomstbortfall till följd av sjukdom, ålderdom 
eller arbetslöshet. Forskningen har således koncentrerats till den del av den moder
na välfärdsstaten som Anttonen (1990) benämner socialförsäkringsstaten, till skill
nad från den sociala servicestaten (jfr även Leira 1994 som använder begreppen 
försörjningsstat och omsorgsstat med ungefär motsvarande innebörder). Att mo
derna välfärdsstater -  särskilt de skandinaviska -  vid sidan av transfereringarna 
också har ett stort inslag av offentliga tjänster har blivit mindre uppmärksammat. 
De sociala tjänsterna har varit ”en mörk kontinent inom manligt teoribygge” 
(Anttonen 1998:84). Det stora inslaget av offentligt finansierade och i huvudsak of
fentligt producerade sociala tjänster riktade till och använda av alla samhällsklasser 
-  kännetecken för just den skandinaviska modellen -  har därmed fått relativt be
gränsad uppmärksamhet inom välfärdsstatsforskningen (Sipilä 1997).
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En följd av koncentrationen på olika välfärdsregimers förmåga att skydda med
borgarna mot tillkortakommanden på arbetsmarknaden är att huvudintresset rik
tats mot relationen mellan stat och marknad. Därmed har den gängse välfärdsstats- 
forskningen inte närmare intresserat sig för familjens insatser för medborgarnas 
välfärd, och följaktligen inte heller för fördelningen mellan avlönat och oavlönat 
arbete.1

Välfärdsstatsforskningens ointresse (eller kanske snarare sent väckta intresse) för 
sociala omsorgstjänster är egentligen förvånande. Det sätt på vilket ett samhälle or
ganiserar omsorgen om barn, skröpliga gamla och andra grupper som tillfälligt el
ler varaktigt behöver andra människors omsorg för att överleva eller ha ett drägligt 
liv, är av avgörande betydelse för många människors vardagsliv -  inte bara för den 
som behöver andras omsorg, utan också för den (oftast en kvinna) som avlönat el
ler oavlönat utför det nödvändiga omsorgsarbetet.

I denna artikel diskuteras aktuella förändringar av den svenska äldreomsorgen ur 
ett klass- och könsperspektiv. Med utgångspunkt från en modell om olika former 
av omsorgsarbete diskuteras förskjutningar av omsorgsarbetet mellan olika väl- 
färdssektorer, samt kort- och långsiktiga konsekvenser därav för omsorgsgivare och 
mottagare, liksom för välfärdsstatens legitimitet.

Avlönat och oavlönat arbete i Sverige och Europa
Att fler kvinnor i Skandinavien än i stora delar av Europa förvärvsarbetar har i all
mänhet setts som uttryck för att den väl utbyggda offentliga barn- och äldreom
sorgen i Skandinavien har givit fler kvinnor möjlighet att förena omsorgsansvar 
och förvärvsarbete. Socialförsäkringssystemets betydelse för att (bl a genom pensio
nerna) premiera högt förvärvsdeltagande har också uppmärksammats.

Det är inte bara den höga andelen kvinnor i förvärvsarbete generellt sett som är 
utmärkande för den svenska och skandinaviska situationen. Skillnaden i förvärvs
frekvens är särskilt stor när det gäller vissa grupper: 1994 förvärvsarbetade 75 pro
cent av alla svenska kvinnor jämfört med EU-genomsnittet på 53 procent. Bland 
svenska småbarnsmödrar förvärvsarbetade 81 procent, i EU 53 procent; och bland 
svenska kvinnor i åldern 45-64 år (den ålder när föräldrarna brukar börja behöva 
hjälp) förvärvsarbetade 75 procent i Sverige jämfört med 41 procent i EU (Vogel 
1997:38).

Ett annat särdrag för den svenska arbetsmarknaden är (eller har åtminstone varit) 
att både lågutbildade och högutbildade kvinnor förvärvsarbetar. Att högutbildade 
kvinnor arbetar är vanligt i hela Europa: i OECD-länderna var 1994 i genomsnitt 
85 procent av kvinnor med universitetsutbildning förvärvsaktiva, men bara i ge
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nomsnitt 50 procent av kvinnorna med grundskoleutbildning. I Sverige var motsva
rande andelar 93 respektive 85 procent (OECD 1996a:49, se även Stark & Regnér 
1997). Det höga arbetskraftsdeltagandet bland svenska kvinnor med kort utbild
ning kan tolkas som en effekt av den välutbyggda sociala servicestaten. Framväxten 
av den offentliga omsorgssektorn skapade en arbetsmarknad som i praktiken 
främst kom att befolkas av kvinnor, samtidigt som tillgången till de subventione
rade omsorgstjänsterna gjorde det möjligt också för lågutbildade (och därmed låg
avlönade) kvinnor att förvärvsarbeta även om det fanns små barn eller hjälpbehö- 
vande gamla inom familjen eller släkten. Svenska kvinnor har -  oavsett samhälls
klass -  haft större möjligheter att vara ”working mothers and daughters” (jfr An- 
ttonen 1990:18).

Bilden av den skandinaviska välfärdsstaten som på detta sätt potentiellt kvinno- 
vänlig har problematiserats av flera forskare (se t ex Fraser 1994, Lewis 1997). Ett 
moment i kritiken tar fasta på den offentliga sektorn som arbetsgivare: den arbets
marknad som skapades genom den sociala servicestatens framväxt innebar låga lö
ner och i många fall mer belastande arbetsvillkor än andra sektorer. Även påtvingat 
deltidsarbete och tillfälliga anställningar är vanligare inom den offentliga sektorns 
vård- och omsorgsyrken än inom andra sektorer (SOU 1998:6 s 88).

Ett annat moment i problematiseringen av den skandinaviska välfärdsstaten som 
kvinnovänlig är att betoningen av de offentliga tjänsterna medför en tendens att 
osynliggöra det omsorgsarbete som utförs inom familjen, och därmed den köns- 
mässigt ojämlika fördelningen av det oavlönade arbetet.2 Eftersom omsorgsarbets- 
delningen inom familjen inte förändrades i takt med att kvinnorna trädde ut på ar
betsmarknaden efter 1950-talets hemmafruparentes, ‘betalar’ i praktiken många 
kvinnor för att de utför större delen av det oavlönade omsorgsarbete genom att för
värvsarbeta deltid (gäller 40 procent av den kvinnliga svenska arbetskraften) (Stark 
& Regnér 1997:89). Den ojämna fördelningen av avlönat och oavlönat arbete visar 
sig genom att svenska män och kvinnor arbetar totalt sett lika många timmar per 
vecka -  ca 60 timmar i genomsnitt, men för kvinnor består 33 av dessa timmar av 
oavlönat arbete i hemmet, för män 20 timmar (Rydenstam & Wadenskog 1997: 
102). Som Jenson (1997:183) har påpekat: den manliga familjeförsörjarmodellen 
är svag i Sverige, men den kvinnliga omsorgsgivarmodellen har fortsatt hegemoni. 
Eller med Leiras ord: ”The dual-earner family is not a dual-carer family” (1993: 
67). Utbyggnaden av den sociala servicestaten och det höga arbetskraftsdeltagandet 
bland svenska kvinnor har inte nämnvärt ändrat arbetsdelningen mellan könen -  
omsorgsarbetet i Skandinavien är troligen lika könsojämlikt fördelat som i andra 
länder, men skillnaden är att en större del av detta arbete utförs av kvinnor som får 
lön för arbetet.
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Föga uppmärksammat inom välfärdsforskning ur könsperspektiv är de klassmäs
siga aspekterna av omsorgsarbetets organisering. Vad innebär det t ex för kvinnor 
från olika samhällsklasser att det finns offentligt finansierade alternativ till den oav
lönade familjeomsorgen? Fördelas omsorgsarbetet mer eller mindre klassjämlikt 
om en större del av detta arbete utförs i avlönade former? Frågor om kön har of
tast överskuggat frågor om klass inom den kvinnovetenskapliga välfärdsstatsforsk- 
ningen.

Anglosaxisk omsorgsforskning
Den forskningstradition som ofta benämns omsorgsforskning karakteriseras, åt
minstone i sin anglosaxiska form, av samma ointresse för klassaspekter (Arber & 
Ginn 1992). Forskare inom denna tradition har uttömmande studerat och be- 
greppsliggjort omsorgsarbetets innehåll och relationen mellan omsorgsgivare och 
mottagare. Däremot har man endast i begränsad utsträckning intresserat sig för 
omsorgsarbetets relation till olika socialpolitiska modeller, och ‘omsorg’ har också 
länge ganska oreflekterat setts som synonymt med oavlönad och familjebaserad 
omsorg. Först på 1990-talet uppmärksammade exempelvis brittiska och amerikan
ska omsorgsforskare att all familjeomsorg inte är oavlönad och att omsorgsarbete i 
hemmet kan utföras av personer som inte alls är släkt med den som får hjälpen, till 
exempel i form av tjänstefolk eller offentligt anställd omsorgspersonal. Omsorgs- 
relationen började i det sammanhanget att betraktas ur ett mindre klasslöst per
spektiv -  den utförande och mottagande partens klasstillhörighet börjande upp
märksammas, liksom frågor om vilka sociala grupper som får vilken slags omsorg 
(se t ex Abel & Nelson 1990, Thomas 1993).3

Omsorgsfrågor som välfärdsfrågor
Även om omsorgsfrågor har betonats av de forskare som kritiserat den gängse 
välfärdsstatsforskningen för könsblindhet, så är det inte förrän under de allra se
naste åren som omsorgsfrågorna på allvar har börjat studeras ur ett bredare väl- 
färdsperspektiv (O’Connor 1996, Anttonen & Sipilä 1996, Lewis, red 1998). En
ligt Jenson (1997) bör det vara centralt för komparativ välfärdsforskning att stu
dera hur olika socialpolitiska program utformas i syfte att minimera de risker och 
de belastningar som förknippas med såväl att behöva omsorg som att vara om
sorgsgivare. Viktiga frågor är då: Vem ger omsorg? Vem betalar? Flur/var utförs 
omsorgen? Svaren på dessa frågor ger andra bilder av välfärdens organisering än 
om man fokuserar på arbetslöshetsersättning eller pensioner. Svaren på frågorna
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har också möjlighet att ge en bild ur både köns- och klassperspektiv av vem som 
får och vem som ger vilken slags omsorg under vilka villkor.

Jensons frågor är viktiga för att vidga omsorgsforskningens fokus utanför den nu
varande tyngdpunkten på familjen. Men de är också viktiga för att vidga den kvin
novetenskapliga välfärdsstatsforskningens fokus. Denna forskningstradition har 
nämligen i första hand intresserat sig för relationen mellan familj och stat och för 
frågan om i vad mån omsorgsarbetet är avlönat eller oavlönat, medan omsorgsar- 
bete utfört av andra aktöreran familj och stat har rönt begränsad uppmärksamhet.

Välfärdsstat eller välfärdsmix?
Det finns dock forskare som intresserat sig för omsorgsarbete utfört inom olika 
”välfärdssektorer” -  ofta uppdelat på stat, marknad, familj och frivilligsektor (se 
t ex Evers 1993, Abrahamson 1995). Inom dessa forskningstraditioner används 
ofta begrepp som välfärdssamhälle, välfärdspluralism, välfärdsmix eller ”mixed 
economy of care” för att belysa samspelet mellan de olika sektorerna. Dessa be
grepp har inte i första hand vuxit fram i forskning utan i politiken -  framför allt ef
ter Thatchers maktövertagande 1979. Så t ex lyftes begreppet ”welfare society” 
fram i den inflytelserika OECD-rapporten Welfare state in crisis (1981:5) i betydel
sen en utveckling från välfärdsstaten ”i riktning mot att stärka de primära institu
tionernas (familjens och närsamhällets) roll” -  en utveckling som beskrivs som 
”ofrånkomlig och önskvärd” (aa:13). Även inom forskningen har begreppen ofta 
använts normativt: forskarna undersöker inte bara vilka andra system än den of
fentliga sektorn som bidrar till välfärden. Det finns också ofta ett ställningstagande 
att de icke-statliga aktörernas andel av välfärdsproduktionen bör öka -  mindre stat 
och mer marknad, frivilligsektor och/eller familj (för kritik se exempelvis Johnson 
1990).

En begränsning i ”välfärdssektortraditionen” är att man i allmänhet inte skiljer 
på vem som utför och vem som betalar; man intresserar sig bara för utförandet.
Det innebär att t ex allt omsorgsarbete som utförs inom familjens ram ses som en 
enhetlig kategori, oavsett om det är oavlönat, ersatt direkt av den hjälpbehövande 
ur egen ficka eller ersatt genom skattemedel utbetalda antingen till omsorgsgivaren 
eller omsorgsmottagaren. Även ”marknad” som omsorgssektor är en ganska blan
dad kategori bestående av både offentligt finansierade privata entreprenader (”kva- 
simarknad”) och alltigenom privat finansierade tjänster köpta på en omsorgsmark- 
nad -  vit eller grå/svart.
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En typologi över omsorgsarbete
Som ett försök att skilja på betalning och utförande, och därmed systematisera sva
ren på två av Jensons tre frågor -  vem betalar och vem utför -  vill jag föreslå en ty
pologi för analys av omsorgsarbetet.4

Figur 1. O m sorgsarbetets olika former

Vem utför? (inom vilken sektor)
1 . 2 . 3 . 4 .
Familj ”S ta t”5 Marknad Frivillig

sektor

A. Oavlönat om sorgsarbete

B. Offentligt finansierat 
om sorgsarbete

Vem betalar?
C. Privat finansierat omsorgs
arbete inom den formella ekonomin

D. Privat finansierat om sorgsarbete 
inom den informella ekonomin

Med modellen som utgångspunkt är det möjligt att diskutera förändringar av 
omsorgsarbetets utförande och finansiering över tid, men också att analysera vilka 
grupper som får vilken form av omsorg vid en given tidpunkt. I det följande kom
mer jag att med hjälp av modellen diskutera den svenska äldreomsorgen -  främst 
omsorgen om gamla människor som bor kvar i hemmet -  med betoning på vad se
nare års förändringar innebär ur klass- och könssynpunkt. Först dock några meto
dologiska anmärkningar och reflektioner kring modellens begränsningar.

Begreppet omsorgsarbete -  en problematisering
Ett problem med att använda modellen för en analys av förändringar över tid eller 
av skillnader mellan grupper är svårigheten att avgränsa begreppet omsorgsarbete. 
Omsorg är ett vitt och mångfacetterat begrepp, som i både vanligt språkbruk och 
forskning omfattar såväl praktiska arbetsuppgifter som en känslomässig relation; 
både ”caring for” och ”caring about” (se t ex Thomas 1993).

De metodologiska problemen är stora när det gäller att studera omsorgsarbetets 
omfattning och fördelning. I de flesta studier definieras ”omsorg” eller ”omsorgsar
bete” som ett antal praktiska uppgifter utförda som hjälp åt en person som inte

l a 2a 3a 4a

lb 2b 3b 4b

lc 2c 3c 4c

ld 2d 3d 4d
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själv kan klara av detta arbete.6 När det gäller hemmaboende äldre omfattas oftast 
både omsorg om hemmet (som t ex städning, matlagning eller tvätt) och omsorg 
om kroppen (som t ex hjälp att bada/duscha eller klä på sig). I studierna ingår däre
mot oftast inte emotionellt omsorgsarbete (t ex att trösta), inte heller sådant tids
krävande men för mottagaren osynligt omsorgsarbete som ”tillsyn”. Särskilt det 
omsorgsarbete som utförs av familj och släkt är ofta osynligt i den mening att var
ken den som får eller den som ger omsorg har reflekterat över vilka aktiviteter som 
är omsorg och vilka som t ex är socialt umgänge. Därför är det svårt att mäta an
hörigomsorg med intervjuer, alldeles särskilt om det är den hjälpbehövande som 
tillfrågas -  det ligger i omsorgsgivandets ideal att den som tar emot hjälpen inte 
alltför mycket ska påminnas om sin hjälplöshet; omsorg ska ges så finkänsligt och 
osynligt som möjligt (Wenger m fl 1996).

Genom den officiella statistiken är det bara möjligt att få kunskap om en begrän
sad del av det totala omsorgsarbetet, nämligen det offentligt finansierade omsorg
sarbete som utförs inom den offentliga sektorn eller i entreprenadform (cell 2b 
resp. 3b), samt i någon mån också olika former av offentligt finansierade anhörig
insatser (lb).7För övriga celler i modellen saknas reguljära statistikuppgifter. Inte 
heller existerande intervjustudier ger information om alla celler i modellen. Framför 
allt saknas data om omsorgsarbetets finansiering -  man kan få veta t ex hur många 
som uppger att de får hjälp från anhöriga, men man får inte veta om (och i så fall 
hur) detta arbete ersätts ekonomiskt.

Även om kunskapen är begränsad när det gäller många av cellerna, förekommer 
sannolikt arbete i de flesta celler -  även i dem man inte omedelbart förknippar med 
omsorgsarbete. Så kanske man t ex inte tänker sig att det kan finnas offentligt ut
fört oavlönat omsorgsarbete (cell 2a). Enligt flera studier om hemhjälp i olika län
der är det dock inte ovanligt att offentligt anställda hemhjälpare inom äldreom
sorgen hjälper sina hjälptagare utanför arbetstid och utan lön (se t ex Szebehely 
1995, Christensen 1997); det finns också exempel på kommunala vårdbiträden 
inom hemtjänsten som får extra betalt av sina hjälptagare (cell 2d) (Szebehely 
1995). Bristen på data försvårar analysen, men förmodligen förekommer ganska 
mycket omsorgsarbete inom den informella ekonomin -  förmodligen såväl inom 
marknadssektorn som inom familjens och släktens ram. En norsk studie visar att 
var femte äldre person med hjälp från anhöriga betalar sina släktingar ur egen ficka 
(Lingsom 1988).

Det är viktigt att notera att gränserna mellan modellens olika rutor är flytande, 
till exempel gränsen mellan oavlönat och avlönat omsorgsarbete. Som Ungerson 
har påpekat (1995, 1997) finns det en rad betalningsformer mellan helt oavlönat 
arbete och formell avlöning, särskilt när det gäller ekonomiska ersättningar för an
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hörigas omsorgsarbete. I flertalet europeiska länder ökar användningen av ”cash 
for care”, dvs offentliga bidrag utbetalda till den omsorgsgivande eller omsorgs- 
behövande parten, ofta i form av mer eller mindre symboliska ersättningar för 
omsorgstjänster, t ex anhörigbidrag eller vårdnadsbidrag. Familjemedlemmars 
omsorgsarbete ersätts i princip aldrig fullt ut, den offentliga ersättningen innebär 
endast en delfinansiering av arbetsinsatsen (jfr Stark & Regnér 1997:50). Dessa 
ekonomiska ersättningsformer innebär därför en uppluckring av gränsen både mel
lan avlönat och oavlönat omsorgsarbete, och mellan formell och informell omsorg.

Men gränsen är också flytande mellan offentlig och privat finansiering. Det som i 
modellen kallas offentligt finansierat omsorgsarbete innebär egentligen offentligt 
subventionerad omsorg; den ”offentliga omsorgen” är idag så gott som aldrig helt 
utan kostnad för individen.8 Inom den kommunala äldreomsorgen (till skillnad från 
sjukvården) beror egenandelen (omsorgsavgiften) på både individens inkomst och 
hjälpens omfattning (jfr Lehto 1998). Dessutom varierar avgiften starkt mellan 
olika kommuner. Det innebär att det finns stora variationer i graden av offentlig 
respektive privat finansiering i den rad som i modellen betecknas ”offentligt finan
sierat omsorgsarbete”.

Inom varje cell i modellen ryms ganska olika former av omsorgsrelationer, bl a 
beroende på att modellen inte skiljer på vem som anställer och vem som betalar. 
Omsorgsarbete utfört av en person anställd direkt av den hjälpbehövande hamnar t 
ex i samma cell som omsorgsarbete utfört av en person anställd inom ett privat 
omsorgsbolag. För omsorgsrelationen, liksom för den anställdes anställningstrygg
het, kan dessa olika anställningsformer ha vitt skilda innebörder.

Omsorgsarbetets fördelning -  en europeisk utblick
Få gamla människors omsorgsmönster faller inom endast en av modellens celler.9 
Runt de flesta människor som behöver hjälp i sin vardag finns ett komplicerat 
omsorgspussel med aktörer inom olika välfärdssektorer, oavlönade eller avlönade 
på olika sätt. Inte heller på aggregerad nivå kan ett lands omsorgslösningar fångas i 
endast en av modellens celler -  enbart oavlönad familjeomsorg eller enbart t ex of
fentliga lösningar har aldrig varit tillräckligt för alla. Omsorgsarbetets fördelning 
mellan olika omsorgssektorer varierar dock mellan länder och över tid.

Även i utvecklade välfärdsstater som de skandinaviska ryms mest omsorgsarbete 
inom cell la  -  den oavlönade familjeomsorgen. Mer specifikt för de skandinaviska 
välfärdsstaterna är den relativt stora omfattningen av omsorgsarbete inom cell 2b 
(offentligt finansierat, offentligt utfört omsorgsarbete). Detta framgår av tabell 1 
som visar omsorgsmönstret bland hemmaboende äldre i Sverige, Storbritannien
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Tabell 1. Omsorgsmönster bland hemmaboende äldre i Sverige, Storbritannien och Tyskland

Äldre (60 år+) med regelbunden hjälp i
hemmet 1992-93: andel (%) som får hjälp från... Sverige Storbritannien Tyskland

FAMILJ:
...m aka/m ake 32 35 40
...barn eller annan anhörig/vän 
boende i sam m a hushåll 5 15 24
...barn eller annan anhörig/vän/ 
granne boende i annat hushåll 28 42 58

...OFFENTLIG SOCIAL SERVICE/HEMTJÄNST ("STAT") 51 26 5

...PRIVAT BETALD HJÄLP ("MARKNAD”) 7 21 11

...FRIVILLIG ORGANISATION 0 2 5

...ANNAN (INKLUSIVE ‘VET EJ’) 0 2 3

Källa: Andersson , 1993:24 (Totalsumman överstiger 10 0  % eftersom mer än en hjälpare kunde anges)

och Tyskland enligt den sk Eurobarometern, en omfattande surveystudie genom
förd 1992-93 i de (då) tolv EU-länderna samt Sverige.

Eurobarometer-studien visar att med undantag för hjälpinsatser makar emellan 
(där skillnaden mellan länderna är måttlig) är anhörigas omsorgsinsatser mycket 
mer omfattande i Storbritannien och Tyskland än i Sverige. Allra vanligast är anhö
righjälpen i Tyskland, där det också är vanligare att äldre bor med sina barn. Till 
skillnad från i Skandinavien och Storbritannien har vuxna barn i Tyskland (liksom 
i de flesta länder på kontinenten) lagstadgat ansvar att försörja/vårda sina föräldrar 
(Millar & Warman 1996).

Med reservation för att Eurobarometern inte ger någon information om omfatt
ningen av de olika parternas omsorgsinsatser och inte heller om omsorgsarbetets fi
nansiering, tyder ovanstående uppgifter på att omsorgsarbetets sammansättning 
skiljer sig avsevärt mellan de tre länderna. Även om familjen är den viktigaste om
sorgskällan för hemmaboende äldre i alla tre länderna, är familjen mindre ensam 
om omsorgsansvaret i Sverige där omsorgsarbetet fördelas ganska jämnt mellan fa
miljen och den offentliga sektorn.10 Enligt Eurobarometern har inte marknaden och 
(ännu mindre) frivilligsektorn någon större del i omsorgsarbetet för svenska äldre. I 
Storbritannien är familjens dominans större än i Sverige, och omsorgshjälp köpt på 
marknaden nämns nästan lika ofta som den offentliga hjälpen. I Tyskland, slutli
gen, är familjeomsorgen nästan helt dominerande, och marknaden är den hjälp
källa utom familjen som uppges av flest äldre.

Uppgifterna från Eurobarometern bekräftar därmed bilden av Storbritannien som
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en marknadsdominerad (men ännu mer familjepräglad) liberal välfärdsregim, Tysk
land som en kontinental familjebaserad konservativ välfärdsregim och Sverige som 
en socialdemokratisk välfärdsregim med betydande offentlig äldreomsorg (men 
också betydande anhörigomsorg).

Eurobarometerns uppgifter är inte könsuppdelade, men svenska uppgifter från en 
liknande studie (den sk Ädel-ULF-studien från 1994) visar på ett tydligt köns- 
mönster: hustrun är den vanligaste omsorgsgivaren för gamla män som bor kvar i 
hemmet, medan den vanligaste omsorgsgivaren för gamla hemmaboende kvinnor 
är hemtjänsten, den näst vanligaste är familjen/släkten -  oftast en dotter (Szebehely 
1998b). Dessa könsskillnader sammanhänger i första hand med att fler kvinnor le
ver ensamma vid livets slut -  71 procent av männen men bara 26 procent av kvin
norna är gifta vid tidpunkten för sin död (Lundin & Sundström 1994) -  och såväl 
kommunal hemhjälp som hjälp från andra anhöriga än maka/make ges främst till 
ensamboende äldre. Men det finns ytterligare en könsskillnad: det är vanligare att 
ett gift par får hemhjälp eller hjälp från vuxna barn om det är kvinnan och inte 
mannen som är den hjälpbehövande. En gift kvinna med en skröplig man står där
för mer ensam om omsorgsarbetet än en gift man i samma situation (Szebehely 
1998b).

Den offentliga äldreomsorgens åtstramning i Sverige
Sedan slutet av 1970-talet har antalet äldre som får del av den offentliga äldreom
sorgen minskat kontinuerligt.11 Mellan 1980 och 1996 minskade antalet personer 
som fick hemhjälp med 100 000. Antalet personer med hjälp överhuvudtaget från 
den offentliga äldreomsorgen minskade från ca 360 000 till 280 000 personer. Un
der samma period ökade antalet 80 år och äldre i befolkningen med drygt 150 000 
(Socialdepartementet 1998). Även om hjälpinsatserna under perioden allt striktare 
har koncentrerats till de allra äldsta, är det färre också inom denna grupp som får 
del av de offentliga äldreomsorgsresurserna, se tabell 2.

Tabell 2. Institutioner, servicehus och hemhjälp 1 9 8 0 -1 9 9 6

Andel (%) av befolkningen 80 år+ som ... 1980 1996

... är i institutionsvård 24 15

... bor i servicehus 4 8

... får hemhjälp i sin vanliga bostad 34 20

Summa 62 43

Källa: Socialdepartementet 1998:3812
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Att institutionsvården har minskat är inget utmärkande vare sig för äldreomsorg
en (jämfört med andra vård- och omsorgsområden) eller för Sverige. I stort sett i 
hela Europa minskar äldreomsorgsinstitutionerna (OECD 1996b). Mer specifikt 
för svenska förhållanden är den kraftiga minskningen av antalet äldre som får hjälp 
från den kommunala hemtjänsten. Vid början av 1980-talet hade Sverige den hög
sta hemhjälpstäckningen i Norden; idag har Sverige den lägsta. Det är idag minst 
dubbelt så vanligt med kommunal hemhjälp i alla de nordiska länderna jämfört 
med Sverige (Socialstyrelsen 1998a:21). Andelen av den svenska äldre befolkningen 
(80 år+) som har hemhjälp är idag nere på samma nivå som vid mitten av 1960-ta- 
let -  en minskning som knappast kan förklaras av förbättringar av dessa äldres 
hälsa (Regeringens prop. 1997/98:113). Jämfört med 1965 har också andelen äldre 
(75 år+) som lever ensamma ökat från 34 till 63 procent, och andelen förvärvsarbe
tande bland kvinnor i ‘döttrarnas ålder’ har mer än fördubblats -  två förhållanden 
som innebär ett ökat, snarare än minskat, behov av offentliga hemhjälpsinsatser 
(Szebehely 1998b).

Den kraftiga minskningen av antalet/andelen äldre med offentlig äldreomsorg 
innebär inte att de offentliga utgifterna har minskat i motsvarande utsträckning. 
Kostnaden för den kommunala äldreomsorgen i relation till antalet äldre i befolk
ningen (80 år+) var i stort sett konstant från 1980 fram till 1993-94 (Priitz & Lind
gren 1994) för att därefter minska något (Regeringens prop. 1997/98:113). Ned
gången av andelen äldre med hemhjälp kan i huvudsak tolkas som att den mins
kade institutionsvården i kombination med sjukvårdens kraftiga minskning av 
vårdplatser och förkortade vårdtider har gjort att kommunerna idag förväntas ta 
hand om fler mycket skröpliga hemmaboende gamla, utan motsvarande resurstill
skott. Kommunerna har i allmänhet valt att prioritera de allra mest hjälpbehövan
de samtidigt som en växande grupp äldre med mer måttliga hjälpbehov, vilka tidi
gare omfattades av hemtjänstens insatser, idag inte längre får denna hjälp. Det är 
framför allt äldre med få hjälptimmar som har försvunnit ur systemet, vilket inne
bär att de som idag får hemhjälp är skröpligare och får fler hjälptimmar än tidigare 
(Szebehely 1998b). I förhållande till hjälpbehov tycks dock inte hjälptiden ha ökat, 
snarare tvärtom (Sundström & Malmberg 1996).

Striktare tilldelning av kommunal hemhjälp
Även om det finns mycket stora kommunala skillnader har, generellt sett, tröskeln 
för att beviljas hemhjälp höjts. Den kommunala äldreomsorgen regleras av 1980 
års socialtjänstlag, paragraf 6: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden ...”.13 
Under senare år har många kommuner börjat tolka lagen striktare på två olika sätt:
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definitionen av vad som är ett behov som kommunen behöver engagera sig i har snävats 
in, och definitionen av hur behoven kan tillgodoses på annat sätt har vidgats.

Vilka ”behov” som kommunen är skyldig att bemöta omdefinieras på så sätt att 
allt fler kommuner idag tolkar socialtjänstlagen så att de inte är skyldiga att ge 
hjälp med husliga sysslor, t ex genom att kommunen formulerar egna riktlinjer i 
besparingssyfte där det hävdas att man inte beviljar hemhjälp med exempelvis städ
ning eller tvätt. Ibland har insatserna helt lyfts bort ur kommunens åtaganden, 
ibland erbjuds hjälpen bara om den hjälpsökande också har behov av personligt 
omvårdande insatser (Socialstyrelsen 1998b).

Kommunernas ökade krav på att hjälpbehov ska tillgodoses ”på annat sätt” än 
genom kommunens insatser yttrar sig genom att allt fler kommuner väger in närhet 
till anhöriga eller den sökandes privatekonomi när beslut fattas om hemhjälp.

De tjänstemän som har till uppgift att bedöma hjälpbehoven uppmanas i vissa 
kommuner att mer noggrant än tidigare undersöka vad eventuella närstående -  
inom eller utom den äldres eget hushåll -  kan bidra med (Socialstyrelsen 1994, 
Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998). Dessa ökade krav på anhörigas insatser 
har bl a fått som konsekvens att hemhjälpen minskat särskilt mycket bland gifta 
makar. Även om begäran om hemhjälp alltid har kunnat avslås med hänvisning till 
att det finns en frisk person inom hushållet tycks definitionen av ”frisk” blivit 
mycket vidare -  oftast har inte ens mycket skröpliga gamla makar hemhjälp. Nytt 
är också att närhet till barn tycks påverka hemhjälpstilldelning: äldre med barn i 
närheten har mindre ofta hemhjälp jämfört med barnlösa äldre och äldre med bar
nen på längre avstånd (Szebehely 1998b). Om detta är en följd av att bistånds- 
bedömarna anser att kommunens hjälpans var upphör när det finns anhöriga i när
heten, innebär det ett avsteg från den skandinaviska välfärdsmodellen som har in
dividen och inte familjen som mål för insatserna. Det är också ett avsteg från den 
familj erättsliga lagstiftning som, i Sverige och övriga Norden, inte ålägger vuxna 
barn något formellt ansvar att försörja eller vårda gamla föräldrar (Millar &c War- 
man 1996).

Ett ännu tydligare avsteg från den generella välfärdsmodellen är det förhållande 
att ett ökande antal kommuner (dock en minoritet) avslår begäran om hemhjälp 
med husliga sysslor som städning, inköp och tvätt med en ekonomisk motivering -  
”sökanden har ekonomiska medel att själv ordna insatsen”. Vanligtvis sätts in
komstgränsen vid kommunens socialbidragsnorm. I de fall den sökande överklagar 
till högre instans får kommunen rätt: efter ett prejudikat i regeringsrätten redan 
1984 lönar det sig inte att överklaga ett ”ekonomiskt avslag” för den som har en 
pensionsinkomst över socialbidragsnivån.

Tre statliga utredningar har föreslagit att lagen skall ändras på denna punkt så att
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den äldres ekonomiska situation inte får vägas in vid prövning av hemhjälp. Senast 
var det Socialtjänstkommittén som 1993 i samband med förslaget till ändring av 
socialtjänstlagen avvisade inkomstprövningen med följande ord: ”Det frågan yt
terst gäller är om socialtjänstens insatser skall vara tillgängliga på lika villkor för 
hela befolkningen eller om de som har förhållandevis goda ekonomiska resurser 
skall hänvisas till den öppna marknaden. Detta skulle i så fall på nytt riskera att ge 
socialtjänsten prägel av fattigvård” (SOU 1993:30 s 283). Kommitténs förslag till 
lagtext (SOU 1994:139 s 75) föll dock bort när lagändringen genomfördes. Den 
nuvarande socialtjänstlagen innebär därför fortfarande att äldreomsorgen riskerar 
att få en fattigvårdsprägel (Bagger-Sjöbäck 1997).

Exclusion eller exit?
Minskningen av den offentliga äldreomsorgen beror inte enbart på att grupper av 
äldre genom striktare kommunala bedömningar har uteslutits från hjälpen. Det rör 
sig också om en mer eller mindre påtvingad sorti: fler äldre väljer att lösa sina 
omsorgsbehov på annat sätt än genom den kommunala hemtjänsten.

En anledning är de böjda avgifterna. Även om avgiften är låg i en internationell 
jämförelse har den stigit kraftigt under senare år. Avgiftens andel av de totala kost
naderna har ökat från knappt sex till nio procent mellan 1992 och 1997. Variatio
nen mellan olika kommuner är stor -  avgiftsfinansieringsgraden varierar mellan två 
och 19 procent. Den som får lite hjälp betalar en betydligt större del av kostnaden 
än den som får mycket hjälp; det är inte ovanligt att kommuner debiterar 150 kr 
eller mer per timme för hjälp av servicekaraktär, t ex städning, tvätt eller inköp 
(Svenska Kommunförbundet 1997). I Stockholmsområdet i genomsnitt tredubbla
des hemhjälpsavgiften mellan 1989 och 1994 (Socialstyrelsen 1994).

De höjda och i ökad utsträckning inkomstrelaterade avgifterna påverkar sanno
likt äldre med höga såväl som låga inkomster. För den som har en relativt god pen
sion och måttligt hjälpbehov är det idag oftast billigare att köpa hjälp på den pri
vata marknaden -  särskilt om tjänsterna köps inom den grå/svarta ekonomin. För 
den som har låg pension kan även en måttlig hemhjälpskostnad vara svår att bära — 
när hemhjälps- och sjukvårdsavgifterna är betalda ligger 37 procent av hemhjälps- 
mottagarna under existensminimum (Socialstyrelsen 1998c:13). Enligt en studie 
har var tionde pensionär som anser sig behöva hjälp avstått från att söka hemhjälp 
pga avgiftens storlek -  vanligast bland kvinnor med låg pension (Socialstyrelsen 
1997:42).

Också hjälpens utformning har förändrats och hemhjälpen har på många håll ra
tionaliserats och standardiserats på ett sätt som gjort den mindre attraktiv för 
många äldre. Bland annat har de husliga sysslorna nedprioriterats och den tid som
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avsatts för sådana sysslor har minskat. Städning har glesats ut, matlagning ersatts 
av matlådor och hjälp med tvätt har (på sina håll) ersatts av hyrlakan. Men också 
förändringar av hjälpens organisering kan ha gjort den mindre attraktiv. Den tradi
tionella organiseringen innebar att en hemhjälpsmottagare i allmänhet fick hjälp av 
en och samma person som regelbundet kom på i förväg bestämda tider. Idag växlar 
ofta både personal och tidpunkt för hjälpen dag för dag (Szebehely 1995, Eliasson- 
Lappalainen & Motevasel 1997).

Ett marknadsorienterat språk och tänkande har trängt in i omsorgen (oavsett om 
utförandet sker inom den offentliga sektorn eller på marknaden), och kostnads
effektivitet som ledstjärna för omsorgsarbetet hotar att slå ut den traditionella 
hemtjänstens målsättning att tillhandahålla en omsorg anpassad efter den enskilda 
individens varierande behov. Den äldre hjälpmottagaren betraktas som kund väl
jande mellan olika omsorgsprodukter (Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998), 
ett synsätt som endast undantagsvis är tillämpligt på skröpliga gamla människor 
(jfr Walker 1995, Möller 1996).

Förskjutningar mellan omsorgssektorer?
De olika sektorer där omsorgsarbete kan utföras (familj, ”stat”, marknad och fri
villigsektor) kan inte ses som kommunicerande kärl, dvs att om en aktörs insatser 
minskar så ökar en annans. Den totala mängden omsorgsarbete är inte konstant 
över tid, och omsorgsarbetet är i viss mening gränslöst -  det är alltid möjligt att 
göra mer, och det är nästan alltid möjligt att göra mindre. Men samtidigt är det 
svårt att tänka sig att stora förändringar inom en omsorgssektor -  utan motsva
rande påtagliga förbättringar av de äldres hälsa och funktionsförmåga -  lämnar an
dra sektorer opåverkade. En stor del av omsorgsarbetet är av sådan art att uppgif
terna måste utföras av någon om inte andra människor ska fara illa (jfr Sommestad 
1994:628). Det finns därför anledning att ställa frågan om den kraftiga minsk
ningen av kommunal hjälp i hemmet har åtföljts av en ökning av omsorgsarbete ut
fört inom andra sektorer.

Mer anhörigomsorg?
Uppgifter baserade på rikstäckande surveystudier är av begränsad hjälp när det gäl
ler att studera eventuella förskjutningar mellan omsorgssektorerna. En studie base
rad på SCBs undersökningar om levnadsförhållanden visar dock att under 1980-ta- 
let ökade anhörigas omsorgsinsatser bland rörelsehindrade hemmaboende äldre 
samtidigt som den kommunala hemhjälpen minskade (Szebehely 1993). Utveck
lingen under 1990-talet (enligt motsvarande källor) är mindre entydig, den tydli-
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gaste tendensen är att det har skett en polarisering av omsorgen: medan det tidigare 
var vanligt att en person som behövde hjälp i sin vardag fick både hemhjälp och 
anhörighjälp är det idag vanligare att man får antingen/eller. Anhöriga som vårdar 
-  ofta medelålders döttrar och ännu oftare gamla hustrur -  står idag oftare en
samma om omsorgsansvaret (Daatland, red 1997).

Offentligt finansierade anhöriginsatser har minskat sedan en längre tid. Det gäller 
både anhöriga anställda som vårdbiträden inom hemtjänsten (sk anställda anhörig
vårdare) och ersättningar på mer symbolisk nivå i form av kontantbidrag till den 
omsorgsbehövande (anhörigbidrag, hemsjukvårdsbidrag el liknande).14 Den avlöna
de anhörigomsorgen har således minskat samtidigt som också de kommunala hem- 
hjälpsinsatserna har minskat bland äldre som får anhörigomsorg. Detta har -  para
doxalt nog -  skett samtidigt som ‘det offentligas’ ansvar att stödja anhöriga som 
vårdar har uppmärksammats mer än tidigare i statliga policydokument (se t ex 
SOU 1994:139 kapl5).

Mer marknadsomsorg?
Omsorgsinsatser utförda på marknaden är av åtminstone två principiellt olika slag. 
En form är de insatser som regleras och i huvudsak finansieras av kommunen, men 
som utförs inom en marknadsbaserad organisation. Här har det skett en förskjut
ning -  en entreprenadisering -  av äldreomsorgen under 1990-talet. Äldreomsorg i 
entreprenadform omfattar idag ca fyra procent av hemhjälpen och tio procent av 
det sk särskilda boendet för äldre (institutioner och servicehus). Denna form av 
marknadsbaserad äldreomsorg är således inte så omfattande, men ökningen är på
taglig -  särskilt när det gäller det särskilda boendet (Socialstyrelsen 1998a:18).

En annan form av marknadsbaserad äldreomsorg är mindre uppmärksammad, 
men möjligen mer omfattande. Det gäller de omsorgsinsatser som utförs på mark
naden och som finansieras helt av den hjälpbehövande själv -  inom den vita eller 
grå/svarta ekonomin. Huruvida denna omsorgssektor har vuxit kan inte utläsas ur 
officiell statistik, men de kommuner som med eller utan hänvisning till den äldres 
privatekonomi inte längre beviljar hemhjälp med vissa husliga sysslor hänvisar ofta 
de hjälpsökande till utför are på marknaden; ofta tillhandahåller kommunen också 
en förteckning över exempelvis privata städfirmor. I vad mån de äldre som på detta 
sätt avvisas från hemtjänsten verkligen anlitar dessa firmor, om de i stället vänder 
sig till en svart marknad eller om de får hjälp av anhöriga finns ingen samlad kun
skap om. Den marknadsbaserade omsorgen är troligen geografiskt ojämnt fördelad 
vilket föranleder Socialstyrelsen (1998b:36) att undra: ”Frågan är om det finns en 
fungerande marknad för samtliga de servicetjänster som kommunen nu drar ner 
på.”
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Mer omsorg från frivilligsektorn?
Frivilligsektorn har i Sverige snarare varit en innovator av sociala tjänster än utför- 
are i stor skala. Så t ex initierades hemhjälp för gamla i Sverige 1950 av Röda kor
set i Uppsala; strax därefter startade motsvarande verksamhet i flera kommuner av 
andra ideella organisationer. I takt med att verksamheten växte blev dock kommu
nen snart den dominerande organisatören (Szebehely 1995). Under senare år har 
det skett en ökad politisk betoning av frivilligsektorns roll som utförare av om- 
sorgsarbete (Jeppsson Grassman & Svedberg 1996). Om denna ideologiska för
skjutning också har lett till en reell förskjutning av omsorgsarbetet inom äldre
omsorgen är okänt. Enligt Eurobarometern (se tabell 1) är det dock mycket få äldre 
som uppger att de får praktisk hjälp i hemmet genom någon frivilligorganisation.

Informalisering och marknadisering
Det finns inget rikstäckande material som kan användas för att belysa förändringar 
under 1990-talet av omsorgsarbetets olika former bland äldre som bor hemma. 
Däremot finns ett material från Stockholm; det sk Kungsholmsprojektet, en omfat
tande studie av äldre människor boende på Kungsholmen, en stadsdel i Stockholms 
innerstad.15 Enligt denna studie har den hjälp som hemmaboende äldre får från den 
kommunala hemtjänsten minskat samtidigt som både anhörigas omsorgsinsatser 
och hjälp köpt på marknaden har ökat, se tabell 3.

Tabell 3. Hemhjälp, anhörighjälp och marknadshjälp bland äldre i Kungsholmens församling, Stockholm 

Andel (%) av hemmaboende äldre (82 år+)
på Kungsholmen som få r... 1991-1993 1994-1996

(n=583) (n=519)

... kommunal hemhjälp 28,7 23,2*

... hjälp av anhöriga utanför det egna hushållet 30 ,4  39,1*

... privat köpt hjälp 8,6 15,3*

... hjälp från någon av d essa  källor 54 ,9  59,5
(flera hjälpgivare kunde anges)

Källa: Kungsholmsprojektet, egna bearbetningar
* förändringen signifikant (p<0,05)

Förändringarna mellan de två undersökningstillfällena är påtagliga. När det gäl
ler hemhjälpen är nedgången enligt Kungsholmsstudien något större än motsva-
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rande nedgång enligt den officiella statistiken på riksnivå.16 Ökningen av såväl an
hörighjälpen som den privata marknadshjälpen är ännu större än hemhjälpsminsk- 
ningen -  framför allt är det andelen som får enbart anhörighjälp och andelen som 
får anhörighjälp i kombination med privat hjälp som har ökat.

Jämfört med den tidigare redovisade Eurobarometern (tabell 1) är både hjälp från 
anhöriga och hjälp köpt på marknaden mer omfattande enligt denna studie från 
Stockholms innerstad. En orsak till dessa skillnader kan vara att färre har hemhjälp 
i Stockholm än i riket, och därmed i högre grad är beroende av anhöriginsatser el
ler marknadslösningar.17 När det gäller den relativt stora användningen av privata 
omsorgstjänster kan också geografisk tillgänglighet vara av betydelse; det finns tro
ligtvis en större omsorgsmarknad i en storstad. Den äldre befolkningen i den aktu
ella stadsdelen har också en socio-ekonomiskt mer gynnad situation jämfört med 
riks- och Stockholmsgenomsnittet (USK 1998), vilket också talar för en högre an
vändning av marknadsbaserad hjälp, se vidare nedan.

Uppgifterna i tabell 3 kan ses som en illustration av att det -  åtminstone i en äldre 
storstadsbefolkning -  har skett en förskjutning av den hembaserade äldreomsorg
ens arbetsdelning under 1990-talet: minskningen av den offentliga omsorgen har 
åtföljts av såväl ökad anhörigomsorg som ökad användning av marknadstjänster.18 
Även om materialet inte innehåller uppgifter om anhörigomsorgens eventuella av
löning tyder uppgifterna på en förskjutning av gränsen mellan avlönat och oavlö
nat omsorgsarbete -  det har skett en informalisering av omsorgsarbetet. Det har 
även skett en marknadisering av omsorgsarbetet -  en förskjutning mot omsorgs
tjänster köpta på en privat marknad, troligen inom både den vita och den grå/ 
svarta ekonomin. Dessa trender tillsammans med den tidigare nämnda utveck-

Figur 2. Förskjutningar av äldreomsorgens arbetsformer under 1990-talet

Vem utför?
1 . 2 . 3 . 4 .

Familj ”S ta t” Marknad Frivilligsektor

A. Oavlönat om sorgsarbete

B. Offentligt finansierat 
om sorgsarbete

Vem betalar?
C. Privat finansierat omsorgs
arbete inom den formella ekonomin

D. Privat finansierat om sorgsarbete 
inom den informella ekonomin

Informali
sering

Entrepre-
nadisering

Markna-
lisering
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lingen i riktning mot entreprenadisering av äldreomsorgen åskådliggörs i figur 2.
Den informalisering och marknadisering av omsorgsarbetet som visas i figur 2 

gäller omsorgen om hemmet snarare än omsorgen om kroppen. Dels ifrågasätter 
kommunerna sitt ansvar för hemmets vård snarare än för kroppens vård -  person
lig omvårdnad finns i betydligt högre grad än hushållsarbete kvar inom det kom
munala åtagandet. Dels finns det knappast någon omsorgsmarknad för omfattande 
personliga omsorgssysslor i Sverige idag -  kroppens vård har möjligen förskjutits i 
riktning mot familjen, men knappast mot marknaden (Szebehely 1998a).

Det pågår ytterligare en viktig förskjutning av omsorgsarbetet. Den har i figuren 
markerats med en streckad pil, och avser den ökande egenavgiften för det offentligt 
utförda omsorgsarbetet. När individens andel av totalkostnaden för det offentligt 
utförda omsorgsarbetet ökar, förskjuts finansieringen gradvis och oförmärkt från 
offentlig till privat finansiering av omsorgsarbetet -  en stegvis privatisering (jfr Wal
ker 1995, Lehto 1998).

Det är möjligt att ytterligare en förskjutning av omsorgsarbete har ägt rum under 
perioden. Det gäller minskningen av den offentligt finansierade anhörigomsorgen 
som kan ha lett till en ökning av oavlönade anhöriginsatser (en förskjutning från 
cell lb  mot la) -  en utveckling som i så fall kan ses som en variant av informali- 
seringstendensen.

Klass-skiktade omsorgsmönster
Enligt tidigare studier har den kommunala hemhjälpen varit klassmässigt ganska 
jämnt fördelad -  det har varit en hjälpform som har använts av alla samhällsklasser 
(Sundström 1984). När den offentliga hjälpen minskar, och troligen fler äldre får 
anhörigomsorg och fler köper hjälp på marknaden, ändras då detta klassmönster? 
Använder fortfarande alla grupper i samhället den offentliga hjälpen, eller sker det 
en skiktning efter klasstillhörighet -  i så fall åt vilket håll? Och använder alla sam
hällsklasser anhörigomsorg respektive marknadshjälp i samma utsträckning?

I tabell 4 används data från Kungsholmsstudien 1994-96 för att belysa i vad mån 
äldre med olika utbildningsbakgrund använder samma slags hjälp.

Enligt Kungsholmsmaterialet har äldre med olika utbildningsbakgrund hemhjälp 
i ungefär samma utsträckning. Däremot finns det ett tydligt skiktat mönster när det 
gäller omsorgsarbete utfört av anhöriga och omsorgsarbete köpt på marknaden. 
Äldre med kortare utbildning får betydligt oftare anhörighjälp än mer välutbildade 
äldre.19 Äldre med högre utbildning får i stället betydligt oftare marknadshjälp. (Jfr 
också Szebehely 1998a för diskussion om ett liknande klassmönster baserat på ett 
annat empiriskt underlag.)
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Tabell 4. Hemhjälp, anhörighjälp och marknadshjälp bland äldre med olika utbildningsbakgrund, Kungs
holmens församling, Stockholm, 1 9 9 4 -1 9 9 6

Andel (%) av hemmaboende äldre 
(82 år+) på Kungsholmen som få r...

Äldre med högst folkskola 
eller yrkesskola (n=266)

Äldre med realskola eller 
högre utbildning (n=251)

... kommunal hemhjälp 22,2 24,4

... hjälp av anhöriga utanför 
det egna hushållet 44 ,4 33,9*

... privat köpt hjälp 9,4 21,6*

... hjälp från någon av d essa  källor 
(flera hjälpgivare kunde anges)

57,1 62,8

Källa: Kungsholmsprojektet, egna bearbetningar 
* skillnaden mellan grupperna signifikant (p<0,05)

Minskningen av den jämlikt fördelade offentliga omsorgen tycks således innebära 
en tilltagande klassrelaterad skiktning av äldre människors omsorgsmönster -  
marknadisering för de resursrika och informalisering för dem med mindre resurser.

Smygande selektivisering
När den kommunala hemhjälpen växte fram på 1950-talet innebar den ett brott 
mot äldreomsorgens tidigare fattigvårdsprägel. Det var (vid sidan av hälso- och 
sjukvården) den första omfattande serviceinsats som den framväxande välfärdssta
ten (sociala servicestaten) erbjöd medborgarna. Verksamheten blev snabbt populär 
i alla kretsar och bidrog till att svänga den allmänna opinionen inte bara gentemot 
den offentliga äldreomsorgen, utan också mot välfärdsstaten som helhet (Sunesson 
1990, Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998). För många äldre innebar hem
tjänsten (tillsammans med pensionsavin) deras kanske viktigaste möte med väl
färdsstaten. Även om hjälpen alltid har varit behovsprövad har hemhjälpen ändå 
varit en viktig del av den generella välfärden -  en insats som erbjöds, användes och 
uppskattades av äldre inom alla samhällsskikt.

Idag är den kommunala hemhjälpen på väg att bli mindre generell. Endast i min
dre utsträckning sker denna process genom en klassrelaterad uteslutning av vissa 
grupper. Detta förekommer endast i de relativt få (men ökande antal) fall där kom
muner öppet avslår hemhjälpsbegäran med hänvisning till den enskildes betalnings
förmåga. Denna ekonomiska behovsprövning är ett principiellt viktigt avsteg från

SOCIOLOGISK FORSKNING 1 /9 9  25



den generella välfärdsmodellen, men kan trots allt bara förklara en mindre del av 
den starka minskningen av den offentliga omsorgen.

Av betydligt större kvantitativ betydelse är de striktare biståndsbedömningar som 
innebär höjda trösklar in i systemet (oavsett samhällsklass). Till skillnad från för
ändringar inom socialförsäkringssystemen sker denna åtstramning smygande (jfr 
Thorslund m fl 1997, Sunesson m fl 1998). Förändringar av socialförsäkringsstaten 
(t ex införande av karensdagar i sjukförsäkringen eller sänkning av ersättningsni
vån i arbetslöshetsförsäkringen) sker genom politiska beslut på central nivå, och fö
regås i allmänhet av intensiv debatt och ofta också aktiva protester. Förändringar 
av den sociala servicestaten sker i allmänhet betydligt mer diskret och på lokal ni
vå. När enskilda biståndsbedömare i olika kommuner följer mer eller mindre utta
lade direktiv att vara mer återhållsamma med beviljande av hemhjälp har deras för
ändrade bedömningar sällan föregåtts av öppet diskuterade politiska beslut, och än 
mindre av lagändringar. Förändringen är överhuvud taget oftast inte synlig för de 
grupper som berörs.

I en europeisk rapport om förändringar av gränsdragningen mellan familjens och 
”det offentligas” ansvar konstateras att gränsen i de flesta länder förskjuts i rikt
ning mot ökat familj eansvar utan några förändringar i lagstiftning, och ofta också 
utan förändringar av den officiella policyn. Det är oftast den effektivaste vägen: 
”The lower the visibility of any change and the weaker the losers, the more likely it 
is to succeed. Redrawing the family-state boundary might be very controversial if 
made visible and policy goals clearly spelt out” (Millar & Warman 1996:49).

Men åtstramningen av den kommunala hemhjälpen sker inte bara genom strik
tare tilldelning, utan också genom de äldres mer eller mindre frivilliga sorti från 
verksamheten bl a som följd av avgiftsökningar och kvalitativa försämringar (jfr 
Sunesson m fl 1998). Inte heller dessa förändringar föregås av öppna politiska dis
kussioner, möjligen med undantag av avgiftssättningen. Avgiftssystemen är dock så 
svåröverskådliga och så lokalt varierande (det finns inte två kommuner som har 
samma avgiftssystem enligt Svenska Kommunförbundet 1997) att inte heller av
giftsökningar är lätta att uppmärksamma.

Ännu svårare att överblicka och uppmärksamma är de förändringar som gäller 
verksamhetens innehåll, t ex när hjälp med städning glesas ut från varannan till var 
tredje vecka eller när arbetsuppgifterna styckas upp enligt en löpande-bandslik 
organisationsmodell. Dessa förändringar sker smygande, men kan få nog så påtag
liga konsekvenser för såväl individen som välfärdssystemen. När den offentliga ser
vicen blir mindre attraktiv (dyrare, sämre) är det troligt att den som har ekono
miska resurser väljer alternativ på marknaden, medan de med mindre resurser istäl
let övergår till att få anhörighjälp. Även om den minskade hemhjälpen fortfarande
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på ett allmänt plan tycks vara en klassjämlikt fördelad resurs bidrar informalise- 
ringen och marknadiseringen av äldreomsorgen till en smygande selektivisering av 
välfärden (jfr Svallfors 1996:222).

Enligt Sunesson m fl (1998) innebär selektiva välfärdssystem alltid att vissa grup
per ersätter svårtillgängliga eller otillfredsställande offentliga tjänster med mark
nadslösningar, medan de som inte har råd hänvisas till familjeomsorgen. Ökad 
marknadisering och ökad informalisering går hand i hand.

De ökande avgifterna har en viktig betydelse i denna selektiviseringsprocess. Det 
gäller dels de äldre med låga inkomster (främst kvinnor) som av ekonomiska skäl 
avstår från hemhjälp, dels de äldre med goda inkomster, som av omvända ekono
miska skäl väljer att avstå från den kommunala hjälpen om alternativen upplevs 
som mer prisvärda.

I det första fallet hotas principen om att äldreomsorgen ska vara ”tillgänglig efter 
behov, inte efter köpkraft” (Regeringens prop. 1997/98:113 s 1). I det andra fallet 
hotas välfärdsstatens legitimitet när allt fler avstår från eller ställs utanför de ge
mensamma lösningarna. Regeringens nationella handlingsplan för äldreomsorgen 
varnar för detta: ”Regeringens bedömning är att alltför höga avgifter för vissa äldre 
undergräver viljan att delta i den gemensamma finansieringen och på så sätt hotar 
förtroendet för det solidariska systemet” (aa:65). Den som genom ekonomisk be- 
hovsprövning aktivt utesluts från hemtjänsten är sannolikt ännu mindre benägen 
att bidra till den gemensamma finansieringen av äldreomsorgen.

Denna selektivisering kan rubba det starka stöd som den offentliga äldreomsorg
en hittills har haft -  selektiva välfärdsåtgärder har mindre folkligt stöd än generella 
(Svallfors 1996). Detta kan i sin tur bidra till att omsorgsarbetet polariseras ytterli
gare i riktning mot familjen respektive marknaden.

De förskjutningar som redan skett påverkar sannolikt vardagen för stora grupper: 
både de gamla som behöver hjälp och de som utför omsorgsarbetet -  i ökad ut
sträckning oavlönat och i ökad utsträckning troligen både på en vit och svart 
marknad. På ömse sidor av omsorgsrelationen berörs främst kvinnor: majoriteten 
av dem som idag får kommunal hemhjälp är kvinnor, och majoriteten av dem som 
utför omsorgsarbetet är kvinnor.

När det gäller den könsmässiga fördelningen av omsorgsarbetet är det inte troligt 
att äldreomsorgens marknadisering och informalisering har inneburit några avgö
rande förändringar. Förskjutningen av gränsen mellan det avlönade och det oavlö
nade omsorgsarbetet har snarare klassrelaterade konsekvenser: det är troligen arbe
tarklassens kvinnor som i ökad utsträckning oavlönat tar hand om sina gamla för
äldrar. Framväxten av en omsorgsmarknad (fr a i den mån denna tillväxt sker inom 
den informella ekonomin) innebär sannolikt också att arbetarklassens kvinnor un-
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der mindre ekonomiskt trygga former än inom den offentliga sektorn tar hand om 
medelklassens gamla. Ökningen av en grå/svart omsorgsmarknad innebär en risk 
för ett växande omsorgsproletariat bestående av invandrade och andra kvinnor 
med en svag relation till den öppna arbetsmarknaden (jfr Ungerson 1997).

Inom den feministiska välfärdsstatsforskningen har föreslagits flera olika dimen
sioner för att studera välfärdssystemen ur ett genusperspektiv. De flesta bygger på 
medborgarnas möjlighet att försörja sig utan att vara beroende av familjen. Orloff 
(1993) talar om möjligheten att skapa och vidmakthålla ett eget hushåll; Lister 
(1995) talar om de-familisering med innebörden individens möjlighet att upprätt
hålla en socialt acceptabel levnadsnivå oberoende av sina familjerelationer.

Om den svenska äldreomsorgens förskjutning i riktning mot mer marknad och 
mer familj värderas mot dessa dimensioner måste rimligen minskningen av den so
ciala servicestaten tolkas som ett ökat beroende av familjen såväl för de omsorgs- 
behövande äldre som för de kvinnor som i praktiken utför merparten av omsorgs- 
arbetet -  en förskjutning som har påtagliga klassmässiga förtecken. Det är arbetar
klassens gamla som har blivit mer beroende av familjeomsorg, och det är arbetar
klassens kvinnor som troligen i ökad utsträckning utför såväl oavlönat som svart 
avlönat omsorgsarbete. Dessa förhållanden ökar sannolikt lågavlönade kvinnors 
ekonomiska beroende av familjen på både kort och lång sikt. ■
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Noter
* Denna artikel har tillkom mit inom ram en för en 
forskarassistenttjänst finansierad av Socialvetenskapliga 
forskningsrådet. Jag är tacksam  för stimulerande synpunk
ter på m anus från Rosmari Eliasson-Lappalainen, Rolf Å 
G ustafsson, Agneta Stark, Karen Christensen, Håkan 
Jönsson sam t tidskriftens anonyma referees. Jag vill också 
tacka professor Bengt Winblad och hans m edarbetare 
inom Kungsholmsprojektet för att jag har fått tillgång till 
data från studien.

1 Genom betoningen på relationen mellan s ta t och mark
nad har också frivilligorganisationernas betydelse för väl
färden rönt begränsad uppm ärksam het inom den gängse 
välfärdsstatsforskningen (för denna kritik se  t ex Kuhnle 
& Selle 1992).

2 Detta förhållande har nyligen blivit grundligt uppmärk
sam m at av Kvinnomaktutredningen.

3 Inom den skandinaviska omsorgsforskningen uppmärk
sam m ade Waerness (t ex 1983  och 1984) redan tidigt 
såväl det avlönade om sorgsarbetet som klassaspekter 
på omsorg, och hennes forskning var viktig för den anglo
saxiska omsorgsforskningens vidgning på 1990-talet (för 
beskrivning av omsorgsforskningens framväxt och per
spektivförskjutning se  O’Connor 1996, och för e tt svenskt 
bidrag Szebehely 1995).

4 Typologin som har publicerats tidigare i Szebehely 1998a 
är främst inspirerad av en modell för analys av barnom
sorg, skisserad av Leira (1994). En liknande modell för 
analys av arbete har även presenterats av Stark (1993) 
och Stark & Regnér (1997) utifrån frågorna: Vem behö
ver/önskar en vara eller en tjänst? Vem utför arbetet? 
Vem (om någon) betalar?

5 "S tat” används här i betydelsen ”det offentliga”, inne
fattande i praktiken främst den lokala staten , dvs lands
ting och kommun.

6 Waerness (1983:19ff) gör en viktig distinktion mellan 
om sorgsarbete och personlig service. Arbetsuppgifterna 
kan vara de sam m a - 1 ex husliga sysslor -  men medan 
"om sorgsarbete” innebär hjälp å t en person som inte 
själv kan utföra arbetsuppgifterna använder Waerness be
teckningen ”personlig service” för sådana tjänster som 
mottagaren har förmåga att själv utföra. Denna distink
tion är viktig men ofta förbisedd i debatten om eventuella 
skattesubventioner av sk hushållsnära tjänster.

7 Till skillnad från exempelvis Rothstein (1994:246) dis
kuteras här endast vem som betalar och vem som utför, 
inte vem som reglerar/kontrollerar. Här ska bara konsta
te ras a tt när det gäller om sorgsarbete är finansiering och 
reglering nära förknippade: s ta te n /”det offentliga" regle
rar och kontrollerar den verksam het som man finansierar 
-  mer direkt i de fall om sorgsarbetet utförs inom den 
offentliga sektorn eller i entreprenadform (cell 2b resp.

3b) än när det gäller offentligt finansierade anhörig- eller 
frivilliginsatser (cell l b  resp. 4b).

8 Sverige skiljer sig härvidlag från Danmark där den kom
munala hemhjälpen är helt utan kostnad för använda
ren.

9 Eftersom artikeln fokuserar på hjälpbehövande äldre, 
kan det vara viktigt att påpeka a tt långtifrån alla äldre 
behöver andra människors om sorgsinsatser; många kla
rar sig utan andras hjälp, och många utför mer om sorgs
arbete än de tar emot.

10 Enligt andra studier är den svenska anhörigomsorgen 
mer omfattande än vad Eurobarometern visar (se t ex 
Johansson 1991). Detta avspeglar troligen svårigheten 
att mäta anhörigas om sorgsarbete: fler äldre uppger a tt 
de får hjälp av anhöriga om de får konkreta frågor om 
vem som hjälper dem med olika uppgifter än om frågan, 
som i Eurobarometern, ställs mer allmänt Gfr Szebehely 
1998b).

11 "Offentlig äldreomsorg" omfattar i detta  avsnitt all of
fentligt finansierad och administrerad omsorg, oavsett 
om den utförs av offentliganställd personal eller av pri
vata entreprenader.

12 För att möjliggöra en jäm förelse över tid har Social
departem entet räknat om den officiella statistiken och 
därm ed kom penserat för statistikom läggningar under 
perioden.

13 Denna formulering av paragrafen gäller sedan 1998, 
dessförinnan var formuleringen att individen hade rätt till 
bistånd "om hans behov inte kan tillgodoses på annat 
s ä tt”. Den striktare lagtolkning som diskuteras i texten 
är inte en följd av lagändringen utan påbörjades långt 
tidigare.

14 Antalet anställda anhörigvårdare har m inskat från 
24  000  år 1973  till 3 000  år 1997, medan antalet per
soner med kontantbidrag har minskat från 20  000  vid 
mitten av 1980-talet till 6 000  år 1997 (Johansson & 
Sundström 1994, Socialstyrelsen 1998d). En tredje form 
av ekonomisk ersättning till anhöriga är närstående
penning -  en socialförsäkring som inrättades 1989  och 
som ger rätt till ersättning på sjukpenningsnivå för vård 
av anhörig eller annan närstående under högst 60  dagar. 
Denna ersättningsform har ökat kontinuerligt sedan den 
trädde i kraft, och användes år 1996  av 6 500  personer. 
Ersättningen är dock av begränsad omfattning såtillvida 
att två tredjedelar av vårdarna ersätts  för kortare tid än 
tio dagar (Sundström & Hult 1996).

15 Inom Kungsholmsprojektet har sedan 1987 den äldre 
befolkningens (75 år+) medicinska, psykologiska och so
ciala situation studerats under ledning av prof. Bengt 
Winblad vid Karolinska institutet och Stockholms läns 
Äldrecentrum. För beskrivning av projektet s e  Fratiglioni 
m fl 1992.
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16 Hemhjälpstäckningen i befolkningen 80  år+ minskade 
i riket med 4  procentenheter mellan 1992 och 1995 
(Socialdepartem entet 1998), medan hjälpminskningen 
enligt Kungsholmsstudien var 5 ,5  procentenheter.

17 1995 hade i hela riket 29  procent av befolkningen 80 
år+ hemhjälp i vanliga bostäder eller i servicehus. I Stock
holm var motsvarande andel 23  procent (Socialstyrelsen 
1996: tabell 9).

18 Kungsholmsmaterialet kan inte användas för att be
lysa en eventuell förändring av om sorgsarbete utfört inom 
frivilligsektorn, men visar att när det gäller praktisk hjälp 
i hem m et är frivilligsektorns insatser begränsade: frågan 
ställdes enbart vid 1994-96 års studie, varvid 0 ,8  pro
cent uppgav att de fick hjälp från någon frivilligorganisa
tion.

19 Också den offentligt avlönade anhörigomsorgen uppvi
sar e tt liknande klassm önster: arbetare och lägre tjäns
tem ä n  är ö v e rre p re s en te ra d e  b land de an s tä lld a  
anhörigvårdarna (M ossberg 1994:19).
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ABSTRACT 

Changing forms of care work: New class distinctions and old gender 
patterns in care for the elderly
MARTA SZEBEHELY

Comparative welfare state research has only recently broadened the sphere of inte
rest from income transfers to include social care services as well; i.e., to consider 
the welfare state not only as a social insurance state but also as a social service 
state. In the article a typology of care work is suggested and used as a tool to ana
lyse changes in the provision and financing of care for the elderly in Sweden in the 
90s. Publicly financed care work, such as the municipal home-help services equally 
distributed among all socio-economic groups, has declined. The decrease in cove
rage is related both to stricter need assessments and to reduced demands due to 
raised user fees and changes in the content and organisation of the services; i.e., 
both exclusion and exit. At the same time, unpaid family care as well as care pur
chased on the market and paid entirely by the elderly themselves seem to be increa
sing. These boundary shifts lead to an increased class-related dualisation of care 
systems -  an informalisation of care for less well-off groups and a marketisation for 
those better-off. These changes are effects of changing practice rather than explicit 
policy changes, and can be seen as signs of a creeping selectivisation of the univer
sal welfare system.


