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Abstract 
The purpose of this study is to investigate whether older people may have political 

representation of interests in Swedish politics. The problem formulation is in the reasoning of 

democratic inclusion of citizens. The relevance to conduct such a study is about our 

communities in the future will contain more elderly people. Then it becomes even more 

important to the elderly as a group can be considered to be politically represented and achieve 

full citizenship.  

Empirical material will be collected from three different pensioner organizations via a 

qualitative text analysis. The material consists of different types of programs and articles. The 

empirical data from pensioner organizations will then be compared with empirical data from 

the public policy of the Swedish Parliament. This is meant to provide a basis to be able to 

discern whether older people are represented in the Swedish democracy. Three theoretical 

framework is applied in the study to facilitate the analysis. The three theories are ageism, 

political representation and interest groups relations to the politics.   

My study suggests that seniors get a relatively hearing for their interests in matters 

relating to economics and social care as well as in issues related to health care. However, the 

elderly has more difficult to get political attention on issues related to their living situation as 

well as their democratic participation and continued presence in the community production. 

On a general level, this study argues that we need to change the attitude of older people 

continued presence in the community and that among other things requires a democratic 

inclusion via the political representation of interests.  
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1. Introduktion 
Denna studentuppsats ska undersöka om det finns underlag för äldre att vara representerade 

hos riksdagspartier i den offentligt skapade politiken. I grunden är det således en studie som 

handlar om medborgerligt inkluderande. Dahl (2000) skriver att när samhället växer och blir 

större är direktdemokratin inte längre hållbar för att bemöta de demokratiska ideal som anses 

vara önskvärda. Lösningen i det mer komplexa samhället är den representativa demokratin där 

sociala grupper och olika intressen ska kunna vara representerade. Aktivt deltagande är i 

demokrati laddat med ett positivt värde, men poängen med representation är att den förser 

demokratin med en tillräcklig god ersättare istället för den mer ideala direktdemokratin.     

 Under våren 2016 när denna studie skapas är det lätt tänkt att en uppsats om 

medborgerligt integrerande ska vara kopplat till den rådande flyktingströmmen in till Sveriges 

och Europa. Meningen är här inte att sätta olika grupper mot varandra, men det kan tänkas 

föreligga en risk att äldre negligeras och förbises i sina intressefrågor i en tid då fokuseringen 

i politiken och i debatten riktas åt just immigrationen och dess utmaningar.  

 De äldre kommer i framtiden bli alltfler enligt prognoser (SCB), vilket ofta behandlas 

med ett bekymmersamt utgångsläge i den offentliga diskussionen. En idé kan vara att vi i 

framtiden behöver förändra attityden och synen till de äldres roll i samhället. Om en förändrad 

attityd ska ske är det tänkvärt att äldre behöver vara representerade i politiken. Därför avser 

jag här studera om äldre är politiskt inkluderade utifrån idén om demokratisk representation.           

2. Syfte och frågeställningar 
Målsättningen med studien är att erhålla vetskap om äldre kan betraktas vara representerade i 

svensk politik på nationell nivå. Äldre är en stor grupp i samhället som väntas växa i antal. 

När äldre blir fler blir det än mer viktigt för demokratin att den bemöter de intressen som 

härrör från gruppen åldringar. Om inte politiken tar ansvar för pensionärsfrågor riskeras en 

utestängning av de medborgare som byggt upp det samhälle vi känner idag. Då når inte heller 

demokratin upp till sina egna ideal om inkludering, deltagande, människors lika värde och 

andra värderingar som ofta fästs i anslutning till demokratin. Med dylika resonemang alstras 

problemformuleringen för denna studie varvid syftet ligger i att urskilja ifall äldres intressen 

beaktas och besvaras av riksdagspartier i den offentliga skapade politiken på nationell nivå.  

 Studerandet av äldres representation i svensk politik utgår utifrån analyser av tre olika 

pensionärsorganisationer och dess skapande av intressepolitik. Vad är det de vill, vilka frågor 

bedriver de och vilka politiska intressen anser de vara mest relevanta för den äldre 

befolkningen? En problematik här kan vara angående i vilken grad äldre faktiskt är 
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representerade i sina sakfrågor hos pensionärsorganisationerna. Min studie utgår dock ifrån att 

äldre är representerade via äldres intresseorganisationer, men det är något som förstås inte kan 

garanteras, vilket hotar tilliten för studiens giltighet. I alla fall kommer empirin från 

pensionärsorganisationer sedan att jämföras med politiska partiers offentligt skapade politik i 

riksdagen och på socialdepartementet. Det empiriska materialet från riksdagen ska utgöras av 

budgetproposition 1 2015/16, motioner och interpellationer. Genom en jämförelse i analysen 

av empiri från pensionärsorganisationer och från den offentligt skapade politiken är 

ambitionen att erhålla insikt om äldres politiska representation och utifrån detta urskilja 

graden av äldres demokratiska inkludering i det svenska samhället. Två frågeställningar bistår 

studien i att framhäva ett tydligare och mer specifikt syfte för läsaren.            

Första frågan: Vilka politiska intressefrågor bedriver pensionärsorganisationer? Den 

här frågan kan visa vilka politiska frågor som är aktuella och relevanta för äldre. Det kan visa 

vad de tycker är viktigt, vad som saknas för de äldre i samhället och vilka problem som de 

upplever idag. Tanken är att ta fram empiri av denna sort för att så precis som möjligt förmå 

att urskilja vilka intressen äldre har idag. Med det som grund finns förutsättning att jämföra 

materialet med offentligt skapad politik för att veta om äldre har representation, vilket leder 

oss in på den andra frågan.   

Andra frågan: I vilken grad får pensionärsorganisationer gehör för sin politik hos 

riksdagspartier i den offentliga politiken? Får pensionärsorganisationer någon respons för 

sina intressen och önskemål? Syftet med den här frågan är att få vetskap om detta och 

samtidigt få vetskap om äldre har en politisk representation. Andra frågan underlättar för 

studien att veta om äldre uppmärksammas och i så fall i vilken grad och på vilket sätt. Det är 

jämförelsen mellan de båda frågorna som gör att studien förhoppningsvis kan bemöta det 

upprättade syftet, följaktligen om äldre är representerade och inkluderade i svensk demokrati 

på nationell nivå i riksdagen.   

2.1 Avgränsning ålder 
Vid beaktan av ålder finns ett problematiskt inslag att definiera vem som tillhör den specifika 

ålderskategorin, särskilt när det kommer till seniorer. Den kronologiska åldern underlättar 

förståelsen och administrationen för synsättet på det mänskliga åldrandet, men är samtidigt en 

förenklande omständighet eftersom en människas ålder även är kopplat till bland annat ens 

sociala identitet som kan bedömas olika från individ till individ. (Andersson, 2008, s.7-10). 

 Med en generell utgångspunkt finns det två typer av åldersskiktningar, det är funktionell 

och kronologisk. Den sistnämnda är egentligen ganska självklar varför den finns, det är för att 
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underlätta organisering och administrationen av samhället. Exempelvis som ett sätt avgränsa 

rättigheter för att bli myndig, bestämma skolstarten eller rätten att konsumera alkohol. Den 

funktionella siktningen är enkel. Den kan beskrivas utifrån barn, vuxen och gammal, vilket 

underbyggs av delningen studier, arbete och pensionärstillvaro. Den funktionella skiktningen 

håller idag på att lösas upp eftersom en ökad rörlighet sker mellan studier, arbete och 

pensionärsliv, vilket komplicerar synen på åldrandet (Andersson, 2008, s.11).   

 En relevant aspekt att involvera är beteckningarna tredje och fjärde åldern, vilka är 

vanliga användningsområden på kontinenten men något ovanligare i en svensk kontext. Den 

tredje åldern betecknar från och med den dagen individen går i pension framtill inträdandet av 

fjärde åldern vilket innebär att åldringen är beroende av andra människor för att klara sig. 

Åldersaspekten komplicerar min åldersavgränsning. Emellertid finns en rimlighet att 

inneha en flexibel inställning till var ålderdomen inleds. Åldern 55-65 år kan rimligen 

betraktas vara en inledande fas i var ålderdomen börjar, sen finns förstås ingen övre gräns på 

hur gammal åldringen bör vara i min studie. Termer att tillämpa för att beteckna den 

studerande gruppen kommer vara äldre, seniorer, åldringar och pensionärer.     

2.2 Äldres intresseorganisationers kanaler in i offentliga politiken 
Regeringens pensionärskommitté är ett forum där frågor som rör äldre behandlas i politiken 

och vilket är en kanal bland andra där pensionärer kan få sina frågor politiskt beaktade. Det 

bildades 1991 med syftet att företrädare för pensionärsorganisationer skulle få överlägga i 

frågor som är av intresse för de äldre. Idag består kommittén med företrädare från 8 olika 

pensionärsorganisationer vilka är Sverigefinska pensionärer, Svenska pensionärers 

riksförbund, pensionärernas riksorganisation, Sveriges pensionärsförbund, svenska 

kommunalpensionärernas förbund, finska pensionärernas riksförbund i Sverige, riksförbundet 

pensionärsgemenskap (statens offentliga utredning, pensionärskommittén). I studien kommer 

material inhämtas från 3 pensionärsorganisationer, vilka tillhör de 5 största i kommittén. 

Organisationer som involveras är Svenska pensionärers riksförbund (SPRF), Pensionärernas 

riksorganisation (PRO) samt Sveriges pensionärsförbund seniorerna (SPF).  

3. Tidigare forskning 
För att tydliggöra innehållet i min litteraturöversikt berättar jag här om dess struktur. Centralt 

för studien i ett teoretiskt perspektiv är demokratisk representation, därför kommer denna 

översikt börja med att beskriva och diskutera en genomgång av vad som har skrivits om 

angående dels representationens roll i demokrati, men också lite om demokratins utmaningar 
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både kopplat till äldre och allmänt för samhället. Därefter kommer översikten smalas av till att 

handla om själva fallet för studien, vilket är äldres intresserepresentation i politiken. Det är 

däri studiens syfte och problemformulering ligger, varför jag kommer beskriva och diskutera 

tidigare forskning om äldre i en politisk kontext.      

3.1 Representativ demokrati 
För den som inte är insatt i idén om representativ demokrati kan det te sig smått svårbegripligt 

hur dess funktion är upprättad. En rad forskare skriver om denna paradox att vara närvarande i 

sin frånvaro. En forskare är Pitkin (2014) som menar att det representativa sättet är tvunget i 

den storskaliga demokratin. Om folket ska regera i ett stort och komplext samhälle behöver 

det finnas representanter som driver sakfrågor åt andra medborgare. Det blir en ersättning till 

den enkla direktdemokratin som inte är verksam på grund av de tekniska svårigheter som 

uppstår när samhällen växer och blir större. 

 Representanten ska utföra en uppgift i den politiska processen inför en person, en 

specifik sakfråga eller en social grupp. Följaktligen ska en person representera en annan part 

som ska bli representerad. Det politiska arbetet överlåts från den passiva majoriteten till den 

aktiva och intresserade minoriteten vilka driver definierade arbetsuppgifter i demokratins 

tjänst och åt dess medborgare (Rehfeld, 2006).   

 Den representativa demokratin betraktas som diffus, trots att det är en enkel institution 

att förstå. Majoriteten av medborgarna deltar inte i den politiska processen på plats, utan 

förlitar sig på att representanten ska utgöra en god politisk företrädare genom att arbeta för de 

intressen och önskemål som den blivit ditröstad för att göra. Det är inte en lösning för en 

demokratisk perfektion, men kan gott och väl accepteras som ett legitimt folkstyre. Att den 

representativa demokratin accepteras som ett legitimt styrelseskick betyder dock inte att den 

är fri från ansenliga problem. Det finns stora utmaningar vilket är klart relevant att diskutera.      

3.2 Samspelsutmaningen i representativ demokrati 
Naurin (2012) menar att det är viktigt att politiska forskare studerar i vilken grad politiska 

vallöften uppfylls och anammar ansvaret för att förmedla en korrekt bild, fri från vinklingar 

och godtyckliga bedömningar av politikerna och dess partier. Särskilt väljare är mycket 

kritiska i gentemot politiska aktörer, vilket visserligen är positivt med kritiskt tänkande men 

också kan te sig både orättvist och felaktigt. Naurin skriver att uppmärksamheten blir stor när 

vallöften inte infrias och ger negativa följder, medan det är mer tyst när vallöften infrias. Här 

har forskare en uppgift att ge en objektiv bild av det faktiska läget och redogöra för korrekt 

fakta, och har därigenom en lucka att fylla i en av demokratins potentiella brister.   
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 Som tidigare nämnts i studien finns en aspekt gällande brist på intellektuella resurser att 

beakta när det gäller medborgarnas relation till politiken. Väljare kan erhålla en begränsad syn 

på det som händer i politiken, det kan bero på tidsbrist, svagt intresse eller brist på kunskap. 

Vid sådana fall blir det enklare för politiker och medier att manipulera väljare vilket i sig 

tydliggör hur centralt den mänskliga varseblivningen och kognitiva tolkningen är i det 

kommunikativa samspelet mellan väljare och politiker.   

 I slutändan är det väljaren själv som avgör om den är representerad eller inte i det 

befintliga politiska systemet. Demokrati eller inte är i grunden inte av särskilt stor betydelse 

menar Rehfeld (2006) som i sin forskning utför studier om representanternas legitimitet, 

lämplighet och kompetens utifrån väljarnas ögon. Han använder sig av teorin rules of 

recognition som består av tre regler som avgör ifall representanten är godkänd. Dessa tre 

regler benämns decision rule, qualified set samt selection agent. Den första nämnda rymmer 

kvalifikationen att representanten ska bli vald formellt sett för att betraktas som legitim, den 

andra nämnda involverar personliga egenskaper som representanten behöver för att göra 

anspråk på representationspositionen, medan den tredje nämnda regeln hänvisar till att 

representanten ska betraktas som passande för rollen. 

 För att anknyta till min studie vill jag betona att det inte har någon som helst betydelse 

vem som driver frågor för äldres räkning. Det skulle kunna vara en ung, en gammal, en 

svensk, en utlänning, en man eller en kvinna. Det har heller knappast någon betydelse för de 

äldre att det sitter en bunt reliker i Sveriges riksdag som iglar på väggarna vilka vägrar ge 

plats åt yngre förmågor. Det gör inte att äldre blir representerade enbart för att de har 

jämnåriga inom politiken, även om det är viktigt att äldre har en likvärdig valbar 

representation i politiska systemet precis som övriga sociala grupper. Demokratin som 

styrelseskick säkrar inte äldres representation i riksdagen. Inte utifrån ett objektivt perspektiv 

eller ett subjektivt. Men denna studie utgår ifrån, naivt eller inte, att demokratin ska lösa 

problemet med politisk inkludering. Där kommer Esaiasson (2002) med en intressant lösning. 

Han vill se större likhet i åsikter mellan folkmajoriteten och representanterna. Det finns en 

tyst majoritet som bör få en bättre möjlighet att bli politiskt involverade, trots att de inte har 

viljan till att delta politiskt.  Det är en utmaning för demokratin att involvera dessa. Lösningen 

Esaiasson kommer med handlar om att göra opinionsundersökningar för att få fram den 

representativa åsikten. Det skulle vara en hjälpande hand för demokratin i att förbättra 

relationen mellan politiken och folket. Jag tänker att detta skulle fungera på sakfrågor, men 

även utifrån sociala gruppers perspektiv. Det kan visa ifall en grupp är inkluderad eller 

exkluderad från politiken ifall det görs riktade opinionsundersökningar till den specifika 
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sociala gruppen. Det skulle förmodligen vara ett billigare sätt än att arrangera totala 

folkomröstningar, vilket är ett argument för Esaiassons förslag. Det ger demokratin ytterligare 

medel för att inkludera folket, få kunskap i hur representativt den skapade politiken är och hur 

förankrad den är hos medborgarna.  

 Ytterligare en utmaning i samspelet mellan väljare och representanter i representativ 

demokrati är förstås som i samtliga styrelseskick, följaktligen maktreproduktionen. Arbetar 

verkligen representanter efter sina väljares preferenser, eller är det enbart ett sätt att äga 

makten i det befintliga politiska systemet? En stor utmaning för demokratin, enligt Enroth 

(2014), är att makteliten arbetar för sig själva och försummar samhällsintressen. En negativ 

konsekvens riskerar vara avtagande politiskt engagemang, vilket ofta betonas vara ett 

demokratisk ideal. Emellertid skriver Enroth (2014) sina tankar på bas av kartellpartiteorin 

vilket menas att politiska partier i mindre grad arbetar utifrån sociala gruppers intressen, och 

istället väljer att bemöta intressen utifrån den professionella maktapparaten som redan finns 

etablerad i systemet. Det är en form av maktreproduktion där det viktiga är att behålla makten 

inom organisationens ramar. Det blir minimal social representation eftersom intresset inte 

ligger där. Intresset ligger snarare i att uppnå social stabilitet, vilket har ett värde i sig men 

som samtidigt skapar större avstånd mellan civilsamhälle och stat.  

Även Holmberg (1997) tar upp problematiken med maktelit kontra svagare grupper, 

men intar perspektivet utifrån var debatten odlas. Uppifrån och ner, eller nedifrån och upp, 

från makteliten eller från civilsamhällets organisationer där problemen som finns i samhället 

ligger närmare. Om debatten härrör uppifrån är det viktigt att problemen som finns bland 

svagare grupper kan noteras av makteliten, om politiken ska lyckas åtgärda samhällsbrister. 

3.3 Lite mer tankar om några demokratiska utmaningar  
Lidskog och Elander (2007) skriver om utmaningen för demokratin att bemöta dagens och 

framtidens miljöhot, exempelvis växthuseffekten och uppvärmt klimat. Kan demokratins 

processer verkligen lösa stora problem och förändringar som uppstår i samhället? Och vilken 

demokratiform är i så fall bäst lämpad för det? Artikeln drivs på grundval av de tre 

demokratiformerna representativ demokrati, deltagande demokrati och deliberativ demokrati. 

Författarna argumenterar för att samtliga bör vara en del av bemötandet i miljöhotet med 

tanke på respekten för demokratins värderingar. Ett huvudsakligt dilemma ska dock ses 

utifrån kunskapens och vetenskapens roll i insikterna om miljöhoten. Vem som helst har inte 

expertisen att kunna förstå problematiken med miljön som i hög grad är ett osynligt fenomen 

och därigenom blir politiskt beroende till vetenskapens expertis. Denna artikel är intressant i 
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huvudsak av anledning till utbildningens roll i det politiska deltagandet. På ett sätt är 

demokratisk representativitet också ett demokratiskt problem därför att medborgare 

passiviseras vilket blir av motsats verkan i vad deltagande demokrati och deliberativ 

demokrati vill uppnå med aktivt medborgerlig deltagande och förmåga att genom 

kommunikativa medel argumentera och debattera om sakfrågor. Miljön som sakfråga är ett 

exempel på där utbildning är oavhängig för demokratins värderingar. Om kunskapen inte 

finns där, finns inte heller förutsättningar för en väloljad diskussion och aktivt deltagande. 

Begrunda utifrån perspektivet ifall sakfrågan övergår till hela sociala grupper och inte bara 

gäller enskilda specifika sakfrågor, då är det ett stort bekymmer för demokratin. Det främjar 

elitism medan samhällets problem som härrör underifrån inte integreras i det politiska 

skapandet och beslutfattandet. Det kan vara äldre som denna studie inriktas sig mot, eller 

varför inte nyanlända eller funktionsnedsatta. Framför allt vill jag betona oron med att 

grupper inte får erhålla representation. Visserligen är det möjligt att betrakta deltagande 

demokrati som motsats till representativ demokrati och att den sistnämnda kan ses som ett hot 

mot den allmänna folkbildningen. Men att vara representerad har tänkvärt ett stort symboliskt 

eller subjektivt värde som gynnar folk att känna sig inkluderade vilket kan uppmuntra 

individer att delta politiskt. Därför tycker jag att det är en olycklig diskussion att sätta olika 

demokratityper mot varandra, även om det har poänger i ett diskussionshänseende.   

 Mina tankar utifrån representationstanken är att problemen som uppstår företrädesvis 

drabbar svagare grupper. Denna studie handlar om äldre i ett politiskt sammanhang och kan 

tänkas vara en grupp som förbises när en maktelit konkurrerar ut mindre resursstarka 

medborgare. Esaiasson (2002) skriver att representativ demokrati är kopplat till partiers 

offentliga program, i vilket väljarna gör val i vem de ska lägga rösten på. Jag tänker att detta 

ger en förutsättning för demokratiskt deltagande, vilket är positivt som argumentation för den 

representativa demokratin. Emellertid kan det också tänkvärt vara en bidragande förklaring 

till främjande av skillnader mellan svaga och starka grupper. För det kräver i hög grad både 

intresse och kunskaper. Många människor är långt ifrån intresserade av att delta i det politiska 

skapandet och har ingen vilja eller energi i att titta in på politiska partiers program för att se 

vilket parti de mest överensstämmer med i preferenser, vilket är ett problem med the 

responsible party models syn på representationen, vars teori kommer beskrivas tydligare 

längre fram i studien under rubriken politisk representation vid teoretiska referensramen.    
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3.4 Äldre i en politisk kontext 
De västerländska samhällenas befolkning blir äldre, den äldsta gruppen växer massivt i 

relativa tal. Det spelar ingen roll om de äldre kategoriseras utifrån 50+, 60+ eller 70+ för att 

hävda att de äldre blir fler till antal och andel. Detta kommer förändra vilka som har möjlighet 

att delta i den demokratiska processen. Goerres (2009) menar att äldre beter sig annorlunda 

politiskt i jämförelse med yngre människor. Han menar att faktorer som preferensbildning, 

socioekonomi, normer, utvecklingspsykologi och erfarenhet är skillnader mellan generationer 

vilka kan påverka politiska ageranden hos individer. Bland de äldre generationerna finns ofta 

ett stort populärt parti som de är lojala till både i affekt och i benägenheten att rösta på i val, 

sålunda är det inte lika ofta bland de yngre. Detta gäller även partimedlemskap. Förklaringen 

till skillnaderna härrör naturligtvis ifrån de stora förändringar samhället gått igenom på så 

många plan senaste århundradet, inte minst utifrån det socioekonomiska perspektivet. Även 

utbildning har en stark effekt på politiskt deltagande, varvid de äldre inte riktigt har likvärdiga 

förutsättningar att delta på ett jämställt sätt i jämförelse med de yngre, vars ämne går att 

anknyta till diskussionen jag tidigare förde med utbildningens roll i demokratins effektivitet. 

Så det finns flera olika delar som påverkar äldres motivation och de möjligheter som finns att 

tillgå i demokratin för äldre.        

Frågan är hur framtidens äldre kommer vara i jämförelse med yngre? Samhället 

kommer förmodligen ständigt att förändras men knappast så snabbt som under det senaste 

århundradet. Individualiseringen kommer sannolikt öka bland de äldre över tid när nya 

generationer kommer tillhöra gruppen äldre. Utvecklingen kommer fortgå men i stabilare takt. 

Kommer skillnaden mellan yngre och äldre verkligen vara lika stora som idag? Jag tror inte 

det, varför det är en idé att börja förändra attityden till äldres roll i samhället.  

Nilsson (2008) skrev en doktorsavhandling om hur det offentliga samtalet skildrar äldre. 

De placeras in i en kategori med bestämda föreställningar och normer vilket påverkar hur de 

bemöts av omgivningen och vilken relation de har till samhället i stort. Det offentliga samtalet 

om äldre är ett socialt konstruerande som utgörs, enligt Nilssons studie, av ett skildrande med 

ord som sjuk, beroende, inkompetens, förfall, stagnerad och omodern. Det beror lite på 

kontexten, men visar på att den homogeniserande diskursen via det offentliga samtalet och 

därmed i användandet av ordets makt målar upp äldre i likhetstecken med den sista 

promenaden i senilitetens dimma, med organ som får motorstopp och en vittrande kropp som 

är redo att fraktas till skroten (Nilsson, 2008, s. 84-99). En attityd jag tänker inte är hållbar för 

framtida samhällen då de äldre väntas bli alltfler.    
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Ett pensionärsparti Nilsson studerar visar att de äldre i det partiet beaktar sina intressen 

och rättigheter, framför allt utifrån att de ska respekteras och tas hänsyn till i sina preferenser. 

Centralt är inställningen att de betalat skatt och slitit i ett helt liv och därför borde högaktas av 

de yngre medborgarna (Nilsson, 2008, s.120-158).   

Nilsson analyserade slutligen det som kallas Senior 2005, vilket är en parlamentarisk 

utredning om äldres vara i samhället. Där framkommer framför allt kritik mot att äldre 

förpassas in i en kategori med förutbestämda egenskaper då det är rimligt att individualisering 

också finns bland den äldre befolkningen. Vi ska inte bemöta äldre utifrån gamla 

schablonbilder och attityder som kan liknas vid ålderism. Det behövs en flexibilitet i synen på 

äldre och vi bör gå ifrån homogeniserandet av äldre, vilket kan efterliknas som en 

emancipatorisk frigöringsprocess, enligt den parlamentariska utredningen. Däremot behöver 

äldre konstrueras i en planeringsterm, annars kan det bli naivt vid välfärdens upprättande 

(Nilsson, 2008, s. 165-210). Detta tolkar jag som en politisk vision partier ska förhålla sig till 

och uppnå i sin offentligt genomförda politik för de äldre. Det visar att det finns en 

medvetenhet kring pensionärspolitik, men visar å andra sidan inte om de äldre kan vara 

representerade hos partier i sakfrågor och intressen. Här kan min studie vara med och bidra 

för att se om så är fallet.   

3.5 Socialdepartementets pensionärsråd på nationell nivå 
David Feltenius (2004) har skrivit en avhandling om pensionärsorganisationers politiska 

inflytande, vilken är av största relevans för min studie även om den teoretiskt ämnar besvara 

andra typer av frågor som rör statens institutionella relation till intresseorganisationer. 

Följaktligen om relationen är pluralistiskt eller korporativt formad. Istället är det studerandet 

av äldres politiska inflytande som gör studien relevant för min egen del, även om 

intresseorganisationers roll till staten också är en anslutande aspekt i min studie.  

I början av 1990-talet tillsattes en pensionärskommitté på socialdepartementet med 

anledning av att skapa en arena för överläggningar mellan regeringen och företrädare för 

pensionärsorganisationer i syfte att beakta principiella frågor som rör äldre (Feltenius, 2004, 

s.1). Avhandlingens syfte är att beskriva vilket inflytande pensionärsorganisationer hade när 

pensionärsråden skapades samt vilka möjligheter till inflytande och faktiska inflytande över 

politiken som äldres organisationer hade genom de skapade råden. En teoretisk vinkel i 

studien är maktresursperspektivet, vilket handlar om just äldres organisationers möjlighet att 

kunna påverka politiken. Studien som Feltenius utför omfattar i synnerhet den nationella 

nivån i politiken, men även den lokala nivån som komplement. Den lokala nivån väljer jag 
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dock att hålla utanför av skälet att det är mindre relevant för min studie då mitt syfte innefattar 

den nationella politiska nivån (Feltenius, 2004, s. 3-7).  

Feltenius undersökning visar på att pensionärsorganisationer haft ett inflytande över 

regeringens beslut i början av 1990-talet att skapa pensionärsråd. En bakgrundsförklaring var 

att PRO hade krav på förhandlingsrätt i frågor som berörde äldre. Detta var en process som 

initierade redan på 1970-talet och som då handlande om en överläggningsrätt för PRO:s 

relation med politiken. Det dröjde därefter nästan 20 år innan råden skapades, men kan visa 

att pensionärsorganisationer haft ett inflytande i att skapa råden. En aspekt som förlängde 

processen var regeringsbyten, varvid PRO som synes hade en närmare relation med 

socialdemokraterna än med de borgerliga. Skälet till det var att socialdemokraterna betraktade 

pensionärerna som en viktigare väljargrupp (Feltenius, 2004, s. 100-102).  

Undersökningen visade vidare på att pensionärer fick inflytandemöjligheter under 90-

talet efter pensionärsrådens tillsättande. Trots detta kom kritik från pensionärsorganisationer 

angående att de inte alltid involverades vid frågor som var av ansenlig betydelse för landets 

äldre. De tyckte också att den politiska representationen för de äldre var för liten i det 

traditionella kommittéväsendet. Dessa kritiska påpekanden ledde till debatt i mitten på 1990-

talet och i förlängningen till större inflytande i slutet på 90-talet och i början på 2000-talet. En 

faktor till denna större grad av inflytandemöjlighet var hotet av ett bildande av ett nytt 

pensionärsparti, vilket fick socialdemokraterna att reagera (Feltenius, 2004, s. 119-121). 

När det gäller faktisk inflytande tittar Feltenius på olika sakfrågor och börjar med 

pensionerna där pensionärsorganisationerna delvis hade inflytande över vilken politik som 

skapades, men det var ojämnt bemötande från politiken. I början av 1990-talet var det 

ekonomisk kris i Sverige varvid pensionernas förutsättningar blev försämrade, för att sedan 

återigen förbättras när ekonomin blev bättre. Men de fick igenom vissa krav i alla fall vad 

gällde pensioner under 1990-talet (Feltenius, 2004, s. 148-151). Feltenius undersökning 

redogjorde för att pensionärsorganisationerna hade inflytande angående ersättningsnivåerna i 

bostadstillägget i flera förslag, även om inflytandegraden generellt sett var måttliga (Feltenius, 

2004, s. 179-183). I princip saknade pensionärsorganisationerna inflytande i 

tandvårdsförsäkringens avgifter då dessa var nära kopplat till de ekonomiska bekymren under 

början av 1990-talet, vilket påverkade ersättningsnivåerna för pensionärerna (Feltenius, 2004, 

s. 204-206). Slutligen vid studerandet av faktiska inflytande i avgifter inom äldreomsorgen 

visar sig det vara en avspegling av andra sakfrågor. Pensionärer hade lättare att få igenom sina 

frågor i relation med socialdemokraterna än med de borgerliga under 1990-talet och de 

ekonomiska bekymren som förekom vid början av det decenniet influerade i stor grad. Det 
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kan betraktas som att de äldre behandlades efter de givna samhällsekonomiska 

förutsättningarna. Vid bättre tider kan de få igenom krav, men under sämre ekonomiska tider 

får de stå tillbaka för annat. I princip fick de äldre igenom en rad ekonomiska återregleringar 

när den ekonomiska situationen ljusnade (Feltenius, 2004, s. 230-231). 

Med detta i åtanke går det att fråga sig hur mycket råden har påverkat politiska partiers 

formande av politik som rör äldre. Har råden fått något genomslag i uppmärksamhet för äldres 

intressen och finns det en medvetenhet i politiken om vilka intressefrågor äldre förfogar över? 

När det finns en institutionell närvaro av äldres intressen kan det vara rimligt att tro att 

partierna har kännedom om hur de ska förhålla sig till de äldre. Det har ändå förlöpt flera 

decennier sedan råden inrättades inom svenskt politik. Därför torde kännedomen av äldres 

närvaro vara informerad. Men det betyder inte per automatik att partierna väljer att respondera 

de äldres intressen. Denna studie ska titta närmare på den saken. 

 4. Teoretiska referensramar 

4.1 Politisk representation 
The responsible party model är en ganska känd och en av de viktigaste modellerna som visar 

för hur den representativa demokratin fungerar. Den har i grunden en enkel konstruktion. 

Partier kämpar om väljarnas röster på bas av en programsummering som de visar för väljarna 

vad de har för avsikt att åstadkomma under en mandatperiod. Vinnaren får flest platser i 

parlamentet och kan bilda ett styre eller en regering. Meningen är därefter att regeringen ska 

fullfölja programmet de visat för sina väljare. Utgångspunkten är partier och inte individuella 

politiker och opinionsformationen går uppifrån och ner eller som dess engelska fras ”run from 

above” (top-down). Karaktären i modellen är således elitistiskt och tillika det skandinaviska 

förhållningssättet till representativ demokrati där ett ifrågasättande i vilken grad väljare kan 

påverka politiken är ett relevant påpekande. Ett omvänt synsätt på representativ demokrati har 

teoretikern Pitkin som förespråkar en så kallad underifrån och upp eller ”run from below” där 

tanken är att politiken ska vara svarande i gentemot väljarna. Medborgarnas önskemål och 

intressen väger tungt vid initiativ till politikalstrande, vars önskemål exempelvis kan härröra 

från intresseorganisationer. Att försöka få röster från nya väljare utifrån ”run from above” kan 

ske genom offentliga tal, debatter eller indirekt via medier utifrån till exempel konferenser 

eller något annat för att försöka övertyga väljarna (Esaiasson, Holmberg, 1996, kap. 1 & 7). 

Wägnerud (2010) skriver också om representationsmodellen the responsible party 

model varvid lägger tonvikten och relevansen på politikens ansvar att inte kringgå 
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medborgarviljan när politiken skapas. Det är en utmaning för politikerna att bemöta 

medborgarviljan och samtidigt inte försumma statliga intressen. Det kräver mycket i 

ledarskap, lyhördhet och följsamhet, annars kan det bli vanskligt att följa upp för 

medborgarna som ska representeras. Representanten bör ha en god förmåga att empatiskt 

förstå hur människor har det ute i samhället.  

En central fråga inom den demokratiska representationen är den om relationen mellan 

representanter och väljare. Där finns det ett otal teoretiska bidrag på vilka sätt det går att se på 

saken. Om det vettiga är det enkla så är det en lämplig utgångspunkt att börja med vissa 

rationella perspektiv på relationen. Westholm (2006) skriver om närhetsteori och 

riktningsteori vilka handlar om att väljare väljer representanter eller politiska partier utifrån 

vem eller vilka de känner sig stå närmast i preferenser, antingen ideologiskt eller i enskilda 

sakfrågor. Från väljarens sida handlar det om tolkning utifrån en subjektiv bild och är således 

en process av perception. Det enkla i sammanhanget är förstås att väljaren föredrar den som 

ligger närmast i åsikt vid skapandet av politiken. Det kan sannolikt förklara varför en väljare 

föredrar något framför det andra, även om valet naturligtvis knappas kan betraktas som en 

exakt precision då vi är människor med en relativt begränsad intellektuell kapacitet. 

 Någon som fördjupar sig rejält i frågan om olika förhållningssätt i politisk 

representation är Mansbridge, 2013, som beskriver vilka representationstyper forskningen i 

området har analyserat fram. Perspektivet ligger aningens utifrån amerikanska förhållanden 

men kan med fördel också tolkas utifrån ett europeiskt och svenskt perspektiv. 

Representationstyperna benämns som ”anticipatory representation”, ”promissory 

representation”, ”gyroscopic representation” och ”surrogate representation”. 

 Mansbridge skriver att promissory representation är det traditionella synsättet på 

representation och står ganska lika ”the responsible party model” sålunda att det involverar 

att ta ansvar för sina väljare, representanten är bunden och förpliktigad att utföra de intressen 

den blev vald för att göra. Ansvaret ligger emellertid inte bara i gentemot väljarna utan också 

inför hela nationen då positionen även ämnar arbeta för ett samhälle som ska bli bättre. Denna 

modell ses som ett relativt bra sätt att avspegla medborgarviljan. 

 Vad gäller ”Anticipatory representation” menar Mansbridge (2013) att 

representationsförhållandet är retrospektivt. Det innebär att väljare analyserar hur specifika 

politikers beteenden var i det förflutna för att avgöra vem de ska rösta på vid nästa 

mandatperiod, därigenom har politiker ett ansvar i gentemot sig själv för att bli röstad i ett 

framtida val. Det är något som kan minska bland annat politisk oärlighet, förbättra relationen 

mellan politiker och väljare samt minimera risken för brutna vallöften.    
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 För Mansbridge (2013) är ”gyroscopic representation” att politiker anammar väljare 

genom äkta inre preferenser när det kommer till intressen och åsikter. Det blir en bedömning 

och ett värderande från väljare mot de politiker som det går att rösta på. Självklart ett 

osäkerhetsmoment då det är svårt att bedöma hur en politiker egentligen tänker i sitt inre och 

det kräver ganska mycket av både väljare och politiker i empati, politisk skicklighet, retorik 

självmedvetande och engagerande för att nämna några vanskliga inslag. Gyroscopic betyder 

ungefär att politikern ska snurra och snurra kring sig själv för att inse vad denne egentligen 

tycker, känner och prefererar. Därefter är det väljarens uppgift att bedöma om vederbörande 

står nära i åsikt till politikern vad gäller sakfrågor och värderingar.  

 Den sista typen som kallas ”surrogate representation” ska jag bara nämna lite kortfattat 

om. Främst är denna form relevant för ett amerikanskt förhållande och handlar om att 

politiker bedriver en politisk fråga i ett annat geografiskt område än den egentligen har 

mandat att bedriva sin politik inom. Den är ombud i ett annat distrikt än dess vanliga distrikt 

ofta i en specifik fråga som har större betydelse i just det området där representanten väljer att 

engagera sig i. I ett europeiskt sammanhang kan det vara från Sverige till EU exempelvis.        

4.2 Ålderism 
Begreppet ageism myntades i USA år 1968 av gerontologen Robert Butler och tillkom i en 

svensk kontext år 1997. Definitionen innehåller fördomsfulla attityder mot en specifik 

åldersgrupp, diskriminerande praxis i gentemot en specifik åldersgrupp samt vedertagna 

institutionella vanor riktade mot en specifik åldersgrupp. Beakta att ålderism eller ageism kan 

drabba vilken åldersgrupp som helst, men är mest tänkt mot äldre då de främst råkar ut för 

diskriminering på grundval av ålder. Diskriminerande praxis handlar främst gällande 

arbetslivet, men också i andra områden. Vedertagna vanor handlar i mångt och mycket om 

vidmakthållande av negativa stereotyper, vilket i sammanhanget kan ses som kognitiva 

kategoriseringar för förståelse av företeelser kopplat till ålder med komponenter uppbyggda 

av affekter och beteenden, vilket i mänskliga sammanhang ofta är knutet till institutionella 

begränsningar såsom körkort, pensionering eller barnbidrag och indirekta följder som till 

exempel att äldre exkluderas och samhället däri missar tillvaratagande av erfarenheter och 

kunskap som de äldre förfogar över (Andersson, 2008, s. 7-9).  

Ålderism kan definieras i termer som nedklassning av en grupp människor på grundval 

av ålder, förnekas resurser eller möjligheteter på systematiskt vis på grund av ens 

kronologiska ålder, rättfärdigande av synsätt i gentemot äldre som utgörs av en uppsättning 

fördomar, negativa attityder och stereotypa föreställningar av äldre. Som det tycks finns det 
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således många sett att definiera ålderism. Värt att upprepa är att dess konsekvenser kan vara 

både positiva och negativa för den enskilda individen. Till exempel kan den äldre ses som 

vänlig och vis enbart för att denne passerat en viss uppfattad ålder, det behöver därför inte 

handla om kränkning eller diskriminering, men Andersson menar att det för äldre har en stor 

risk att just leda till den typen av konsekvenser (Andersson, 2008, s.11).  

Inslag av nedlåtande inställningar i gentemot äldre kan handla om synen att de är 

isolerade, kostnadskrävande för samhället, svaga, förvirrade eller ha ett devalverat 

människovärde, vilket teoretiskt kan kopplas samman med en stigmabildning av äldre. Äldre 

har försökt motarbetat en negativ inställning mot dem genom att de arbetat för att de ska ses 

som en resurs för samhället istället för en belastning. Dock föreligger också en motsatt 

inställning riktade mot äldre som bör undvikas, vilket är om en viss benägenhet att äldre 

betraktas som medborgare med ett högre värde än andra på grund av vad de gjort för 

samhället tidigare såsom betalat skatt och slitit för uppbyggnaden av samhället (Andersson, 

2008,s.43). Detta är något som Jönsson och Nilsson noterar i sin artikel där de beskriver och 

diskuterar huruvida äldre ska värderas som en speciell grupp i samhället med bakgrund av att 

de byggt upp samhället i sitt verksamma liv, utifrån ett oetablerat pensionärsparti med 

intressen som handlar om att de ska bemötas vördnadsfullt från samhället i stort. Denna 

inställning kan dock leda till isolering mellan generationer och ställa upp en problematisk 

avgränsning mellan de värda och de icke-värda. Pensionärerna i detta parti vill att yngre ska 

vara tacksamma i gentemot äldre för vad de gjort och för de förutsättningarna de bäddat för 

dagens unga medborgare. (Jönsson, H, Nilsson, M, 2007). 

 År 2008 skrev författarna Satu Heikkinen och Clary Krekula artikeln ålderism – ett 

fruktbart begrepp (2008) där de diskuterar ålderismen för att göra det mer medvetet och uppta 

dess problematik, då de menar att ämnet inte är särskilt uppmärksammat i Sverige. De skriver 

också om att ålderism som begrepp är ämnat för äldre och kan dras paralleller till 

nedvärderande attityd och beteende såsom rasism, klassförakt eller sexism för att ta upp några 

liknande exempel. Men största skillnaden mot dessa är att vi alla en dag kommer bli åldringar, 

medan de andra är identitetsfastställt och såldes inte är föränderligt. I alla fall diskuterar 

författarna utifrån en emancipatorisk vinkling där de äldre frigörs den föreställning som finns 

mot de äldre som en social grupp samt också frigörs från de socialt institutionaliserade 

begränsningar som de äldre kan drabbas av.                
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4.3 Intresseorganisationers relation till staten 
Under 1930-talet i Sverige grundlades korporatismen som ett sätt för det politiska systemet att 

bemöta intresseorganisationers vilja att vara med och påverka utvecklingen i samhället. Idag 

är tendensen att många intresseorganisationer vill konkurrera om politikens uppmärksamhet 

och att samarbetet mellan politiken och den enskilt dominerande intresseorganisationen håller 

på att mattas av (Naurin, 2001, s.14-15). Notera att innebörden för korporatism handlar om ett 

nära institutionellt samarbete mellan staten och ett fåtal dominerande intresseorganisationer 

(Naurin, 2001, s. 23.), medan pluralisterna föredrar fri konkurrens i möjlighet till påverkan i 

skapandet av politiken med många olika oberoende intresseorganisationer som driver sina 

intressen i gentemot politiken. För att kunna påverka är det idag allt viktigare att ta hänsyn till 

kanaler som lobbying, medier och opinionsbildningen (Naurin, 2001, s.22-23). Det är ett skäl 

till varför det går att betraktas som naivt vad gäller fri konkurrens då utsatta grupper har 

svårare att forma sina intressen vilket i förlängningen kan främja elitism (Naurin, 2001, s. 24).    

 Daniel Naurin gör i sin bok den demokratiske lobbyisten en analys av den 

statsvetenskaplige intressegruppsforskningen. Han vill beskriva och diskutera vilka 

uppfattningar det finns om vilken relation intresseorganisationen bör ha till politiken. I boken 

menar Naurin (2001) att det finns ett antal strategier för hur det politiska systemet ska förhålla 

sig till intresseorganisationer. Staten kan mottaga organisationernas påtryckningar, motverka 

organisationer influens samt påverka intresseorganisationsbildningen. Att motverka 

organisationers inflytande är i samklang med en negativ bild på organisationerna som egoister 

som skapar en snedvriden maktfördelning. Istället är det eftersträvansvärt att ta hänsyn till ett 

allmänintresse. Att påverka organisationerna är när staten aktivt främjar för en samverkan i 

relationen med avsikten att forma deras krav eller balansera inflytanden. Kan vara för att 

kontrollera intresseorganisationer, eller främja aktiva medborgare eller som skrivet balansera 

olika intressen med varandra. Värt att notera att olika synsätt ofta handlar om vilka känslor 

som finns i gentemot intresseorganisationernas existens, och ifall deras syften är goda för 

allmänheten eller enbart är egoistiska särintressen (Naurin, 2001, s. 17-24). Synsätten står ofta 

nära anslutet till ord med positiva laddningar såsom medborgarsammanslutningar, 

intresseberörda och folkrörelse, eller med negativa laddningar som kravmaskiner, 

påtryckargrupper eller särintressen (Naurin, 2001, s, 30). 

 Naurin skriver att synen på intresseorganisationerna överlag är positiva så länge de 

håller sig till det sociala civilsamhället, men när de börja närma sig politiken då blir det mer 

problematiskt. En central aspekt är att intresseorganisationer ses som ett lämpligt komplement 

till den representativa demokratin med förutsättningar till medborgerligt inflytande, vilket 
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också kan utgöra något demokratiskt värdefullt då engagerande individer bidrar med kunskap, 

åsiktsrepresentation och till exempel sociala perspektiv som stöd när politiken ska forma 

politiken. Ett problem när nya ideologier kommer fram som avviker från normen tenderar att 

hållas ute (Naurin, 2001, s. 31-35). 

 Naurin frågar: Vilka representeras utifrån det fria organisationsväsendet? Han diskuterar 

tidigare litteratur på grundval av kritik på pluralisternas synsätt på en så kallad fri politisk 

marknad och att den strategin skulle möjliggöra politisk representation. Framför allt 

diskuteras möjligheten för civila grupper att stå som vinnare utifrån ett pluralistiskt 

förhållningssätt, för det blir aldrig så jämlikt (Naurin, 2001, s. 56-57). På liknande sätt 

beskrivs korporativa politiska systemet, men på tonvikt att staten har mer att säga till om i 

förhållandet till intresseorganisationerna. Staten är med och bildar organisationen och 

påverkar riktningen inom den, med eventuella konsekvenser att staten samtidigt får mer 

kontroll över påtryckningarna eller medborgarintressen (Naurin, 2001, 61-62). 

 Ett övergripande mål med intresseorganisationernas existens är inte bara att driva på 

särintresse utan också ett sätt att erhålla maktbalans i samhället. Frågan som lite diskuteras i 

litteraturen är om korporatismen eller pluralismen är bäst på att få balans i makten. Och även 

vilka medel inom samarbetet som fungerar mellan civila organisationer och staten rent 

organisationsmässigt, om det är kompromiss, hänsynstagande eller legitimering. Oavsett vad 

blir syftet någonstans för staten att det ska inneha en kontrollerande verkan vad gäller graden 

av påtryckningar från organisationerna (Naurin, 2001, 89-105). 

 Avslutningsvis menar Naurin att det inte finns ett enkelt svar för huruvida vad som är 

bäst angående vilken roll som är bäst för intresseorganisationen att ha i relation till staten, 

eller vilket samarbete som är bäst lämpat. Det är problematiskt att avfärda något argument för 

eller emot för att det finns osäkerheter eller brister för ett av respektive 

organisationssamarbeten. Dock vilar en stor tyngd i forskningsargumentationen att 

intresseorganisationer är positiva för procedurdemokratin på grund av att de betraktade 

alternativen är bristfälliga och att intresseorganisationers existens bättre representerar olika 

gruppers intressen (Naurin, 2001, s. 137-143).            

5. Metod och material 
För att kunna hantera den formulerade problemställningen ska en kvalitativ textanalys 

användas som metod. Centralt i tillvägagångssättet i kvalitativa textanalysen är att läsa texten 

noggrant med ett aktivt förhållningssätt, att ställa frågor till texten för att kunna besvara 

djupliggande innebörder i dess väsentliga delar. Meningen är i denna studie att systematisera 
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innehållet som ska undersökas med varianten att kategorisera empirin in i olika delar. 

Materialet som analyseras placeras följaktligen in i sammanfattande rubriker, vilket 

underlättar analysen av texten. Förhoppningen är att urskilja vilken typ av politik och vilka 

idéer som finns hos pensionärsorganisationers skapade politik för att erhålla en grund att 

jämföra detta empiriska material med riksdagspartiers offentligt skapande politik i riksdagen 

och på socialdepartementet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, kap. 12).     

 Det är viktigt i analysen att vara öppen i attityden till empirin samt att förhålla sig till 

givna teoretiska ramverk. Detta för att underlätta förståelse och generera en gynnsam kontext, 

vilket kan fungera som ett bra bollplank under analysens gång för att inte hamna i sidospår 

som kan förmå att klippa av den röda tråden (Esaiasson m.fl. 2012, kap 12).  

 Det är aldrig i denna studie tänkt att enskilda politiker ska studeras, utan det är 

uteslutande på organisationens nivå som analysen försiggår vilket gör att betoningen ligger på 

de idéer som skapas av kollektivet i politiken.    

 Creswell (2013) redogör för olika faktorer som kan tas hänsyn till när empirin ska 

analyseras. Han nämner bland annat att ta noteringar och urskönja centrala teman som 

tillämpningssätt i organiseringen av data för att gynna en tillitsfull och giltig analys. 

Ytterligare faktorer värda att nämna är kategoriseringar och tolkning för att inse kontextuella 

inslag i informationen som undersöks. Svårigheter kan handla om att veta vad som är relevant 

och vad som inte är det och att selektera bort, vilket är en vansklig faktor i analysen då det 

bland annat riskerar att förvanska vissa mönster som därmed går förlorade för forskaren. I min 

studie är medvetenheten kring det jag uppräknat från Creswell viktiga medel för att 

intellektuellt hantera komplicerade företeelser och i slutändan generera en diskussion som 

bemöter studiens syfte och problemställning.  

 Slutligen under denna rubriksättning ska jag ta upp vilken design studien ska utgå ifrån. 

Det är för mig en invecklad fråga att hantera. Dock betraktar jag studien av äldres 

representation som ett fall, följaktligen fallet äldres representation under den givna tidsramen 

för budgetpropositionen 1 2015/16. Jag ser det som en enskild företeelse som ska undersökas 

och eftersom det är en kvalitativ studie passar det bra att använda mig av en fallstudie, även 

om valet av fallstudiedesign enligt mig likväl känns aningens krystat (Creswell, 2013).         

5.1 Datamaterial och genomförande 
Materialet som i studien ska användas kommer från 3 olika pensionärsorganisationer, de 

nuvarande riksdagspartierna (2016) samt regeringens arbete på socialdepartementet. De 

involverade pensionärsorganisationerna är Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges 
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pensionärers riksförbund (SPRF) och Sveriges pensionärers riksförbund (SPF). Från PRO 

kommer nyhetsartiklar att analyseras, från SPRF kommer ett handlingsprogram (2013-2016) 

att analyseras och från SPF kommer dels ett partipolitiskt program (2016) att undersökas men 

även ett par publikationer. För att besvara syftet med studien ska pensionärsorganisationernas 

material jämföras med riksdagspartiers skapande av offentlig politik. Det material som ska 

tittas på i riksdagen är offentliga dokument i form av budgetpropositionen 1 2015/16 samt 

inom den perioden dess skapade motioner och interpellationer. Nämnda material ska 

analyseras för att möjligtvis kunna urskilja ifall äldre får en respons för sin skapade politik. 

De partier som för närvarande sitter i riksdagen är Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet. Det är följaktligen deras skapade interpellationer, motioner och 

budgetproposition 1 2015/16 som ingår i empirin. Slutligen används också material från något 

som kallas Äldreresan, där den nuvarande regeringen vid socialdepartementet avser att visa 

upp sin förda pensionärspolitik utifrån ett socialt perspektiv.           

5.2 Urval 
Med tanke på det material som ska studeras och vilka frågor som ska besvaras är det lämpligt 

att använda ett målinriktat och strategiskt urval, vilket är ett så kallat icke-sannolikhetsurval. I 

studien begränsar jag antalet pensionärsorganisationer till tre som ska delta med motiveringen 

att det kommer uppstå en teoretisk mättnad. När tillräckligt med material har tagits fram för 

att slutföra studiens syfte då föreligger en rimlighet att göra en avgränsning i intaget av nytt 

material vars empiri annars riskerar att upprepas och generera överflöd. Det ska också nämnas 

att det finns en relevant aspekt som handlar om aktualitet. Vad äldre bedrev för frågor för 5 år 

sedan är inte intressant, därför används i studien de senaste programmen och artiklarna som 

skapats av pensionärsorganisationer, vilket också tidsmässigt ska synkroniseras med 

partiernas senaste skapande av äldres intressepolitik. Antalet pensionärsorganisationer som 

existerar i pensionärskommittén idag är många, de jag väljer gör jag på grundval av antalet 

medlemmar där det största antalet medlemmar väljs före de pensionärsorganisationerna med 

färre medlemmar. Varför jag väljer att ta med de största pensionärsorganisationerna har dels 

att göra med att uppnå en teoretisk mättnad, men också med en tanke om att det bättre 

överensstämmer representativt i sakfrågor med äldre överlag (Esaiasson, m.fl. 2013).  

 Vilka partier som ska vara med är enkelt att svara på, det är de som sitter i riksdagen. 

Skälet till detta är att de i nuläget är med och skapar den offentliga politiken, varifrån det 

empiriska materialet inhämtas. Det material som specifikt studeras inom den offentliga 
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politiken är interpellationer, propositioner och motioner. Övrig empiri som hade kunnat 

användas var bland annat skriftliga frågor, betänkanden och beslut. Dock tycker jag att det 

valda materialet var det mest lämpliga på bas av att det visar på vilka initiativ som tas i 

anslutning till äldrefrågor. Exempelvis i motioner och interpellationer visar sådana politiska 

ageranden som inte alltid kommer med i politiska beslut, varför dessa material har en viktig 

funktion i min analys av äldres intresserepresentation. Avgränsningar i urvalet har också att 

göra med omfångsbrist och tidsbrist. Tidsperioden som räknas in i studien är inom ramen för 

budgetpropositionen 1 2015/16, och en ansenlig del av alla dess innefattande motioner och 

interpellationer framtill maj 2016 när denna uppsats skrivs. Interpellationssvar från 

socialdepartementet avlägsnas i studien på grund av dess irrelevans och vissa motioner och 

interpellationer avlägsnas på grund av upprepande återkomster i empirin.     

 

5.3 Etisk problematik 
Utmaningen utifrån ett etiskt perspektiv vid mina analyser är att hålla sig nära någon form av 

sanning för att visa en hänsyn till de partier och intresseorganisationer som utan medvetenhet 

medverkar i studien. Med tanke på omedvetenheten gällande uppsatsens existens är det extra 

angeläget att vara respektfull i gentemot sanningen. Problemet med sanningen rör naturligtvis 

objektiviteten kontra subjektiviteten. Människor tolkar verkligheten olika och lever utifrån 

olika ramar de förhåller sig till. Däremot kan det tänkas vara på plats att beskriva en sanning 

som på något sätt kan betraktas som rimlig, logisk eller vettig, och följaktligen inte förvriden, 

felaktig eller godtycklig utifrån en medveten driven analys åt det hållet.    

 Ytterligare aspekter värt att notera är sensibiliteten inför empirin. Jag bör handskas med 

informationen varsamt och ärligt, inte vinkla studien till någons fördel eller nackdel. För att 

uppnå detta är det viktigt att beskriva syftet klart och tydligt, att tillämpa ett lättillgängligt 

språk, att använda en logisk struktur samt att uppvisa en skildring med flera perspektiv i 

analysen. Vid följande av dessa nämnda påpekanden gällande etik torde det föreligga en god 

grund för en godkänd kvalifikation i det etiska hänseendet (Creswell, 2013).           

6. Resultat av den empiriska undersökningen 

6.1 Kortfattat om äldres intresseorganisationer 
Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) har som mål att genom kollektiv kraft påverka 

politiska beslut som rör äldres intressen. Bland annat innebär det att trycka på i opinionen för 

äldres trygghet och rättigheter (SPRF). Pensionärernas riksorganisation (PRO) är en stor 
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rikstäckande organisation med cirka 400 000 medlemmar som har målet att påverka 

beslutfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. De vill inverka i viktiga 

samhällsfrågor och ordna så att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande, bland 

annat genom att sätta pensionärernas intressen på den politiska dagordningen (PRO). Sveriges 

pensionärsförbund Seniorerna (SPF) är en partipolitisk obunden organisation för äldre. De 

finns runtom i landet och avser driva de prioriterade frågorna äldre ekonomi, hälsa omsorg, 

boende, inflytande och rätten att arbeta, vilket liknar de andra organisationernas prioriterade 

områden för pensionärer (SPF). 

6.2 Äldres närvaro i samhället 
Min analys gör avstamp i ett handlingsprogram från SPRF där de beskriver att äldres 

inflytande bör öka i samhället för att tillgodose äldres rättigheter och erhålla bättre 

representation i politiken. Det är viktigt att äldres företrädare innehar förhandlingsrätt med 

regeringen som är organiserad och effektiv. Det institutionella medlet som ska lösa denna 

utmaning är pensionärsråd, vilket redan finns på socialdepartementet varvid är viktigt att det 

fungerar på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att liknande förutsättningar finns på lokal och 

regional nivå, så att äldre därigenom kan driva sina intressen på en mer lokalt anknuten nivå 

och inverka i den kommunala politiken.   

SPRF lyfter fram dialogen och kommunikativa medel som kritiskt när det gäller 

demokratiskt och samhälleligt deltagande. Inflytande tas också upp som ett mål i SPF/SPRF:S 

politiska plattform där de äldre bör få inflytande i samhällsutvecklingen samt i änne högre 

grad betonar att livet för de äldre ska ha ett värdigt och välbefinnande liv på ett socialt, 

ekonomiskt, fysiskt och psykiskt plan. Möjligheterna ska inte avta när individen blivit åldring, 

utan ska vara oberoende, stimulerande och tryggt. En ytterligare aspekt som uppmärksammas 

både i partiprogrammet och i en artikel på PRO:s hemsida (Äldreperspektivet saknas i 

demokratiutredningen: 2016-01-22) är innefattande av ett äldreperspektiv i demokrativisioner 

som har skapats av en parlamentarisk utredning. Demokratifrågor är för äldre nära 

sammanslutet med ålderism och ett eftersträvande av frånvaro av diskriminering av 

medborgare på bas av åldrande, vilket äldres organisationer arbetar mot att det ska hända. I 

artikeln redogör PRO de för vilka besvikelser som finns i en gjord demokratiutredning. Det 

handlar bland annat om att de tycker det saknas en analys av det växande missnöjet hos äldre, 

en diskussion om E-demokrati och hur det påverkar äldre, diskussion om orsaker och hinder 

som påverkar äldres benägenhet att delta i den demokratiska processen samt partiernas ansvar 

att nominera fler äldre på valbara platser. Det sistnämnda påståendet visar på att det är viktigt 
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för äldre att erhålla representation på ett fysiskt plan, det är inte tillräckligt att någon från en 

annan social grupp enbart bedriver frågor som rör äldre. 

6.3 Ekonomi, förvärvsarbete och pensioner 
Äldres ekonomiska situation uppmärksammas frekvent hos äldres intresseorganisationer. De 

menar ett otal gånger att den ekonomiska situationen är orättvis, ohållbar och försummande 

av de äldres ekonomiska situation. Tonen är ofta förekommande utifrån en reciprocitetstanke, 

de har betalat skatt i 40 år därför ska de inte diskrimineras på det ekonomiska planet.  

Ett otal antal punkter upptas av organisationerna i handlingsprogram och partipolitiskt 

program som krav och önskemål som de tycker ska genomföras av beslutfattarna. Viktigt för 

de äldre tycks vara likabeskattning, att pensionen beskattas som lön och att pensionerna 

utvecklas i takt med lönerna. Bromsen för tilläggs- och inkomstpension avskaffas, 

bostadstillägget ska höjas och det tas upp i diskussion att de äldre ska kunna fortsätta 

förvärvsarbeta även efter en viss ålder. Dessa uppräknanden är ett fåtal av alla frågor som 

pensionärer önskar få gehör för från politiken.  

I ett ekonomiskt hänseende är en mycket viktig fråga för de äldre bibehållande av 

kontantsamhället eftersom vissa äldre har det svårt för de nya betalningssätten. Detta 

diskuteras i två artiklar under januari och mars 2016. I en artikel (Vi äldre måste få  använda 

kontanter) från den 29 januari är PRO kritiska mot en betaltjänstutredning som vars ett 

delbetänkande lämnade över till finansminister Per Bolund där det framgår att de problem 

som uppstår inte är så pass proportionellt stora att det ska betraktas som ett problem, vilket 

PRO menar är djupt upprörande då det i stor omfattning drabbar äldre, men också andra som 

funktionsnedsatta, småföretagare, ideella organisationer och landsbygden. Det likställer det 

med en utestängning från samhället. PRO menar att det bör finnas en grundläggande 

samhällsservice för kontanthantering. Denna utredning exkluderar de äldres intressen i 

sakfrågan om kontanter. I artikeln (pengar är fortfarande ett lagligt betalningsmedel) från de 4 

mars menar PRO att tåget går och många blir kvar på perrongen. De äldre inser att samhället 

förändras vilket organisationer tar ansvar för i att informera och utbilda. Men förändringarna i 

kontantfrågan går för snabbt varför PRO önskar att takten ska saktas ner. Bankautomater blir 

färre, bankkontoren likaså. Därför i artikeln skickas en önskan till politiken att tänka om och 

bemöta äldres önskan om att ge service genom kontanter även i framtiden.  

En artikel (fler äldre under fattigdomsgränsen) på PRO (2016-05-04) uppmärksammar 

att fler äldre lever under relativ fattigdom, varav de flesta är kvinnor. PRO menar att det är en 

utveckling som är oacceptabel och framhäver att det behövs åtgärder, till exempel som förut 
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nämnda bostadstillägget för att underlätta situationen för de mest utsatta äldre och att se över 

hela pensionssystemet.  

När det gäller fortsatt arbete i ålderdomen visar en artikel från SPF (seniorernas bidrag 

till sysselsättningen) att äldre blir alltfler som jobbar längre in i åldrarna och att äldre vill 

jobba längre, vilket är en bra sak att den gruppen i samhället också vidare bidrar till en ökning 

av Sveriges BNP. Förvärvsarbete tycks inte vara den mest prioriterade frågan för de 

pensionärsorganisationerna då den inte tas upp särskilt ofta, utan det är andra frågor som idag 

anses vara viktigare. Men likväl uppkommer här och var som en fråga.      

6.4 Vård, hälsa och omsorg 
När vi blir åldringar blir också hälsan och sjukdomar en mer påtaglig aspekt i tillvaron. Detta 

märks vid äldres intresseorganisationers prioriteringar vid formande av punkter som de ställer 

krav på i gentemot politiken. Liksom vad gäller de ekonomiska förhållandena listas i 

vårdomsorgen ett otal antal punkter vars mycket handlar om en bra kvalité på behandlingen i 

vården. I SPRF:s handlingsprogram lyfts det fram om bland annat likabehandling oavsett var i 

Sverige de äldre bor, en god kvalitet i vård och mat, självbestämmande, hälsokontroller för 

personer över 75 år, allmän högkostnadsskydd, minskade väntetider, högre kunskap och 

utbildning i vården med koppling till äldres vård, ingen åldersdiskriminering i vården, ökad 

bemanning inom äldrevården och bättre integration mellan olika vårdinstanser som rör äldres 

vård och omsorg. Detta är enbart en del av de önskemål som riktas till politiken och som 

önskas ska uppfyllas.  

Vid SPRF och SPF:s partipolitiska program nämns äldres vård och hälsa med ord som 

att främja välbefinnande och oberoende, öka möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, 

social gemenskap, meningsfull sysselsättning samt frånvaro av åldersdiskriminering. Dessa 

noterande är mer ett värderingsarbete som äldrevård ska underbyggas på. Men det tas också 

upp att hanterandet av läkemedel som de vill ska bli bättre och att effekterna av 

högkostnadsskydd måste utredas. Bättre utbildning och kompetens i äldrevården och en 

jämlik vård och kostnader över hela landet.  

PRO (Värna äldre genom vaccinationer: 2016-04-05) skriver att det behövs ett 

nationellt vaccinationsprogram för att maximera äldres framtida hälsa, det är en förebyggande 

åtgärd. PRO menar att det blir upp till bevis för regeringen i höst (2016) då 

folkhälsomyndigheten lämnar över sina förslag om särskilda vaccinationsprogram och 

framhäver samtidigt att det är en rekommendation från världshälsoorganisationen om 75 % 

vaccinationstäckning.  
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En av de viktigaste frågorna för äldre är en god tandvård. I en artikel har PRO (PRO 

ställde krav på bättre tandvård för äldre 2016-02-23) ett krav på att tandvården ska införas 

inom hälso- & sjukvårdens högkostnadsskydd, då de menar att tänderna är en del av kroppen 

och därför bör innefattas inom högkostnadsskyddet. Vid ett möte med Gabriel Wikström som 

är sjukvårdsminister kunde han inte ge några sådana löften. PRO vill att förutsättningarna för 

tandvårdsförsäkringen ska bli bättre för äldre och inte bli sämre som det tycks bli enligt en 

prognos som PRO har gjort.  

I februari fattade regeringen beslut om skärpta regler vad angår bemanning på särskilda 

boenden. Det handlar om ett tillägg i socialtjänstförordningen där det blir ett krav med 

bemanning av personal dygnet runt, detta är PRO positivt inställda för. Den äldre ska få hjälp 

när den behöver det. Vårdgarantin ska vara mer tillgänglig tidigare för äldre och att det 

behövs fler specialistsjuksköterskor med specialistkompetens mot äldre debatteras i en artikel 

den 21 januari 2016 (Så säkras vården för sköra äldre). Äldreomsorgen ska vara likvärdig i 

hela landet och värdig. I en artikel (Alla ska ha rätt till en värdig ålderdom) från den 19 

januari menar PRO att det är stora skillnader mellan olika kommuner i denna fråga. Vad det 

handlar om är bland annat avgifter på äldreboenden skiljer sig mycket åt, självbestämmande 

vid mat, äldreboendens platskapacitet. Ytterligare ett krav är att den som fylld 80 år ska ha 

plats på äldreboende utan biståndsprövning. 

6.5 Boende och trygghet 
I SPF:s och SPRF:s politiska plattform formulerar de önskemål att bygga fler 

trygghetsboenden, seniorboenden och att äldre ska bedöma själva utifrån sin egen situation 

och inte utifrån någon offentlig biståndsbedömning. Det behövs tillgång till larm, personal 

och gemensamma lokaler för äldre. Det bör erbjudas olika typer av boenden till äldre med 

skilda finansieringslösningar, det behöver finnas möjlighet till sociala mötesplatser, service 

och kommunikationer. Boendesituationen är för äldre centralt, det handlar mycket om den 

fysiska miljöns tillgänglighet i form av butiker som är nära att gå till från seniorboenden, att 

äldre har nära till busshållplatser för att inte bli isolerade, att det ska finnas bänkar att sitta på 

ifall tröttheten kommer till den äldre vilket motiveras med en trygghet i utemiljön. SPRF har i 

sitt handlingsprogram som krav om nollvisioner mot fallolyckor och att alla fallolyckor ska 

utredas. Trygghet kräver också information till äldre, att trafiken anpassas till de äldsta i 

samhället och att äldre ska få åka gratis i kollektivtrafiken.  

I en artikel (Oacceptabelt att vräka gamla och sjuka) på PRO (2016-02-03) går de in på 

att det är helt oacceptabelt att vräka gamla och sjuka. Varför det händer menar PRO kan 
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handla om begynnande demens, isolering, ensamhet eller psykisk ohälsa. Det handlar om att 

bemöta problemen innan det går så långt som vräkning. PRO räknar upp tre åtgärder som ska 

ta bort problemet. Uppsökande verksamhet för att inte riskera att äldre lämnas helt ensamma 

och utsatta. Det egna valet efter att du fyllt 80 gällande boendesituation, om du som åldring 

anser sig behöva ett äldreboende ska den äldre också få det. PRO och andra 

pensionärsorganisationer ska bli bättre på att erbjuda äldre sociala aktiviteter för att bryta 

isoleringen och ensamheten. En tillgänglighetsfaktor är att det finns en hiss i bostaden, det 

framkommer i en artikel från SPF, Lönsamt med tillgängliga bostäder. Det ökar 

självständigheten, valfriheten och livskvalitén, och är därtill en vinst för samhället ekonomiskt 

följaktligen att äldre kan bo kvar i sina hem genom att omsorgsbehovet hålls nere.                           

6.6 Kortfattat om nuvarande riksdagspartier 
Partierna som sitter i riksdagen idag är Socialdemokraterna (S) som har 113 ledamöter, 

moderaterna (M) som har 84 ledamöter i riksdagen, Sverigedemokraterna (SD) som har 48 

ledamöter i riksdagen, Miljöpartiet (MP) som har 25 ledamöter, Centerpartiet (C) som har 22 

ledamöter i riksdagen, Vänsterpartiet (V) som har 21 ledamöter i riksdagen, liberalerna (L) 

som har 19 ledamöter i riksdagen samt Kristdemokraterna (KD) som har 16 ledamöter i 

riksdagen (riksdagen, 2016). 

 Politik som är skapad av dagens riksdagspartier kommer användas i den empiriska 

undersökningen för att urskönja ifall äldre är representerade i svensk politik genom en 

analytisk jämförelse med pensionärsorganisationernas skapade politik. Beakta att i den 

empiriska undersökningen kommer jag använda partiernas förkortningsinitialer för att förklara 

vilket parti som avses.  

6.7 Partiers respons till äldres närvaro i samhället 
Budgetpropositionen är ett förslag till statens budget för året 2016, vilket överlämnades i 

oktober 2015 och innehåller en finansplan och skattefrågor, samtidigt som finansplanen och 

ekonomiska prognosen innefattar framtill året 2019. Där redogörs det för att omkring 36 

miljarder ska satsas på äldres trygghet i sin ekonomiska situation under 2016 med motivering 

att säkerställa trygghet i alla livsskeden, även efter förvärvsarbetens dagar.  

 När det rör kulturella satsningar är andra grupper än äldre prioriterade. Det satsas på 

nyanlända så att de ska komma in i svenska samhället snabbare, det satsat också på HBTQ-

personers deltagande i det kulturella livet. Våld i nära relationer fokuseras det på de mellan 

man och kvinna, som synes berörs inte våld mot äldre i satsningen viket är ett önskemål från 

äldres intresseorganisationer. 
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Om jag undersöker hur mycket ekonomi regeringen lägger på äldre i propositionen och 

jämför det med andra poster, då ser 36 miljarder mikroskopiskt ut. Exempel på andra 

ekonomiska poster i propositionen är följande: Migration 19 miljarder, ekonomisk trygghet 

vid sjukdom och funktionsnedsättning: 110 miljarder, jämställdhet och nyanlända invandrares 

etablering 21 miljarder, arbetsmarknad och arbetsliv 80 miljarder, studiestöd 21 miljarder, 

avgiften till Europeiska unionen 31 miljarder, arbetsmarknad och arbetsliv 80 miljarder, 

internationellt bistånd 31 miljarder, försvar och samhällets krisberedskap 48 miljarder. Ska 

nämnas att det även inom andra utgiftsposter så kan äldre få en del av kakan.  

I motion 2235 från SD ger partiet förslaget att satsa något mer på pensionärerna än vad 

regeringen gjorde i sin budgetproportion, mer specifikt 5 miljarder extra. 

KD tar också upp i motion 2510 relevansen med samspelet mellan generationer för dess 

sociala vinst, informationsutbytet och tillvaratagande av resurser. Värt att betonas är att äldre 

inte ska homogeniseras och ges likvärdiga egenskaper bara för att de tillhör kategorin äldre. 

Rent översiktligt saknas i princip politiska initiativ under den studerande perioden som 

rör pensionärsfrågor både vad gäller äldres roll och förutsättningar i demokratin och frågor 

som är kopplat till ålderism eller till exempel frågor om pensionärsrådens funktion.  

6.8 Partiers respons till äldres ekonomi, förvärvsarbete och pensioner 
Pensionärsorganisationer vill att pensionärer ska beskattas lika med förvärvsarbetare, detta är 

likaledes regeringens ambition att åstadkomma. Det verkar emellertid inte vara den mest 

prioriterade frågan i budgetpropositionen då relativt ytterst små belopp satsas på saken. Under 

2016 tillskjuts cirka 2 miljarder till satsning för att minska skatteskillnaderna, vars belopp 

ligger på samma nivå de kommande 4 åren i prognosen. Skattesänkningar berör primärt 

personer med låg inkomst vilket är en genusfråga eftersom många är kvinnor. Det handlar om 

de med inkomst upp till 120 000 om året. Något ytterligare som efterfrågas är höjt bidrag i 

bostadstillägget vilket mellan 2015 och 2019 tillskjuts 400 miljoner per år. 

I SD:s motion 2235 ger de förslag som visar att de vill satsa 6 miljarder mer på 

garantipensionerna än regeringen. SD motiverar detta genom att dessa är de äldre som har det 

allra sämst, många är kvinnor. Emellertid sänker SD istället budgeten för bostadstillägget 

eftersom denna utgift då blir mindre relevant. SD satsar också mer på så kallad 

omställningspension, alltså då en maka/make avlider, på omkring 300 miljoner extra  i 

jämförelse regeringen. SD är därtill kritiska till regeringens idé på att omställningsperioden 

ska omfatta 12 månader för maken/makan och vill att omställningen ska vara 18 månader 

vilket SD ämnar budgetera för med argumentet att den emotionella återhämtningen ska få ta 
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tid i rehabiliteringsändamål. SD motsätter sig höjd avgift i hemtjänsten som regeringen avser 

genomföra, SD vill att nivå ska vara oförändrad. SD menar i sin motion att äldre är en 

prioriterad grupp och en central del i deras mål för ett tryggt samhälle med mycket solidaritet.  

I en motion (3179) från C till riksdagen vill de ha en minskning med 20 miljoner på 

äldres försörjningsstöd i jämförelse med regeringens budgetproposition, medan SD i sin 

motion i samma fråga ville ha en ökning med 71 miljoner i jämförelse med regeringens 

proportion. 

 I en motion (3229) av FP/L finns skillnaden i jämförelse med regeringens budget en 

större satsning på bostadstillägget på 200 miljoner kronor mer än regeringen. Argumentet för 

ett högre bostadstillägg kan i huvudsak stavas kvinnor, med tanke på orättvisan de befinner 

sig i med sämre villkor i pensionen på grund av olikheter i position på arbetsmarknaden i 

jämförelse med män med bland annat lägre inkomster. Dock ska påpekas att män självklart 

också kan finnas i denna position med sämre pensioner. FP/L lyfter samtidigt frågan om 

diskriminering på arbetsmarknaden för äldre i motion (3229). Ett mål för FP/L är att höja 

pensionsåldern, först till 67 år och sedan till 69 för att i framtiden förhoppningsvis ta bort 

samtliga åldershinder. Ty den kronologiska åldern säger inget om ens förmåga att delta på 

arbetsmarknaden. En relevant sida i saken är att det skulle stabilisera pensionssystemet vid 

uppmuntrande att arbeta längre upp i åldrarna. 

 S ställer sig bakom en motion (1033) om att det behövs en översyn av konstruktionen av 

bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen. Diskussionen som framkommer är att 

bostadstillägget inte har höjts på länge och följer inte med hyreshöjningar varvid får negativa 

konsekvenser för vissa äldre som inte kan bo kvar i sina lägenheter. Även S tar upp aspekten 

att det drabbar kvinnor i form av låginkomsttagargrupp och förtidspensionsgrupp.  

 C vill i en motion (2400) ha mer rättvisa, valfrihet och likvärdighet genom förbättrade 

trygghetssystem. De vill arbeta för mer jämställda pensioner som är mer rättvisa, varvid C har 

flera förslag. De vill kunna höja pensionerna för de som har det allra sämst så att de kan klara 

vardagen. C vill tillsammans med resten av allianspartierna att det inte ska finnas skillnad 

mellan arbetstagare och pensionärerna, varför alliansen betonar att de sänkt pensionärskatten i 

5 steg och vill fortsätta med det i framtiden. Villkoret som finns, vilket känns igen från väldigt 

lång tid tillbaka, är att de äldre ska få vänta till ekonomin tillåter en sänkning av skatten. Det 

visar någonstans att de inte är en prioriterad grupp. Givandet av bättre villkor är inte 

villkorslöst för äldre. Kvinnan drabbas extra hårt i pensionssystemen när de varit hemma och 

tagit hand om barn, vilket leder till enbart 65 % av mannens pension. En åtgärd som kan göras 

är i hög grad att förändra förutsättningarna för vad som händer under själva arbetslivet. C är 
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följaktligen inne på att fokusera vad gäller det som föregår etablerandet av pensionssystemens 

förutsättningar. C menar att det behövs åstadkomma förbättringar i frågan genom information 

vad gäller föräldraledighetens påverkan av ens framtida ekonomiska pensionssituation. 

 Ingen pensionär ska behöva känna oro för sin ekonomi därför vill KD i motion 2510 

sänka skatten för de pensionärer som har det sämst, precis som alliansen generellt sett vill de 

att det ska löna sig att arbeta längre upp i åldrarna då det är positivt för samhället i stort att ta 

tillvara på resurserna och att det ger tillväxt med mer resurser till omsorgen för äldre bland 

annat för att uppnå detta ska arbetsmarknaden anpassas efter äldres förutsättningar så att de 

kan vara kvar och bidra vilket därtill har positiva sociala effekter såsom en känsla av 

samhörighet. KD är oroliga idag när de ser trösklarna för arbete höjs och att 

anställningskostnaderna ökar (använder äldre som verktyg för att genomföra sin politik) och 

betonar de att de varit med och höjt bostadstillägget flera gånger som gynnat äldres 

ekonomiska situation, i alla fall de som har det sämst. KD menar att sin och alliansens 

genomförda politik har bidragit till att äldres sysselsättningsgrad har ökat. KD kritiserar därför 

den nuvarande regeringens politik att återinföra en löneskatt för äldre, allianspartiernas 

förslag är istället att tidigarelägga ett förhöjt jobbskatteavdrag med ett år till det året som fylls 

64. Det är en satsning som kostar 300 miljoner kronor.   KD vill förbättra informationen vad 

gäller premiepensionssystemet, där det kräver en utredning bland annat med motivering kring 

jämställdhet, vilket ytterst handlar om pensionsutjämning bland makar som har barn upptill 12 

år för att jämna ut de orättvisor som finns idag. 

 M uppmärksammar i motion 758 äldre frånskilda kvinnliga pensionärer och deras 

orättvisa ekonomiska situation. Moderaterna önskar att denna sakfråga ska uppmärksammas 

med syftet för ökad jämställdhet. Önskvärt är att det finns större gemensamhet i pensionen 

mellan makar när det kommer till premiepensionen med principen kring 

försörjningsskyldighet i den intjänade pensionen.  

 SD tar i motion 1318 upp frågan om delad pension och kommer med förslaget att 

pensionspoängen ska delas 50/50 mellan makar. SD föreslår en utredning i sakfrågan. 

 När C tar upp frågan om jämställda pensioner går de in med synvinkeln frånskilda 

äldres kvinnors ekonomiska knaperhet under sina sista år som en följd av färre arbetade 

timmar, lägre lön och större ansvar i hemmet, vilket av C ses som orättvist. Lösningen hos C 

är aven den att pensionspoängen ska delas lika mellan makar med syfte för förbättrad 

jämställdhet.  

 V skriver i motion 126 att de vill skapa ett hållbart och pålitligt pensionssystem, varför 

de inte ställer sig bakom det rådande pensionssystemet då de anser det vara otillfredsställande 

30 
 



på grund av dess ojämnställda villkor och en i grunden felkonstruktion i institutionen då 

premiepensionssystemet anses av V vara ineffektivt och föråldrat som inte fungerar som det 

är tänkt och är för övrigt mycket dyrt. I diskussionen menar V att skatter måste höjas liksom 

avgifter för att i framtiden klara av den stora gruppen äldre, vilket i en analys kan uppfattas 

som att de ser äldre som en samhällsbörda snarare än en potentiell resurs. V menar att det 

behövs en parlamentarisk översyn kring frågan för att skapa ett stabilt pensionssystem. 

 M gör i motion 417 en diskussion som kan tolkas som att pensionssystemet ska 

konstrueras så att den fungerar som förebyggande gällande agerandet under arbetslivet. M 

menar att systemet ska justeras något för att ha detta i åtanke. Specifikt handlar det om en 

bättre koppling mellan avgifter och förmåner vilket ska uppmuntra individer till högre studier. 

 M beaktar i motion 1952 sakfrågan äldres förutsättningar att arbeta längre vilket M 

eftersträvar med större drivkrafter för äldre att göra det. Detta ska ske genom att se över 

gränserna för uttag av inkomstgrundad allmän pension, för tidigaste uttag av garantipension 

och äldreförsörjningspension samt för uttag som grundar sig på avdragsgill avgift. 

Möjligheten att indexera den typen av pensionsregler bör övervägas nu när svenskarna är 

friskare längre och lever längre. M vill också utvidga rätten att arbeta tills 65 år fyllda. En 

bättre arbetsmiljö kan få äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden.  

 M frågar regeringen i interpellation 2015/16: 582 om kostnadspålagan för att äldre 

stannar i arbetskraften med bakgrund av reformer som rör minskade anställningskostnader 

och det stärkta jobbskatteavdraget vilket har renderat att äldre stannar kvar längre på 

arbetsmarknaden än tidigare. M ställer samtidigt frågan om relevansen att äldre stannar kvar 

på arbetsmarknaden för att Sverige ska klara välfärden.  

 M ställer frågan till statsråd i interpellation 2015/16: 523 om regeringens 

skattehöjningar för pensionärer, de utlovade sänkt skatt för pensionärer men istället sker 

skattehöjningar. Detta ifrågasättande återkommer i interpellation 2015/16: 492 där M räknar 

upp vad seniorer drabbas av vid regeringens politik och nämner höjt maxtaxa i 

äldreomsorgen, minskat jobbskatteavdrag, sänkt uppräkningen av brytpunkten för statlig 

inkomstskatt, sänkt rut- och rotavdraget, gjort det dyrare att anställa personer över 65 år och 

höjt bensinskatten. De äldre som grupp drabbas hårt av dessa ekonomiska förhållanden.   

 I en ytterligare interpellation 2015/16: 202 tar M upp åldrande befolkning men bättre 

hälsa för de äldre. Vilken inställning har regeringen till detta? Varför höja skatten för äldres 

arbetsinkomster? M undrar vad regeringen har för visioner med äldre när det gäller detta. 

 Som det ser ut behandlas ekonomifrågor för äldre frekvent i den offentliga politiken, 

vilket också ska tilläggas att några stycken av motioner och interpellationer har tagits bort på 
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grund av att denna empiridel riskerar att upprepas för mycket så att det enbart skulle bli 

överflödigt. Men visar nu när jag nämner det att äldre ekonomiska situation beaktas mycket.             

6.9 Partiers respons till äldres vård, hälsa och omsorg 
Pensionärsorganisationer efterlyser en kunskapssatsning inom vård, hälsa och omsorg. I 

propositionen görs en mycket liten ekonomisk satsning på detta önskemål i finansplanen. Ett 

belopp på 200 miljoner handlar det om och det enbart under 2016 och inte de kommande 4 

åren. Det är således en engångssatsning. Under 2015 års ekonomiska vårproposition satsade 

regeringen på mer personal inom äldreomsorgen gällande 2 miljarder kronor, vilket de äldre 

efterlyser som önskemål med trygghet som argument. Dessa 2 miljarder avses återkomma i 

budget för 2016, 2017 och 2018, men inte för 2019. 

 För 2017-2019 är det tänkt att de som fyllt 85 ska erhålla avgiftsfri öppenvård, varvid 

regeringen ämnar satsa 200 miljoner kronor per år under nämnda årsintervallet. Argumentet är 

att de som är äldre än 85 med stor risk behöver söka vård ofta vilket är en dyr aspekt i 

vardagslivet, därför görs denna satsning.  

 Äldre ställer önskemål på satsningar vad gäller äldres psykiska ohälsa, på bättre 

primärvård och kostnadsfri tandvård. I dessa frågor riktas dock satsningar på andra grupper 

såsom kvinnor och ungdomar. 

Äldreresan (regeringen) är ett socialt projekt gjord av regeringen varvid syftet ligger att 

presentera vad regeringen vill med framtida inriktningen inom äldreområdet. I en rad resor 

åker de ut i landet till olika äldreboenden vars information de ger har sin grund utifrån 

satsningar som visas i den aktuella budgetpropositionen. Ett ytterligare syfte är att vara 

lyhörda inför äldres och deras anhörigas åsikter samt vårdpersonalens önskemål med avsikten 

att utveckla kvalitén inom äldreomsorgen med eftersträvande effekten att bemöta de 

utmaningar som kommer uppstå när svenskar blir allt äldre. Några utmaningar regeringen 

menar finns är att utbilda personal med specialistkunskaper inom äldreomsorgen, betydelsen 

av att ha heltidsanställningar för personalen i äldreomsorgen samt behovet av utvecklad 

välfärdsteknologi för att understödja de äldres vardag och personalens arbetsmiljö. 

KD skriver i en motion att äldre ska kunna känna sig trygga och åldras med värdighet. 

Detta är en angelägen fråga för KD menar de i motion (2510). De använder sig i motionen om 

värdeord som tillvaratagande, respekt och välbefinnande. De äldre ska kunna leva ett aktivt 

liv och kunna ha inflytande över sina liv med ett bibehållet oberoende. Viktigt att äldre 

behandlas med respekt och god kvalitét i vården och får en god möjlighet till välbefinnande. 

Äldre ska inte homogeniseras utan betraktas som individer med skilda intressen. 
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I interpellation 2015/16: 632 kritiserar S regeringen för att de inte satsar på ett 

måltidslyft i omsorgen för äldre, vilket enligt S hade lovat att utföra. 

I interpellation 2015/16: 359 menar V att det blir allt svårare att erhålla plats på äldre- 

och omsorgsboende. Ett 80-tal kommuner menar att de har brist på platser och många äldre 

nekas att få plats trots att de vill och behöver en. De som drabbar hårdast är kvinnor som ofta 

överlever mannen. Sakfrågan är också relevant eftersom det är mest kvinnor som tar ansvar 

för anhöriga i högre grad och att personalen ofta är kvinnor. Därför frågar V statsrådet på 

socialdepartementet vad det görs för att säkerställa äldres behov av äldreboende, hur blir 

kommunernas bedömning mer jämställd över hela landet och vad gör statsrådet för att minska 

effekterna av ojämställdhet kopplat till äldreomsorg och äldreboenden?  

I en interpellation (2015/16: 330) till statsråd av M uppmärksammar de regeringen om 

uppkomna brister vad gäller platser att tillgå på ålderdomshem. 

I interpellation 2015/16: 140 tar M upp sakfrågan hur hemtjänsten för äldre kan blir 

bättre i kvalité och mer effektiv och ställer en anslutande fråga till regeringen om detta.   

6.10 Partiers respons till äldres boende och trygghet 
Regeringen beaktar i proportionen äldres intresse om ombyggnad av boenden så att det blir 

lämpligare för äldre att vistas där omkring. Den ingår inte i budgeten men regeringen vill att 

det görs investeringsstöd för att anpassa efter äldres förutsättningar. Då det inte ingår i 

budgeten ses det knappast som en kritisk eller relevant fråga idag, utan kan vara ett sätt att 

enbart bemöta sakfrågan eller visa en vision eller värdering.  

 I interpellation 2015/16: 329 beaktar M boendesituationen för äldre där de ta upp frågan 

till regeringen vilka åtgärder de tänker göra för att det inte ska bli brist på boendeformer för 

äldre.  

7. Slutsatser och avslutande diskussion 

7.1 Slutsats i första frågan 
Första frågan jag ställde var: Vilka intressefrågor bedriver pensionärsorganisationer? Svaret 

på den frågan rörs sig inom sfärer som ekonomi, vård och omsorg, boende och trygghet samt 

äldres närvaro i det demokratiska samhället. Den viktigaste frågan för 

pensionärsorganisationerna rör sig på det ekonomiska planet, vilket förstås inte är en 

överraskning. De politiska önskemål som äldre har från beslutfattarna är oändligt sålunda att 

de inte går att redogöra för samtliga. Men de viktigaste frågorna handlar om att 

pensionärsskatten ska ses som en uppskjuten lön och beskattas lika som för förvärvsarbetare 
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och att pensionen utvecklas i samma takt som för lönen. Ytterligare sakfrågor är att bromsen 

för tilläggs- och inkomstpension avskaffas, att bostadstillägget ska höjas och det tas upp i 

diskussion att de äldre ska kunna fortsätta förvärvsarbeta även efter en viss ålder. I ett 

ekonomiskt sammanhang är idag en av de viktigaste frågorna för äldre är kontantfrågan där de 

tycker att det är mycket viktigt att kontantservice finns kvar med hänsyn till de äldre som inte 

har en god förutsättning att lära sig tekniska nymodigheter. Kontantfrågan tycks vara den 

mest heta frågan för pensionärsorganisationerna idag, faktiskt oavsett sakfrågedomän. En sista 

viktig ekonomisk fråga är att de mest fattiga äldre får bättre ekonomiskt stöd, de mest utsatta 

här är ensamma kvinnor.  

 Om vi rör oss vidare till domänen vård, hälsa och omsorg tar 

pensionärsorganisationerna upp frågor som likabehandling oavsett var i Sverige de äldre bor, 

en god kvalitet i vård och mat, självbestämmande, hälsokontroller för personer över 75 år, 

allmän högkostnadsskydd, minskade väntetider, högre kunskap och utbildning i vården med 

koppling till äldres vård, ingen åldersdiskriminering i vården, ökad bemanning inom 

äldrevården och bättre integration mellan olika vårdinstanser som rör äldres vård och omsorg. 

Det är också viktigt att politiken strävar efter att äldre har en god hälsa med välbefinnande, 

aktivitet och oberoende. Högkostnadsskyddet är en viktig fråga precis som 

tandvårdsförsäkringen att det ska tillhöra just högkostnadsskyddet. En motivering till det är att 

spara in på andra områden ekonomiskt då äldre skulle få det så mycket bättre med en god 

tandhälsa. 

 Vid boende- och trygghetsfrågorna tas det upp en del frågor om att bygga fler boenden 

som är anpassade för seniorerna, att det ordnas med funktioner som ger äldre service såsom 

hiss och platser att sitta och villa ifall trötthet infinner sig, detta är en trygghetsaspekt. Även 

tillgång till larm, personal och gemensamma lokaler anses önskvärda. Fri tillgång till 

kollektivtrafiken gratis är en annan prioriterad fråga, då det kan ge effekter som att bryta 

isolering för fattiga pensionärer. Två ytterligare prioriterade frågor är fallolyckor där det finns 

nollvision och krav på utredning när det sker samt att komma bort från att vräka äldre och 

istället se till bakomliggande faktorer till vräkningen. 

 Slutligen finns diskussioner om förbättringar i förutsättningar för äldres demokratiska 

deltagande och att ålderism inte ska få förekomma. 

7.2 Slutsats i andra frågan 
Den andra frågan jag ställde var om pensionärsorganisationerna får en god respons för sina 

drivna frågor hos riksdagspartierna i den formade offentliga politiken. Det är en svår fråga att 
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analysera men går med fördel att diskutera övergripande, särskilt med tanke på uppsatsens 

breda vinkling. I intressedomäner där det är tydligt att äldre inte får respons för sina frågor 

som handlar om trygghet och boende, där får knappt äldre någon uppmärksamhet 

överhuvudtaget utifrån den undersökning jag gjort med dess givna empiriska material. Inte 

heller gehör eller uppmärksamhet för äldres demokratiska deltagande kan betraktas vara 

prioriterat i den offentliga politiken. Kulturella satsningar görs som ett exempel på unga och 

transpersoner, men inte alls som det verkar på äldre .   

 När det gäller pensionärers ekonomi samt vård och omsorg är det en annan fråga när det 

kommer till beaktande. Det finns många motioner och interpellationer som uppmärksammar 

de frågor som äldre tycker är viktiga. Däremot bemöts kanske inte önskemålen och kraven till 

100 % någon gång, men det kan ha att göra med att budgeten naturligtvis inte är oändlig och 

det handlar om att fördela ekonomin så gott det går. Om 36 miljarder i en budget på nästan 

1000 miljarder satsade på äldre ekonomiska situation är tillräckligt för att äldre ska kunna 

vara politiskt tillfredsställda låter jag vara osagt, men det är en sak värd att diskutera. Hur som 

helst, de frågor som riksdagspartier i hög grad uppmärksammar är dels fattiga pensionärers 

ekonomiska utsatthet, vilket ses som en jämställdhetsfråga då denna grupp ofta består av 

kvinnor som i det ekonomiska livet ofta har blivit orättvist bemötta av samhället varför 

politiken genom dess partier har ambitionen att sänka skatten för äldre låginkomsttagare. 

Ambitionen är tillika att sänka pensionärsskatten överlag till samma nivå som lönearbetare, 

men det är en ideologisk vision snarare än konkret politisk handling eftersom ytterst små 

summor satsas på denna fråga och inte heller arbetas med så mycket i den offentliga politiken. 

Så frågan blir om de äldre är representerade på grund av uppmärksamheten eller utifrån 

konkret politisk satsning? Ett annat sätt som partier satsar på fattiga pensionärer är att de 

använder medel för att stärka garantipensionerna med motiveringen att de fattigaste äldre, 

många kvinnor, skulle få det lite bättre. Även bostadstillägget inryms i dylika satsningar som 

jämnar ut utgifterna någon annanstans, liksom försörjningsstödet. SD är det parti som mest 

motsätter sig höjda avgifter i hemtjänsten, de satsar också en del på omställningspension när 

en make eller maka avlider, i syfte för emotionell rehabilitering. Dock negligeras äldre totalt 

när det kommer till kontantfrågan vilket i nuläget tycks vara den viktigaste frågan för äldre i 

deras vilja till att erhålla samhällsservice.  

 I ett ekonomiskt hänseende ges äldre mycket intresse, men satsningarna går i rundgång 

eller i en cirkel där ekonomiska satsningarna tar ut varandra och inte direkt ger något 

mervärde. Intrycket är att äldre är en grupp som politikerna behandlar under vissa 

förutsättningar och vissa villkor. Av alla punkter som pensionärsorganisationer har som 
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önskemål så är andelen frågor som besvaras ytterst liten och egentligen ingen bemöts fullt ut. 

Detta ät väl rimligt med tanke på att det är många som ska samsas om de medel som finns att 

tillgå, sen att äldre som slitit ett helt liv inte får särskilt mycket gehör för sina frågor enligt 

min studie, kan diskuteras utifrån en reciprocitetstanke, vilket pensionärsorganisationerna 

gärna gör. När det gäller äldres förvärvsarbete så är det tydligt att alliansen är mest frekventa 

att behandla den frågan i offentliga politiken varvid de är positiva och eftersträvar att äldre 

ska fortsätta arbeta. Dock är denna fråga inte den viktigaste för äldre, därtill diskuteras den 

frågan i anslutning till att klara av välfärdssamhällets fortsatta bibehållande som gör att två 

olika ståndpunkter möter varandra utifrån skilda incitament till varför frågan drivs. 

 När det gäller partiers respons till äldres vård, hälsa och omsorg finns återigen såsom 

vid ekonomin ett ganska frekvent bemötande i uppmärksamhet inom ämnet, men litet av 

konkreta bemötandet vad gäller de önskemål och krav som kommer från pensionärerna. Det 

görs en liten satsning på bättre kunskap i sjukvården som rör äldre samt bättre mat inom 

äldreomsorgen. Det kommer göras en satsning på avgiftsfri öppenvård från 2017 för äldre än 

85 år, vilket är nära ett av de krav som äldre har. Annars är det mycket värderingsarbete som 

fokus läggs på såsom respekt, trygghet oberoende, tillvaratagande och aktivt liv för äldre 

inom vården, vilket bemöter de äldre i en sakfråga som rör ålderism. M och V 

uppmärksammar kvalitén i hemtjänsten samt brister på platser vid äldreboenden. Tandvården 

har jag inte sett några satsningar på äldre, däremot på andra grupper såsom unga vuxna.  

7.3 Teoretisk återkoppling  
Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka om äldre är representerade i svensk 

politik på nationell nivå. Det är förstås en sådan bred fråga att det är svårt att svara ja eller nej 

på, däremot är mitt intryck att det snarare lutar mer mot ett nej än mot ett jag i denna fråga. 

Det är många intressesfärer som äldre inte beaktas i överhuvudtaget och det är extremt många 

specifika sakfrågor som inte bemöts från partierna i den offentliga politiken, utifrån den studie 

jag gjort ska nämnas. Men resurserna är begränsade liksom tiden därför kan jag sträcka mig 

till att säga att äldre har representation inom intressesfären ekonomi samt vård, särskilt i den 

förstnämnda. Ett problem är äldres underrepresentation på valbar plats, vilket 

pensionärsorganisationer kritiserar och kan placeras in under teorin rules of recognition som 

handlar om representanterna är lämpliga och legitima. Jag kan tycka att det inte spelar någon 

roll vem som driver äldrefrågor, i en svensk kontext blir det i första hand en äldreminister på 

socialdepartementet, men det är klart att de bör ha representanter i politiska systemet generellt 

sett. Vid utgångspunkt The responsible party model om demokratiska representationen tar 
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ansvar för den relativt till mycket svaga gruppen äldre så landar mitt intryck någonstans i att 

det finns två aspekter gällande bemötandet. Uppmärksamheten från politiska partierna och 

gehör för sin prefererade politik. Äldre får klart och tydligt ganska mycket uppmärksamhet i 

offentliga politiken, men å andra sidan inte så mycket respons i sina drivna intressefrågor. 

Äldres ges en generell uppmärksamhet i budgetpropositionen 2015/16 och tycks ha vilja att 

lösa äldres ekonomiska situation. Den stora boven i dramat är partiers ovilja att bemöta äldre i 

kontantfrågan varvid det knappast går att säga att partierna tar ansvar för den äldre gruppen. 

De ser sakfrågan på ett mer progressivt sett med tydligt prägel av litet tålamod. 

Kartellpartiteorin med idén att svagare grupper får stå tillbaka för maktreproduktionen kan 

naturligtvis vara en förklaring på en generell brist på gehör för sin skapade politik.  

Det finns som synes en stor medvetenhet kring ämnet ålderism, med tanke på den 

parlamentariska utredningen Senior 2005, som kritiserar homogeniseringen av äldre men 

likväl inte negligerar de utmaningar som finns med en åldrande befolkning genom att arbetat 

fram en planeringsterm. Dock kan det vara ett tecken på ålderism att det inte ges några 

satsningar på äldres demokratiska deltagande och samhälleliga influerande med tanke på att 

det är en vilja från pensionärsorganisationerna.  

Att det satsas så mycket på vård och omsorg istället för på de äldre som fortfarande är 

friska, är inte en fel prioritering men det går att tycka att det kunde göras lite mer satsningar 

på äldre utifrån den studies kategori det demokratiska samhället. Kanske som ett exempel på 

fler utbildningssatsningar på äldre så att de får bättre förutsättningar att följa med i den snabba 

utvecklingen som råder i dagens samhälle.  

Det finns många intresseorganisationer som tar upp äldre intressen, varav många av 

dessa har plats i regeringens pensionärskommitté. Det kan visa på en pluralistisk ordning i 

intresseorganisationers relation till staten varvid många kämpar om uppmärksamheten från 

politiken vad gäller politiska sakfrågor. Sålunda bör svensk politik ha stor medvetenhet kring 

pensionärsfrågor, vilket också är mitt intryck under studien gång att det ligger till på det viset. 

Hur politiken förhåller sig till pensionärsorganisationer kan inte besvaras utifrån denna studie, 

men det kan vara som ett sätt att kontrollera de äldre som grupp genom att släppa in dem så 

nära att de kan hantera den gruppens närvaro, utan att förlora äldres tillit. Ett stort antal 

pensionärsfrågor som kämpar om uppmärksamhet, enligt pluralismens formande, kan göra att 

de olika organisationerna tar ut varandra. Politiken mottar de äldres preferenser för att veta 

vilka intressen som är mest relevanta, för att sedan bemöta intressena inte längre än den nivån 

där äldre förlorar hoppet om inkluderingen i samhället. I många fall i den empiri som här har 

studerats kan visa upp denna typ av problematiska företeelse.    
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7.4 Avslutande diskussion 
Det är förmodligen en svår balansgång för politiken att bemöta sociala gruppers krav. Det 

handlar om särintressen kontra allmänintresse. De gamla har visserligen betalat skatt över ett 

helt liv och arbetat för att bygga upp samhället, men tillhör å andra sidan inte framtiden varför 

de möjligen inte alltid får gehör för sina intressen och preferenser. Min åsikt ligger någonstans 

inom resonemanget att politiken på ett bättre sätt kan bemöta de äldres intressen. Det kan vara 

genom att åtminstone uppmärksamma de flesta av de frågor som drivs eller varför inte i någon 

enskild fråga bemöta de äldres vilja fullt ut. Det skulle se moraliskt mer anständigt ut. Dock är 

det många grupper i samhället som kämpar för uppmärksamheten och de ekonomiska medlen 

som välfärdsstaten har att tillgå. Till äldres fördel i argumentationen är att det är en stor grupp 

som växer och blir fler, varför det blir viktigare att uppmärksamma deras intressen. De har 

också rösten i valen och kan utnyttja detta ännu mer när gruppen blir fler. Därför kan det i 

framtiden bli ett vanskligt inslag i politiken angående vilka ekonomiska avvägningar som ska 

göras vid skapande av politiken som rör äldre. Jag har emellertid svårt att inse en annan 

inriktning än att förändra synen och attityden till äldres roll i det framtida samhället för att 

lösa ekvationen med välfärdsstatens vidmakthållande. Ekonomisk tillväxt kommer knappast 

lösa det helt själv, utan det kan bli en nödvändighet med ett i praktiken bättre tillvaratagande 

av resurser från de äldre. Det skulle kunna ge samhället dels en skjuts i tillväxten men också 

få ner samhällskostnader som effekt av att äldre mår bättre, blir mer friska och mindre 

isolerade, vars effekter är närmare kopplat till rationaliseringar och effektiviseringar snarare 

än det uttjatade tillväxtlösningen på samhällsekonomins alla utmaningar inför framtiden.     

 Vilken grad av representation som äldre har i svensk politik han förstås denna studie 

inte fullt svara på, dels på grund av dess breda vinkling men också på grund av tiden att tillgå 

samt i viss mån oförbereddhet angående vilket empiriskt material som är mest lämpligt att 

använda. Mitt förslag på mer forskning skulle kunna vara att göra en rekonstruktion av David 

Feltenius studie om hur äldre kan påverka politiken genom pensionärsråden, men att göra 

undersökningen senare för att uppfölja hur utvecklingen går i relationen mellan äldre och 

politiken. Det kan därtill vara en idé att utföra en diskursanalys om hur äldre socialt 

konstrueras av politiska partier. En tanke kan vara att graden av representation kan studeras 

utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Om äldre konstrueras på ett för förenklat sätt av 

partier utan att ta hänsyn till olikheter mellan individer inom gruppen kan det vara en 

missgynnsamhet för äldre att vara medborgerligt inkluderade utifrån representationen. I 

jämförelse med min studie kan det vara en god tanke att smala av tillvägagångssättet och inte 

göra studien så bred, för att med mer precision kunna besvara hur äldres representation ser ut. 
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 Min studie är bred på det sättet att jag inte har studerat specifika sakfrågor som har 

drivits, till exempel via pensionärsråden. Istället har jag fokuserat på en översiktlig vinklig där 

jag gått runt det institutionella arrangerandet i behandlingen av pensionärsfrågor i form av 

pensionärskommittén och tittat på intresserepresentationen utifrån en oberoende undersökning 

av pensionärsorganisationers politik respektive den offentliga politiken i riksdagen för att 

avgöra om äldre är medborgerlig inkluderade i det svenska samhället. Självklart kan studiens 

tillvägagångssätt ses som både fördelaktigt och missgynnsamt med det breda perspektivet. 

Dock vid mer tid, omfång och bättre planering av studien blir det logiskt att smala av och titta 

på enskilt drivna sakfrågor.  

Nu när den här studien går mot sitt slut tycker jag ändå att säcken på ett ganska bra sätt 

har lyckats knutits ihop och drivit en godtagbart väl driven diskussion om äldres politiska 

intresserepresentation, utan att för den delen givit några tydliga svar kring frågetecknen i min 

problemformulering. Men det är kanske inte heller alltid nödvändigt.               
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