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En pluralistisk maktordning? Om pensionärsorganisationernas politiska inflytande. 
David Feltenius, Department of Political Science, Umeå University, SE-901 87 Umeå, 
Sweden 

Abstract 
In 1991, the Swedish Social Democratic government established the Pensioners’ 
Council at the Ministry of Social Affairs. The Council’s purpose and structure were 
spelled out by the Government in a Commission of Inquiry Directive. According to 
this, the Council is to be a forum for deliberations between the Government and 
pensioners’ organizations. At the municipal level, Senior Citizens Councils have 
existed since the 1970s. They fill a similar purpose to that of the Pensioners’ 
Council at the central level, namely to be an arena for political discussions between 
representatives from pensioners’ organizations and the municipality. 
 The purpose of this dissertation is two-fold. First, I describe the influence of 
pensioners’ organizations on the establishment of the pensioners’ councils and their 
political influence – potential as well as actual – in these councils. Second, I seek to 
explain the influence of pensioners’ organizations from a power resources perspective. 
By doing so, I hope to contribute to our knowledge of the relationship between the 
welfare state and organized interests. Does this relationship imply the existence of a 
corporatist or pluralistic power structure? Finally, I also hope to contribute to our 
understanding of the future development of the welfare state in the light of a global 
economy and aging population. 
 The empirical investigation on the central level suggests that pensioners’ 
organizations influenced the decision to establish the Pensioners’ Council. Moreover, 
they had actual as well as potential political influence through the council since the 
early 1990s. There success in influencing government policy is due to the fact that 
pensioners’ organizations represent an important voting group and their employees 
have expert knowledge. At the local level, the empirical investigation suggests that 
pensioners’ organizations had influence on decisions made by municipalities to 
establish Senior Citizens Councils. However, opportunities to influence vary at the 
local level, and pensioners’ organizations actual political influence is limited. This 
limited influence can be explained as a consequence of pensioners’ organizations lack of 
an important power resource at the local level – employed expertise. 
 It is argued in the dissertation that the empirical results do not suggest an 
existence of a corporatist power structure in social issues. Rather, they point to a 
pluralistic power structure – i.e. along side producer organizations, other organizations 
(such as those for welfare consumers) also have an important power position. This, 
in turn, limits the ability of politicians to cut welfare spending. The case of 
pensioners’ organizations therefore suggests that we cannot expect any drastic 
downsizing of the Swedish welfare state due to factors such as the globalization of 
the economy. In light of the aging population, the empirical results suggest that 
politicians will have to seek other solutions to be able to meet the challenge of 
financing welfare programs targeting the elderly than making drastic cutbacks in 
those programs. 
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Förord 
I Times Literary Supplement (2001) har professor Mark Bauerlein skrivit en 
underhållande artikel om förord i akademiska avhandlingar. Bauerlein ställer 
frågan om varför förorden tenderat att över tid expandera i omfattning, från 
några rader till flera sidor fullspäckade av anekdoter och diverse tack till 
både den ene och den andre. Svaret återfinns enligt Bauerlein bl.a. i att 
forskaren måste visa att denne tillhör den akademiska ”inne-kretsen”, men 
också har ett rikt liv utanför universitetet. Bauerleins dom över den här 
utvecklingen är hård, den anses nämligen bidra till att förvärra den brist på 
respekt från omgivningen som akademiker lidit av under de senaste tjugo 
åren. Skulle jag ha dragit någon som helst lärdom av Bauerleins artikel hade 
jag fått sätta punkt här, eller begränsa förordet till några rader. Det är dock 
inte möjligt eftersom jag har en rad personer att tacka, såväl innanför som 
utanför akademins väggar. På några punkter är jag dock beredd att gå 
Bauerlein till mötes, det blir inga långdragna anekdoter. Inte heller några 
försök till att slänga iväg dolda budskap i stil med att jag är en kosmopolit 
som skrivit avhandlingen på två kontinenter, sex bibliotek och tre 
universitet; vilket utgör en av Bauerleins mest underhållande exempel. 
 Innanför universitetets väggar i Umeå vill jag först och främst tacka 
Cindy Kite. Under hela avhandlingsarbetet har hon fungerat som handledare 
och inspirationskälla. Vare sig det har gällt konkreta frågor om hur jag skulle 
gå tillväga eller ett allmänt stöd, har Cindy alltid funnits till hands med stort 
kunnande och engagemang. Ett stort tack för det! Jag vill även tacka min 
andrehandledare, Gunnel Gustafsson, som kommit med synpunkter när så 
behövts. Anita Lidén har också varit till stor hjälp under avhandlingsarbetets 
slutskede med redigeringen av texten, liksom opponenterna på provdisputationen 
Jan Engberg och Uldis Cerps. Ett tack också till alla kollegor på institutionen 
som inte enbart bidragit med bra synpunkter vid de tillfällen jag presenterat 
kapitelutkast på Högre seminariet, utan även berikat tillvaron i övrigt. Jag 
vill särskilt tacka Staffan Andersson, Thomas Larue och Eva Mineur som jag 
delat såväl ljusa som mörka stunder med under avhandlingsarbetet. Lovisa 
Hagberg har också varit en uppskattad kollega som berättat hoppingivande 
historier om ”livet på andra sidan”. Fredagslunchgänget med bl.a. kultur-
geografen Fredrik Brandt har varit uppskattat, liksom institutionens innebandy-
gäng på söndagar där möjlighet getts att dribbla bort en och annan disputerad. 
 Torbjörn Bergman och Svante O. Ersson förtjänar ett särskilt omnämnande. 
Torbjörn har varit en viktig inspirationskälla, särskilt under mina år på 
grundutbildningen. Det var hans kunnande och skickliga handledning under 
arbetet med kandidat- respektive magisteruppsatsen som inspirerade mig att 
söka forskarutbildningen. Under arbetet med avhandlingen har Svante varit 
ett stort stöd. Han har inte bara hjälp mig med tips på artiklar och böcker, 
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utan även varit en givande samtalspartner vare sig det gällt självömkan från 
min sida eller aktuella dagshändelser. Ett stort tack för det Svante! Innanför 
universitetets väggar i Umeå vill jag också passa på att tacka personalen på 
Umeå universitetsbibliotek (inklusive forskningsarkivet) för all hjälp. Särskilt 
den ansvarige för småtrycket, som jag plågade under en längre period med 
olika uppdrag. Bland annat med upphämtning av småtryck som jag redan 
tidigare beställt och hade i forskarsalen, men glömt bort av ren tankspriddhet. 
 Utanför universitetets väggar i Umeå vill jag tacka alla deltagare i 
workshopen Politics of Aging på ECPR i Turin 2002. De synpunkter som jag 
fick på mitt konferenspapper under workshopen var värdefulla. Jag vill också 
passa på att tacka för synpunkter från såväl opponenter som deltagare i 
arbetsgruppen Svensk politik och förvaltning vid Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöte i Örebro hösten 1999 respektive Umeå hösten 2003. Resan till Turin 
möjliggjordes genom ett stipendium från stiftelsen SIAMON, vilken förtjänar ett 
tack. Tack också till Riksbankens jubileumsfond som finansierat avhandlingen 
inom ramen för projektet Globalisering och välfärdsstat (Dnr. 98:5055). 
 Avslutningsvis rör vi oss helt och hållet utanför akademins väggar. 
Utanför dessa väggar vill jag först tacka alla personer som ställt upp på att 
bli intervjuade till avhandlingen. Utan er hjälp hade avhandlingen blivit 
minst sagt fattig på empiriskt material. Tack för att ni tog er tid med mina 
frågor! Vänner och familj, som jag inte alltid haft tid att träffa i den 
omfattning jag skulle ha velat, har också stöttat och erbjudit trevliga avbrott i 
arbetet. Ett särskilt tack vill jag rikta till Johan Liljeros för en oförglömlig 
vistelse i Visby hösten 2003 när avhandlingsarbetet kändes extra tungt. 
Under de dagarna återfick jag kraften för att kunna slutföra arbetet. Tänk att 
några promenader kring muren och en och en annan öl på Effes kan göra så 
mycket! Till sist några ord till den person som förtjänar det allra mest, 
Jessika. Du har ställt upp med att läsa utkast, kommentera mer eller mindre 
vilda idéer och fått ta del av en alldeles för stor portion av undertecknads 
självömkan. Du har också gett livet ett innehåll vid sidan av arbetet. Tack för 
att du finns! 
 
Umeå den 26 september 2004 
 
David Feltenius 
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1. Syfte och frågeställningar 

 
 
 
 

1.1 Pensionärsråd på central och lokal nivå 

Våren 1991 meddelades riksdagen att regeringen hade för avsikt att tillsätta 
en kommitté på Socialdepartementet – den s.k. Pensionärskommittén.1 Enligt 
direktiven till kommittén skall den utgöra ett forum för överläggningar 
mellan regeringen och företrädare för landets rikstäckande pensionärs-
organisationer.2 Överläggningarna skall enligt direktivet kretsa kring frågor 
som är av principiell betydelse för pensionärerna. Det kan exempelvis gälla 
pensionärernas ekonomiska förhållanden, statsbidrag till pensionärs-
organisationerna, hälso- och sjukvård, social service, bostäder, kultur och fritid.3

Pensionärskommittén tillsattes efter diskussion mellan regeringen och 
landets pensionärsorganisationer. Diskussionen gällde hur pensionärerna skulle 
kunna få utökade inflytandemöjligheter över politiken. Liknande diskussioner 
med Kommunförbundet resulterade i att det på lokal nivå upprättades s.k. 
kommunala pensionärsråd (KPR). De utgör samrådsorgan mellan pensionärs-
organisationerna och kommunen och finns numera i en majoritet av landets 
kommuner. Organisatoriskt är råden i de allra flesta fall knutna till social-
nämnden, men det förekommer också att de sorterar under kommunstyrelsen.4

Pensionärsråd på central och lokal nivå är ingen företeelse som är 
exklusivt förbehållen Sverige5, utan förekommer även i övriga Europa. I 
Frankrike, Österrike, Spanien och Belgien finns institutioner på central nivå 
som påminner om den svenska pensionärskommittén6, medan kontakterna 
mellan regeringen och pensionärsorganisationerna i Storbritannien 
                                                 
1  Skr. 1990/91:148. 
2  Landets fem rikstäckande pensionärsorganisationer med representation i pensionärs-

kommittén presenteras i avhandlingens bilagor I-V. De utgörs i tur och ordning av 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Svenska 
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) 
samt Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG). 

3  Dir 1991:49. 
4  Socialstyrelsen 2000c, s. 15. Se även Gustafsson 1999, s. 239f. 
5  Pensionärsråd är den beteckning som hädanefter kommer att användas när pensionärs-

kommittén och pensionärsråden diskuteras samtidigt. 
6  Argoud & Guillemard 1999; Leichsenring, Bahr & Strümpel 1999; Walker 1999. 
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rapporteras äga rum under informella former.7 Lokala pensionärsråd existerar 
även i andra länder, som Norge, Danmark, Finland och Tyskland.8 Samman-
sättningen av de lokala pensionärsråden skiljer sig emellertid åt mellan 
länderna. I Danmark utses ledamöterna till det s.k. Äldrerådet genom 
allmänna val och i Norge utses ledamöterna av pensionärsorganisationerna.9

Uppkomsten av pensionärsråd är intressant eftersom det tyder på 
förekomsten av en pluralistisk snarare än en korporativ maktordning, med 
avseende på välfärdsstatens förhållande till organiserade intressen. I den 
korporativa maktordningen har s.k. producentorganisationer, som fackföreningar 
och arbetsgivarorganisationer10, en dominerande maktposition, medan andra 
typer av intressen är av marginell betydelse. Som en följd av producent-
intressenas maktposition har de en privilegierad position i den offentliga 
beslutsprocessen. De deltar i den under institutionaliserade former, vilket 
kallas korporatism.11 Konkreta uttryck för det är Landsorganisationens (LO) och 
Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) medverkan i statliga myndigheters 
styrelser och överläggningar med regeringen om utformningen av den 
ekonomiska och sociala politiken.12

Sverige har länge ansetts vara ett land med en hög grad av korporatism, 
något som bekräftas av de index på korporatism som finns att tillgå.13 Under 
senare år har det dock hävdats att Sverige genomgått en avkorporatisering.14 
Exempelvis menar Bo Rothstein att svensk politik numera befinner sig i en 
postkorporativ epok. Den empiriska grunden för det påståendet utgörs av 
SAFs beslut 1991 att lämna sin representation i statliga myndigheters styrelser, 
vilket kom att utgöra slutet för partsrepresentationen i förvaltningen.15 
Samtidigt kom fackföreningars och arbetsgivares institutionaliserade deltagande 
att försvagas även i andra delar av den offentliga beslutsprocessen.16

Att arbetsgivare och fackföreningar i mindre utsträckning än tidigare 
deltar i den offentliga beslutsprocessen under institutionaliserade former 
                                                 
7  Ginn & Arber 1999. 
8  Naegele 1999, s. 101ff; Walker 1999, s. 12ff; Socialstyrelsen 2000c; Andreassen 2001. 
9  Socialstyrelsen 2000c. 
10  Jfr Rothstein 1992, s. 60f; Rothstein 1997, s. 70. 
11  Hermansson, Lund, Svensson & Öberg 1999, s. 22. 
12  Elvander 1966; Hadenius 1978. 
13  Schmitter 1981, s. 294; Lehmbruch 1984, s. 66; Schott 1984, s. 165; Bruno & Sachs 1985, 

s. 226; Lijphart & Crepaz 1991, s. 239; Siaroff 1999. 
14  Lewin 1992, s. 118f; Lewin 1994. Se även Micheletti 1991, s. 53; Petersson 1991, s. 180. 

Bedömningen att korporatismen försvagats delas dock inte av alla, vilket framgår av bl.a. 
Hoefer 1996 och Pestoff 2002. I övriga europeiska länder är bilden den motsatta - dvs. att 
det inte skett någon avkorporatisering. Det har nämligen gjorts gällande att korporatismen 
återuppstått, eller aldrig varit föremål för någon försvagning: Armingeon 1997; Heinisch 
2000; Molina & Rhodes 2002, s. 313ff; Royo 2002. 

15  Rothstein & Bergström 1999, s. 14. Apropå SAFs beslut att lämna sina platser i 
myndighetsstyrelser, se även Johansson 2000 och 2003. 

16  Hermansson, Svensson & Öberg 1997; Hermansson (m.fl.) 1999; Svensson & Öberg 2002. 
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behöver emellertid inte utesluta att det existerar en korporativ maktordning. 
Något som talar emot att den ordningen råder är dock att det parallellt med 
välfärdsstatens utveckling skett en tillväxt av organiserade intressen i 
samhället.17 I flera fall har organisationerna uppstått på basis av människors 
gemensamma intresse av ett välfärdsprogram.18 I de fallen brukar det talas 
om organisationer för välfärdskonsumenter, som pensionärer, handikappade och 
studenter.19 Dessa organisationer kan ha växt sig starka och kommit att ställa 
krav på att bli konsulterade av staten. Därmed skulle organisationer för 
arbetsgivare och fackföreningar inte ha en dominerande maktposition, utan 
dela makten med en större mångfald av organiserade intressen. Istället för en 
korporativ maktordning skulle det m.a.o. existera en pluralistisk maktordning. 

Frågan är om pensionärsråden utgör ett tecken på det.20 För att svara 
på det behövs forskning om pensionärsorganisationernas politiska agerande, 
eftersom det inte kan tas för givet att pensionärsråden uppkommit till följd 
av det. Det kan inte heller tas för givet att pensionärsråden faktiskt bidrar 
till att förse pensionärsorganisationerna med något inflytande över politiken. 
Sammantaget innebär detta att det är en öppen fråga huruvida pensionärs-
organisationerna har en maktposition i samhället eller inte. Vad som talar mot 
respektive för att de har en maktposition, framgår av korporatismens respektive 
pluralismens antaganden om fördelningen av makt mellan organiserade 
intressen i samhället. Vilka dessa är utvecklas närmare i nästa avsnitt. 

Avhandlingens syfte är att beskriva pensionärsorganisationernas 
inflytande över pensionärsrådens tillkomst samt deras möjligheter till 
inflytande respektive faktiska inflytande över politiken genom dessa råd. Det 
finns även ett förklarande syfte, nämligen att förklara pensionärs-
organisationernas inflytande utifrån ett maktresursperspektiv. Genom att 
beskriva och förklara pensionärsorganisationernas inflytande är det min 
avsikt att bidra till vår kunskap om välfärdsstatens förhållande till 
organiserade intressen. Utmärks detta förhållande av att det råder en 
korporativ eller en pluralistisk maktordning? Eftersom förhållandet mellan 
just välfärdsstaten och organiserade intressen står i fokus, är avsikten också att 
lämna ett bidrag till vår kunskap om organiserade intressens roll för 
välfärdsstatens framtida utveckling i skenet av en globaliserad ekonomi och 
en åldrande befolkning. Till diskussionen om hur dessa faktorer förväntas 

                                                 
17  Olsen 1983, s. 149; Engberg 1986, s. 23ff; Walker 1991, s. 29. 
18  Beer 1969, s. 344ff; Beer & Ulam 1973, s. 51f. 
19  Rothstein 1997, s. 70f; Offe 1985, s. 239. 
20  Att framväxten av pensionärsråd skulle utgöra tecken på det har hävdats av Michele 

Micheletti 1994, s. 160f. Micheletti hävdar dessutom att framväxten av nya betydelsefulla 
aktörer bidragit till avkorporatiseringen. En förutsättning för att korporatismen skulle 
fungera som en form av beslutsfattande var nämligen att det endast fanns ett fåtal 
organiserade intressen av politisk betydelse i samhället. 
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påverka välfärdsstatens framtida utveckling har jag för avsikt att återkomma 
längre fram i kapitlet. 

Den empiriska undersökningen omfattar huvudsakligen pensionärs-
organisationernas agerande på central nivå i anslutning till dels statens beslut 
att inrätta pensionärsråd, dels utvecklingen av ett urval välfärdsprogram 
under 1990-talet. För att vidga perspektivet på pensionärsorganisationernas 
inflytande sker även en undersökning av förhållandena på lokal nivå. På 
bägge nivåer kartläggs dessutom de maktresurser politiker och pensionärs-
representanter upplever att pensionärsorganisationerna förfogar över. I 
anslutning till den empiriska studien undersöks korporatismens respektive 
pluralismens antaganden om fördelningen av makt mellan organiserade 
intressen i samhället. Det är innebörden av dessa antaganden som behandlas 
härnäst. 

1.2 Fördelningen av maktresurser mellan organiserade intressen 
Anledningen till att det inte kan tas för givet att pensionärsrådens uppkomst 
är synonymt med att pensionärsorganisationerna har en maktposition i 
samhället, är att pensionärsråden kan ha upprättats av staten utan någon form 
av inverkan från pensionärsorganisationernas sida. Den möjligheten föreslås 
indirekt av korporatismens antaganden om fördelningen av maktresurser 
mellan organiserade intressen. Med en maktresurs avses egenskaper (förmågor 
eller medel) hos en aktör som gör det möjligt att utöva inflytande över andra 
aktörer. Det är inte detsamma som att ha inflytande. I avhandlingen ses 
därför aktörers maktresurser som en betingelse (den oberoende variabeln) 
som påverkar deras inflytande över politiken (den beroende variabeln).21

Inom korporatismlitteraturen finns en föreställning om att producent-
organisationer, som organisationer för arbetsgivare och fackföreningar, är 
den enda typ av organisationer som förfogar över ”tillräckliga” makt-
resurser i förhållande till staten för att kunna nå ett inflytande över politiken. 
Det kommer sig av att dessa organisationer härleder sina maktresurser från 
samhällets arbetsordning. Några dylika maktresurser anses däremot inte 
välfärdskonsumenternas organisationer förfoga över.22 Därför hamnar de 
enligt korporatismen oundvikligen i ett asymmetriskt maktförhållande till 
staten. Inom ramen för detta maktförhållande är det troligare att staten utövar 
ett inflytande över välfärdskonsumenternas organisationer än tvärtom.23

Med hänvisning till korporatismens antagande kan det vare sig förväntas 
att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över statens beslut att 
inrätta pensionärsråden eller har ett inflytande över politiken genom råden. 
                                                 
21  Petersson 1987, s. 15ff. Robert A. Dahl (1963, s. 47) använder termen ”politiska resurser”, 

men jag har valt att följa Maktutredningens exempel och använda termen maktresurs. 
22  Cawson 1982, s. 64. Jfr Williamson 1989, s. 170. 
23  Cawson 1982, s. 39ff; Rothstein 1992, s. 60f. 
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Pensionärsrådens tillkomst kan istället förklaras av att de uppstått genom en 
”top down”-process.24 De kan ha inrättats av staten i syfte att kooptera 
pensionärsorganisationerna eller för att informera deras företrädare kring 
innebörden av redan fattade beslut.25 Dessa motiv framgår givetvis inte av 
själva direktiven till pensionärsråden, som istället ger sken av att 
inflytandemöjligheter föreligger för pensionärsorganisationerna.26 Statens 
inrättande av pensionärsråden kan också vara uttryck för en enstaka 
symbolhandling. Därför är det inte säkert att staten också har ett intresse av 
att få igång en verksamhet i råden, vilka därmed skulle utgöra 
dysfunktionella institutioner som inte existerar annat än på papper.27

Det omvända scenariot går ut på att pensionärsorganisationerna haft 
ett inflytande över statens beslut att inrätta pensionärsråden och att de också 
har ett inflytande över politiken genom råden. Det scenariot har indirekt 
föreslagits av pluralismen, som utgår från att makten inte utövas av en 
dominerande grupp i samhället utan av en mångfald. Därmed kan också 
välfärdskonsumenternas organisationer förfoga över tillräckliga maktresurser i 
förhållande till staten för att kunna uppnå ett inflytande över politiken.28 I den 
andan vänder sig Paul Pierson emot uppfattningen om att fackföreningarna 
har ett maktmonopol och därmed utgör den centrala analysenheten i studiet 
av välfärdsstaten. 

I likhet med flera andra har Pierson noterat att det parallellt med 
välfärdsstatens utbyggnad uppstått en organisering bland medborgarna på basis 
av deras gemensamma intresse av ett välfärdsprogram. De organisationer 
som skapats anser Pierson vara minst lika viktiga som fackföreningarna för 
välfärdsstatens utveckling. Anledningen är att välfärdskonsumenternas 
organisationer utgör en slags väktare av beslut som politiker tidigare fattat. 
Det vapen som står till väktarnas förfogande utgörs av att de kan bestraffa 
eller belöna politiker i kommande val, beroende på hur de agerat.29

Det är mot denna bakgrund pensionärsråden kan ha uppstått som ett 
resultat av en ”bottom up”-process, som utmärks av att staten inrättat 
pensionärsråden under inflytande av pensionärsorganisationerna. Staten 
skulle också bli tvungen att ta hänsyn till de krav som pensionärs-
organisationerna framför genom råden, eftersom statens representanter 
                                                 
24  Jfr Naegele 1999, s. 100f. För en introduktion till begreppen ”top-down” respektive 

”bottom-up”, se Sannerstedt 2001 och där anförda referenser. 
25  Med kooptering avses här att staten utövar ett så pass starkt inflytande över det 

organiserade intresset att detta överger sina egna mål och sluter upp kring statens. 
26  Denna konspiratoriska tanke har indirekt föreslagits av Machiavelli. Han påpekar i sin 

bok ”Fursten” att det finns goda skäl för de styrande att utåt ge sken av att ädlare motiv 
föreligger för handlandet än vad fallet är i praktiken. Machiavelli 1958 (1532). 

27  Bland de kommunala ungdomsråden finns exempel på det, vilket framgår av en nyligen 
genomförd kartläggning. Se Sveriges Radio – Ekot, 2004-03-08. 

28  Dahl 1961; Polsby 1980. 
29  Pierson 1994, s. 29f. 
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annars löper risken att bli bestraffade i kommande val. Det innebär dock inte 
att staten fullt ut måste ta hänsyn till alla de krav som ställs. 
Pensionärsorganisationerna kan bli tvungna att anpassa sina krav till statens 
situation för att överhuvudtaget kunna få dem att gå igenom. Det innebär att 
pensionärsorganisationerna och staten utövar ett inflytande över varandra i 
en slags växelverkan.30

1.3 Avhandlingens frågeställningar och studiens tillvägagångssätt 
För att kunna uppfylla avhandlingens syfte besvaras fyra frågeställningar i 
den empiriska undersökningen. Den första frågeställningen handlar om vilket 
inflytande pensionärsorganisationerna haft över pensionärsrådens tillkomst. 
Har pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över statens beslut att 
inrätta pensionärsråden? Om de inte haft något inflytande, eller endast till 
viss del, ställs en följdfråga: Har staten haft ett inflytande över pensionärs-
organisationerna genom en kooptering eller en moderering av deras krav? 
För att besvara frågeställningarna, studeras pensionärsorganisationernas agerande 
i anslutning till dels regeringens beslut att inrätta pensionärskommittén på 
central nivå, dels kommunernas beslut att inrätta pensionärsråd på lokal nivå. 
Studien av de lokala pensionärsrådens uppkomst begränsas till att huvud-
sakligen omfatta initiativ tagna på central nivå. Det är därför inte de lokala 
pensionärsorganisationernas agerande som undersöks i detta fall, utan 
pensionärsorganisationernas agerande centralt. 

Den andra frågeställningen handlar om pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter över politiken genom råden. Har pensionärs-
organisationerna inflytandemöjligheter över politiken genom råden och hur 
ser i så fall dessa ut? Frågan är viktig att ställa eftersom det inte kan uteslutas 
att pensionärsråden är dysfunktionella eller att verksamheten i huvudsak 
präglas av information från staten i redan fattade beslut. Frågeställningen 
besvaras genom en studie av pensionärsrådens arbetsformer och pensionärs-
organisationernas egna bedömningar, så som de uttrycks i samband med 
intervjuer och tidigare genomförda enkätundersökningar. På lokal nivå 
besvaras frågan dessutom genom en undersökning av mötesprotokoll från ett 
urval av landets pensionärsråd. 

Den tredje frågeställningen handlar om pensionärsorganisationernas 
faktiska inflytande över politiken genom pensionärsråden. Har pensionärs-
organisationerna ett faktiskt inflytande över politiken genom råden? Om de 
inte haft något inflytande, eller endast till viss del, ställs en följdfråga: Har 
staten haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna genom en kooptering 
eller en moderering av deras krav? På central nivå besvaras frågeställningarna 

                                                 
30 PerOla Öberg kallar organiserade intressens anpassning av sina krav i förhållande till 

motpartens intressen för moderering. Se Öberg 1994, s. 24. 
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genom en undersökning av pensionärsorganisationernas agerande i anslutning 
till fyra välfärdsprogram under 1990-talet: Pensionerna, bostadstillägget, 
tandvårdsförsäkringen och avgifterna inom äldreomsorgen. Någon liknande 
studie har inte genomförts på lokal nivå. Där har istället studien av 
pensionärsorganisationernas inflytande avgränsats till att omfatta intervjuer 
med deltagare från fyra av landets kommunala pensionärsråd. Som en följd 
av avgränsningen har det inte varit möjligt att ta ställning till om kommunen 
haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna, utan enbart det motsatta 
förhållandet. 

Den fjärde och sista frågeställningen handlar om betingelserna för 
pensionärsorganisationernas inflytande. Hur skall pensionärsorganisationernas 
inflytande över pensionärsrådens inrättande och välfärdsprogrammen förklaras 
utifrån ett maktresursperspektiv? Vilken är den uppsättning av maktresurser 
som förklarar pensionärsorganisationernas inflytande? Dessa frågor besvaras på 
två sätt: Dels genom en motivanalys av politikers handlande i anslutning till 
utvecklingen av de olika välfärdsprogrammen under 1990-talet, dels genom 
intervjuer med företrädare för pensionärsorganisationer och politiker. 
Studiens tillvägagångssätt utvecklas i avhandlingens tredje kapitel. 

1.4 Fallet med pensionärsorganisationernas inflytande 

Den övergripande metod som valts för att kunna genomföra undersökningen 
är fallstudien. Härvidlag representerar pensionärsorganisationerna ett fall av 
välfärdskonsumenternas organisationer och deras inflytande över politiken. 
Fallet med pensionärsorganisationerna är att betrakta som ett kritiskt fall 
under ogynnsamma omständigheter för korporatismen respektive gynnsamma 
omständigheter för pluralismen.31 Anledningen till det är att pensionärs-
organisationerna representerar en hög andel av en stor och växande grupp i 
samhället. I Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste kartläggning av svenskt 
föreningsliv konstaterades att pensionärsorganisationerna var en av de få 
organisationer som fortfarande växer.32 Förmår därför inte pensionärs-
organisationerna att uppnå ett inflytande över politiken, är det inte heller 
troligt att någon annan av välfärdskonsumenternas organisationer lyckas med 
det. Det gäller under förutsättning att en organisations medlemsantal har en 
avgörande inverkan på organisationens möjligheter att uppnå ett inflytande över 
politiken. Till frågan om möjligheterna att kunna generalisera utifrån studiens 
resultat, har jag för avsikt att återkomma i avhandlingens avslutande kapitel. 

Valet av fallstudien motiveras med att den passar bra för att kunna gå 
ned på djupet med frågan om pensionärsorganisationerna har ett inflytande 

                                                 
31  För en diskussion av s.k. kritiska fall, se Eckstein 1992, s. 158f. Jfr Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2002, s. 179ff. 
32  Vogel, Amnå, Munck & Häll 2003, s. 26. 
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över politiken. Det anser jag mig också ha gjort genom att det fall som 
studerats kunnat koncentreras till flera olika delfall. Dels har pensionärs-
organisationernas inflytande på central och lokal nivå undersökts (även om den 
lokala nivån givits mindre utrymme), dels har pensionärsorganisationernas 
inflytande på central nivå undersökts i en rad olika frågor: Pensionärsrådens 
uppkomst, pensionerna, bostadstilläggen, tandvårdsförsäkringen och avgifterna 
inom äldreomsorgen. Genom studien av dessa delfall anser jag mig få en så 
pass komplett beskrivning av fallet med pensionärsorganisationernas 
inflytande som varit möjligt att uppnå inom ramen för en avhandling.33

Nackdelen med valet av fallstudien som metod är förknippad med 
begränsade möjligheter att kunna generalisera utifrån studiens resultat. 
Orsaken är att pensionärsorganisationerna kan utgöra ett extremfall som inte 
är representativt för andra fall av välfärdskonsumenternas organisationer. 
Alternativet hade varit att använda flera fall, som att jämföra pensionärs-
organisationernas inflytande med andra fall av välfärdskonsumenternas 
organisationer. En komparativ metod hade bidragit till bättre möjligheter att 
kunna generalisera, men jag har ändå valt att stanna vid fallstudien med 
hänvisning till att den bidrar med djupare kunskaper om pensionärs-
organisationernas inflytande.34 En nackdel med den komparativa ansatsen är 
att slutsatserna riskerar att basera sig på förenklingar, eftersom möjligheten 
att gå ned på djupet hos de olika fallen är mer begränsad jämfört med om ett 
fall studeras.35

1.5 Välfärdsstatens framtid 

Välfärdsstatens maktförhållande till organiserade intressen får i sin tur 
konsekvenser för dess framtida utveckling. Inom litteraturen diskuteras en rad 
olika faktorer som riskerar leda till att välfärdsstatens olika program kommer 
att bli mindre generösa i framtiden. Dessa faktorer kan delas upp i interna 
och externa. De interna utgörs av bl.a. övergången från ett industri- till 
tjänstemannasamhälle, den åldrande befolkningen samt välfärdsprogrammens 
mognad.36 Den externa faktorn utgörs av ekonomins globalisering, som antas 
underlätta för näringslivet att flytta verksamheten till länder med lägre 

                                                 
33  Att kunna ge en så pass komplett beskrivning som möjligt av ett fenomen anses vara 

utmärkande för den ”exemplariska” fallstudien. Yin 1989, s. 147f. 
34  Att säga att ambitionen är att bidra med ”djupare” kunskap kan lätt uppfattas som en 

klyscha. För att undvika det måste därför en precisering ske beträffande vad som avses. 
Med djupare kunskaper avses att jag anser mig kunna gå till botten med att ta reda på 
huruvida pensionärsorganisationerna haft ett inflytande. Det sker i motsats till den 
forskning som tvingas till att göra förenklingar av orsakssammanband. Ett exempel på det är 
Pierson (1994) som hävdat att välfärdskonsumenternas organisationer haft ett inflytande 
över politiken, utan att han egentligen studerat organisationernas agerande. 

35  Jfr Melin 2000, s. 14f. 
36  Pierson 1998. 
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produktionskostnader. Näringslivets agerande antas i sin tur föranleda ett s.k. 
”race to the bottom”, där stater tvingas att skära ned på välfärdsprogrammen 
för att kunna hävda sig i konkurrensen om företagsetableringar.37

I litteraturen har också en rad motkrafter till denna utveckling 
diskuterats. Exempel utgörs av medborgarnas stöd åt välfärdsstaten38, 
produktionsregimers utformning39, socialistiska regeringars behov av att 
bedriva nykeynesiansk politik40 samt korporatism41. Korporatismens roll 
som motkraft kan emellertid anses ha genomgått en avsevärd försvagning 
under senare tid, med hänvisning till landets avkorporatisering. Forsknings-
rönen om landets avkorporatisering baserar sig dock på ett minskat 
deltagande av fackföreningar och arbetsgivare i den offentliga besluts-
processen under institutionaliserade former. Därför kan det fortfarande 
existera en korporativ maktordning där arbetsgivarnas organisationer och 
fackföreningar spelar en avgörande roll för välfärdsstatens framtida 
utveckling, medan betydelsen av välfärdskonsumenternas organisationer 
är marginell. 

Det kan emellertid förhålla sig så att det istället för en korporativ 
maktordning råder en pluralistisk sådan. I den maktordningen spelar också 
välfärdskonsumenternas organisationer en avgörande roll för välfärdsstatens 
framtida utveckling. Anledningen är att dessa organisationer är motiverade 
att skydda existensen och nivåerna inom de välfärdsprogram de är 
organiserade runt. Under förutsättning att de har makt kan de därför komma 
att utgöra väktare av välfärdsprogrammen som politiker svårligen kan 
besegra.42 Frågan om den bilden stämmer in på just pensionärs-
organisationerna har betydande implikationer för välfärdsstatens framtida 
utveckling. I slutet av 1990-talet stod ålderspensioner, och annan ekonomisk 
trygghet vid ålderdom, för 51 procent av de totala utgifterna inom det 
offentliga socialförsäkringssystemet.43 Den siffran representerar emellertid 
enbart en del av välfärdsstatens utgifter för välfärdsprogram riktade mot 
äldre, eftersom hänsyn inte tagits till kostnader för vård och omsorg. 

 
 

                                                 
37  Cerny 1995 och 1996, s. 94ff; Strange 1996, s. 190; Castells 1997, s. 253f; Martin 

& Schumann 1997, s. 14; Gray 1998, s. 87ff. Inom ramen för globaliseringen återfinns 
även europeiseringen, vilket är en process som antas få snarlika konsekvenser för 
välfärdsstaten. Se Rhodes 1997, s. 68ff; Scharpf 1997. 

38  Svallfors 1989. 
39  Soskice 1999; Kitschelt, Lange, Marks & Stephens 1999. 
40  Garrett 1998, s. 9f; Kite 2002, s. 310ff. 
41  Katzenstein 1995; Garrett 1998, s. 5. 
42  Jfr Pierson 1994, s. 29f. 
43  Riksförsäkringsverket 2000a, s. 97. 
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1.6 Tidigare forskning 
Avhandlingen bidrar till att fylla en kunskapslucka i forskningen. Frågan om 
välfärdskonsumenternas organisationer och deras inflytande över välfärds-
programmen har nämligen inte varit föremål för några omfattande forsknings-
insatser. Istället tycks den statsvetenskapliga forskningen i Sverige ha riktat in 
sig på statens relation till organisationer för arbetsgivare och fackföreningar.44 
Däremot har de enskilda medborgarnas inflytande i välfärdsstaten undersökts. I 
det sammanhanget talas det om brukarinflytande, vilket avser individens 
möjligheter att påverka en offentlig verksamhet som han eller hon använder 
sig av, t.ex. skola samt vård och omsorg.45 Brukarinflytandet i den svenska 
välfärdsstaten har bl.a. undersökts av Tommy Möller. Hans undersökning 
riktade in sig på brukarnas påverkansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg.46 
Andra exempel utgörs av Anders Lindboms respektive Maria Jarls studier av 
brukarinflytande inom grundskolan.47

Det finns alltså en rad exempel på studier inom statsvetenskap som 
hanterat frågan om den enskildes inflytande i välfärdsstaten, men när det 
handlar om brukarnas organisering och vilken roll den spelat för välfärds-
staten är antalet studier få. Ett exempel är Olof Ruins studie av Sveriges 
Förenade Studentkårer (SFS). 48 Ett annat exempel är Bo Rothsteins studie 
av den korporativa staten, där välfärdskonsumenternas organisationer utgör 
en av flera aktörer.49 Att det inte gjorts större ansträngningar inom 
statsvetenskapen för att undersöka välfärdskonsumenternas organisationer är 
besynnerligt, med hänvisning till att det svenska folket i hög utsträckning 
anses agera kollektivt.50

Forskningsintresset för just pensionärsorganisationernas roll för 
välfärdsstatens utveckling har också varit svalt, inte bara i Sverige utan även 
utanför landets gränser. Det har uppmärksammats av Fred C. Pampel och 
Johan B. Williamson.51 De menar att vetenskapssamhället varit snabba med 
att avfärda betydelsen av de äldre och deras organisering för välfärdsstatens 
expansion, utan att ha några egentliga empiriska belägg för detta. Därför 
anser Pampel och Williamson att frågan om de äldres organisering måste tas 
på större allvar inom forskningen kring välfärdsstaten.52 Det är dock inte så 

                                                 
44  Jfr Vetenskapsrådet 2003, s. 208. 
45  Ds 1991:18; Klasson 2000; Bogason 2000; Dahlberg & Vedung 2001. 
46  Möller 1996. 
47  Lindbom 1995; Jarl 2004. 
48  Ruin 1979. 
49  Rothstein 1992. 
50  SOU 1987:33, s. 21; Olsen 1990, s. 110. Bilden av Sverige som ett genomorganiserat land 

har dock kommit att försvagas under senare tid, se Vogel (m.fl.) 2003. 
51  Pampel & Williamson 1985, 1988 och 1989. 
52  Pampel & Williamson 1989, s. 8f. 
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att det helt saknas forskning kring de äldres organisering och inflytande över 
politiken inom statsvetenskapen. Särskilt i den amerikanska kontexten finns 
sådan forskning53, men det finns också svensk forskning inom andra 
discipliner. 

Det främsta exemplet på det är Åke Elmérs doktorsavhandling i socialt 
arbete från 1960, Folkpensioneringen i Sverige. Avhandlingen fokuserade på 
tillkomsten av folkpensionen och dess betydelse för pensionstagarnas 
ekonomiska förhållanden. I studien uppmärksammade Elmér pensionärs-
organisationerna i syfte att utröna drivkrafterna bakom tillkomsten av och 
förändringarna inom folkpensionssystemet.54 Ett annat exempel är hämtat 
från den historiska disciplinen, inom vilken Urban Lundberg uppmärksammat 
pensionärsorganisationernas arbete med att påverka pensionssystemets 
utveckling under 1980-talet. Lundbergs huvudsakliga intresse riktas dock 
inte mot pensionärsorganisationerna, utan mot socialdemokraternas agerande 
i anslutning till framväxten av det pensionssystem som kom att ersätta 
systemet med folkpension och ATP.55

1.7 Avhandlingens disposition 

Innan den empiriska undersökningen påbörjas, utvecklas korporatismens 
respektive pluralismens teoretiska antaganden i kapitel två. Avhandlingens 
tredje kapitel består av en redogörelse för studiens avgränsningar och 
tillvägagångssätt. Dessutom diskuteras källkritiska aspekter av undersöknings-
materialet. Därefter följer avhandlingens empiriska del. Först studerar jag i 
kapitel fyra pensionärsorganisationernas inflytande över statens beslut att 
inrätta pensionärsråd på central och lokal nivå. I det femte kapitlet undersöks 
om pensionärskommittén förser pensionärsorganisationerna med inflytande-
möjligheter över politiken. Den frågan är viktig att ställa, eftersom det inte 
kan uteslutas att kommittén antingen är dysfunktionell eller används av 
staten för att informera pensionärsorganisationerna om innebörden av redan 
fattade beslut. 

Pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över ett urval välfärds-
program undersöks i avhandlingens sjätte till nionde kapitel. I det sjätte 
kapitlet står pensionerna i fokus för undersökningen, i det sjunde bostads-
tillägget, i det åttonde tandvårdsförsäkringen och i det nionde fokuseras på 
avgifterna inom äldreomsorgen. Pensionärsorganisationernas inflytande över 
politiken genom de kommunala pensionärsråden studeras i avhandlingens 

                                                 
53  För forskning kring den amerikanska pensionärsrörelsen, se bl.a. Pratt 1976; Browne 

& Olson 1983; Day 1990; Elman 1995; Mac Manus 2000. Inom forskningen kring 
pensionärernas organisering i de europeiska länderna utgörs standardverket av Walker & 
Naegele 1999. 

54  Elmér 1960. 
55  Lundberg 2003. 
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tionde kapitel. Den undersökningen skiljer sig från den som utfördes på 
central nivå, vilket märks genom att den är avsevärt mer begränsad till sin 
omfattning. Det är en följd av de avgränsningar som görs för att studien skall 
vara möjlig att genomföra. 

I avhandlingens elfte kapitel undersöks pensionärsorganisationernas 
maktresurser på central och lokal nivå. Detta görs för att kunna förklara 
deras inflytande, eller avsaknandet av ett sådant, genom råden på central och 
lokal nivå. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av de huvud-
sakliga resultaten från den empiriska undersökningen. Därefter används 
resultaten för att diskutera maktförhållandet mellan välfärdsstaten och 
organiserade intressen samt dess konsekvenser för välfärdsstatens framtida 
utveckling. 
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2. Konsumenter, producenter och makt 

 
 
I föreliggande kapitel utvecklas bakgrunden till korporatismens och 
pluralismens teoretiska antaganden om fördelningen av maktresurser mellan 
organiserade intressen i samhället. För att kunna göra det krävs först en 
precisering av begreppen makt, inflytande och maktresurser. Det sker i 
kapitlets inledande avsnitt. Därefter görs en genomgång av begreppen 
korporatism och pluralism i kapitlets andra respektive tredje avsnitt. Genom-
gången kommer att visa att de bägge begreppen skiljer sig åt utefter flera 
dimensioner, varav den som utgör fokus för avhandlingen är makt-
dimensionen. Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser korporatismens 
respektive pluralismens teoretiska antaganden kan förväntas få för den 
empiriska undersökningen av pensionärsorganisationernas inflytande. 

2.1 Makt, inflytande och dess betingelser 
Dahls definition 
Begreppet inflytande har en central position inom den statsvetenskapliga 
disciplinen. Anledningen är att aktörers inflytande över andra aktörers 
handlande och prioriteringar utgör en del av ämnets kärna. Trots det finns 
ingen enighet bland forskare kring hur inflytande skall definieras och 
studeras, utan skillnader förekommer såväl inom som mellan olika 
vetenskapsfilosofiska uppfattningar.1 I avhandlingen används Robert A. 
Dahls definition av inflytande. Dahl beskriver inflytande som en relation 
mellan aktörer i samhället (individer eller grupper) där en aktörs agerande 
utsätts för påverkan av en annan aktör. Det kan ske genom exempelvis 
tvång, övertygande, manipulation eller auktoritetsutövning.2

I denna relation handlar det enligt Dahl inte nödvändigtvis om att få 
en annan aktör till att agera på ett sätt som inte överensstämmer med dennes 
egna intressen, vilket föreslagits som definition av andra. Problemet med den 
definitionen är hur forskaren egentligen kan veta vad som utgör en grupps 
intressen. Strider en lag som föreskriver hjälmtvång för cyklister mot deras 
intressen, eller bidrar den tvärtom till att skydda deras intressen? Svårigheten 
med att avgöra en grupps intressen föranleder Dahl att lyfta ut den aspekten 
ur sin definition av inflytande, vilken lyder som följande: 

 

                                                 
1  För en bred introduktion till maktbegreppet, se Haugaard 2002. 
2  Dahl & Stinebrickner 2003, s. 38ff. 
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”[A] relation among human actors such that the wants, desires, 
preferences, or intentions of one or more actors affect the 
actions, or predispositions to act, of one or more actors in a 
direction consistent with – and not contrary to – the wants, 
preferences, or intentions of the influence-wielder(s).”3

 
Dahl menar således att inflytande utmärks av en situation i vilken en aktörs 
behov, önskemål, preferenser eller intentioner påverkar andra aktörers agerande. 
Den definitionen utgör en utbyggnad av Dahls ursprungliga definition av 
inflytande från den första utgåvan av Modern Political Analysis från 1963. 
Dahl gjorde då gällande att inflytande syftar på en: 

” … relation among actors in which one actor induces other 
actors to act in some way they would not otherwise act”.4

Av denna definition framgår den centrala aspekten av inflytande tydligare, 
nämligen att det handlar om en relation där en aktör får en annan aktör till att 
göra något som denne inte annars skulle ha gjort. I Dahls senare definition 
från 2003 inryms den aspekten av begreppet i termen affect – d.v.s. påverka. 

I avhandlingen används begreppen inflytande och makt som synonymer, 
men egentligen utgör makt ett fall av inflytande.5 I vilken situation kan då 
aktör A sägas ha makt över aktör B? Harold D. Lasswell och Abraham 
Kaplan anser att det är fråga om maktutövning i de fall en aktör påverkar en 
annan aktörs handlande genom ”severe deprivations for nonconformity with 
the policies intended”.6 Makt är alltså ett fall av inflytande där aktör A hotar 
med att bestraffa aktör B i det fall denne inte handlar i enlighet med aktör As 
preferenser. Bestraffningens konsekvenser skall också vara ”betydande” för 
aktör B. Det är således själva betingelserna för en aktörs utövande av makt 
som skiljer det från en aktörs utövande av inflytande. En aktörs utövande av 
makt är avhängigt ”hårda faktorer” som hot om våld eller krig, medan en 
aktörs utövande av inflytande är avhängigt ”mjukare” faktorer som information 
eller belöningar. 

För att kunna studera olika gruppers inflytande i samhället gav Dahl 
sig i kast med att studera s.k. nyckelfrågor på den politiska dagordningen. 
Den operationaliseringen utgör vad som brukar kallas för maktens första 
ansikte. Genom att följa utvecklingen av nyckelfrågor bakåt i tiden, var Dahl 
övertygad om att det gick att identifiera konflikter mellan olika aktörers 

                                                 
3  Dahl & Stinebrickner 2003, s. 17. 
4  Dahl 1963, s. 40. Dahls definition av begreppet överrensstämmer med Max Webers 

maktdefinition, se Weber 1978, s. 53. 
5  Jfr Dahl 1963, s. 40; Dahl 1991, s. 39ff; Lasswell & Kaplan 1950, s. 76. 
6  Lasswell & Kaplan 1950, s. 76. Deras definition stämmer i stora drag överens med John 

Locks definition av politisk makt där olika grader av bestraffningar betonas. Locke 1996 
(1690), s. 38. 
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preferenser. I det fall en grupps preferenser i en nyckelfråga realiserades i 
högre utsträckning än andras, ansåg Dahl att denna grupp hade ett inflytande.7 
Med stöd av E.E. Schattschneiders insikt om att varje form av organisering 
innebär en mobilisering av partiskhet undrade emellertid Bachrach och 
Baratz om maktforskningen inte bortsåg från möjligheten att någon aktör 
bidrog till att begränsa beslutsfattandet till relativt okontroversiella frågor. 
Var det i sådana fall inte också ett uttryck för makt som Dahls maktstudie 
bortsåg ifrån? 

Den frågan gav upphov till maktens andra ansikte, makten över den 
politiska agendan. Bachrach och Baratz menar att det även är frågan om 
maktutövning när As frågor får ett företräde till agendan framför Bs frågor. 
Den maktutövningen sker inte direkt, utan genom att A lyckas skapa ett 
klimat som gynnar ens egna frågor.8 Trots att maktens andra ansikte uppstod 
som en reaktion över det första, har de en gemensam nämnare i fråga om 
operationaliseringen av maktbegreppet. Identifierandet av s.k. icke-beslut sker 
nämligen på basis av konflikter mellan aktörer. Finns inga sådana kan 
forskaren utgå från att konsensus är rådande och därmed är förekomsten av 
icke-beslut inte möjlig.9 Den hållningen kom att kritiseras av Stephen Lukes, 
mannen bakom maktens tredje ansikte. Lukes menade att det mest effektiva 
bruket av makt går ut på att förhindra konflikter från att uppstå. Det kan ske 
genom att påverka människors perception, kognition och preferenser. 
Maktens tredje ansikte är därför makten över tanken.10

I avhandlingen riktas ingen uppmärksamhet åt maktens tredje ansikte 
eftersom det svårligen låter sig undersökas i praktiken. Däremot undgår jag 
den kritik som rests av Bachrach och Baratz genom att jag undersöker 
regeringens agerande i förhållande till pensionärsorganisationernas krav. 
Därmed lämnar jag öppet för möjligheten att pensionärsorganisationernas 
krav aldrig ens kommer upp på den politiska dagordningen. Det sätt på vilket 
inflytande undersöks i avhandlingen utvecklas i metodkapitlet. 

Inflytandets betingelser 

Med en maktresurs avses egenskaper (förmågor eller medel) hos en aktör 
som gör det möjligt att utöva inflytande över andra aktörer.11 Därmed 
representerar aktörers inflytande undersökningens beroende variabel och 
maktresurser den oberoende variabeln.12 Poängen med denna uppdelning har 

                                                 
7  Dahl 1958. Den metoden kom Dahl också att använda i sin studie av makteliter i den 

amerikanska staden New Haven. Se Dahl 1961. Jfr Polsby 1980. 
8  Bachrach & Baratz 1962, 1963, 1972. 
9  Bachrach & Baratz 1972, s. 59. 
10  Lukes 1974. 
11  Definitionen har utvecklats från Walter Korpis definition av begreppet, se Korpi 1987, s. 92. 
12  Petersson 1987, s. 15ff. 
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utvecklats av Dahl. Han reagerade på att det förekom att forskare drog 
slutsatser om aktörers inflytande i samhället på basis av uppskattningar av 
deras maktresurser (vilka Dahl kallar för politiska resurser). Denna typ av 
slutsatser ansåg Dahl vara direkt felaktiga. Anledningen är att en aktör kan 
förfoga över en enorm förmögenhet, men vara fullständigt ointresserad av att 
påverka samhällsutvecklingen. Den personen kan enligt Dahl inte förväntas 
ha något faktiskt inflytande i samhället, utan enbart ett potentiellt sådant.13

Förmögenhet är alltså en tänkbar maktresurs, men listan på tänkbara 
maktresurser kan göras lång. Beroende på vilka aktörer som studeras, och under 
vilka förhållanden, kan det hela tiden genereras nya förslag på vad som utgör 
en maktresurs. Lasswell och Kaplan har bidragit med en lång lista på 
maktresurser, eller vad de kallar för basvärden. Dessa basvärden kan utgöras av 
t.ex. politisk makt, som den lagstiftande makt parlamentet besitter; respekt, som 
den som en erfaren ledare kan åtnjuta; moraliska principer, som de som 
tvingar katolska präster att leva i celibat; tillgivenhet, som den som uppstår 
genom starka familjeband; hot mot människans välbefinnande, som terror; 
skicklighet, som den som kan innehas av politiska förhandlare; samt 
upplysning, som en experts sakkunskap i en fråga.14

Studiet av aktörers maktresurser har varit centralt för Walter Korpi 
som är förgrundsgestalt inom den s.k. maktresursteorin.15 Utgångspunkten för 
Korpi är den kritik som riktats mot Dahl av företrädare för maktens andra 
och tredje ansikte. Korpi delar kritiken och anser att Dahls maktstudie endast 
förmår att fånga in toppen av ett isberg. Under ytan pågår en dold 
maktutövning som Dahls ansats inte förmår att uppmärksamma. Problemet 
med maktens andra och tredje ansikte var emellertid att dess förespråkare 
inte förmådde att presentera en tillfredställande lösning på hur makt skulle 
studeras. Det var den lösningen som Korpi ansåg sig kunna bidra med genom 
sin maktresursteori.16 För att även kunna studera den dolda maktutövningen, 
föreslår Korpi att den kausala förklaringsmodellen kompletteras med en s.k. 
final förklaringsmodell. Den går ut på att studera följderna av en aktörs 
vetskap om sina egna och andras maktresurser för dennes målsättningar, 
uppfattningar och bedömningar. 

Efter att innebörden av begreppen makt, inflytande och maktresurser nu 
har preciserats, är vi redo för nästa steg, nämligen innebörden av begreppen 
korporatism och pluralism. Undersökningen av dessa begrepp tar fasta på 

                                                 
13  Dahl 1963, s. 47. 
14  Lasswell & Kaplan 1950, s. 83ff. För en diskussion av olika maktresurser, se även 

Uhrwing 2001; Elvander 1966. 
15  För en utmärkt introduktion till maktresursteorin, se O’Connor & Olsen 1998. Maktresurs-

teorin har utvecklats av Korpi i en rad sammanhang, se Korpi 1974, 1978, 1981, 1985, 
1987. 

16  Korpi 1987. 
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maktdimensionen, men vägen dit är lång. I synnerhet gäller det korporatismen 
som också består av andra dimensioner. En av dem går ut på att 
korporatismen utgör ett system för intresserepresentation i demokratiska 
länders offentliga beslutsprocess. 

2.2 Korporatism och fördelningen av makt 
Schmitters definition 

Den forskare som ger sig i kast med begreppet korporatism riskerar enligt 
Leif Lewin att gå vilse i litteraturen och inte hitta hem.17 Orsaken till det går 
att finna i den förvirring som råder kring vad begreppet egentligen står för.18 
Begreppet korporatism hade länge en negativ klang, eftersom det förknippades 
med den styrelseform som praktiserades av Mussolini under hans tid vid 
makten i Italien.19 Allt eftersom tiden gick kom parallellen till det fascistiska 
Italien att försvagats, men för att undvika sammanblandning är det vanligt 
bland forskare att skilja mellan olika typer av korporatism. Exempelvis 
kallar Philippe C. Schmitter den variant som praktiserades i det fascistiska 
Italien för ”state corporatism” och den i demokratiska länder för ”societal 
corporatism”. 20

Det är dock inte enbart historiska kopplingar till Italien som skapat 
förvirring angående korporatismbegreppets innebörd, utan även vad som 
utgör själva kärnan i en av de mest citerade definitionerna av begreppet. Den 
definitionen har föreslagits av Schmitter som betraktas som den moderna 
korporatismforskningens förgrundsgestalt, eller vilket någon lär ha kallat 
honom för: Mr. Corporatism.21 Det namnet erhöll Schmitter eftersom han 
lyckats med att sätta ord på vad andra forskare identifierat sedan en lång tid 
tillbaka, nämligen att vissa organiserade intressen har en mer privilegierad 
tillgång till kontakter med staten än andra.22

Korporatism skall enligt Schmitter betraktas som ett system för 
intresserepresentation i demokratiska länders offentliga beslutsprocess. I 
detta system är organiserade intressen: 
                                                 
17  Lewin 1992, s. 50. 
18  Den förvirringen föranledde Nils Elvander till att avstå från att använda sig av begreppet i 

en av hans studier. Elvander 1988, s. 18. 
19  Williamson 1985, s. 83ff; Westerståhl & Persson 1975, s. 13f. 
20  Schmitter 1977, s. 11. Andra exempel på hur olika prefix tillförts begreppet i syfte att poängtera 

att det beskriver organisationers deltagande i demokratiska länders offentliga besluts-
process är ”den fria korporatismen” (Heckscher 1951, s. 262), ”liberal corporatism” 
(Lehmbruch 1979, s. 53) och ”neo-corporatism” (Micheletti 1985, s. 3). 

21  Schmitter 1997, s. 287. 
22  Williamson 1989, s. 8f; Schmitter 1997, s. 288ff. Bland de forskare som identifierat 

korporatismen före Schmittter, men alltså inte lycktas definiera företeelsen lika utförligt, 
kan följande nämnas: Andrew Schonfiled (1965, s. 161), Samuel H. Beer (1969, s. 427f.) 
och Gunnar Heckscher (1951, s. 262). 
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” … organized into a limited number of singular, compulsory, 
noncompetitive, hierarchically ordered and functionally differentiated 
categories, recognized or licensed (if not created) by the state 
and granted a deliberate representational monopoly within their 
respective categories in exchange for observing certain controls 
on their selection of leaders and articulation of demands and 
supports”.23

Schmitters definition av begreppet korporatism kan analyseras utifrån en 
horisontell och en vertikal dimension.24 Den vertikala dimensionen tar fasta på 
organisationsväsendets struktur. Ett land med en hög grad av korporatism 
kännetecknas enligt den dimensionen av att medborgarna är organiserade i 
nationellt heltäckande, specialiserade och hierarkiskt uppbyggda organisationer 
med en monopolställning inom sitt område. Den horisontella dimensionen av 
begreppet tar fasta på förhållandet mellan staten och organisationerna. 
Utefter den dimensionen av begreppet skall ett land med en hög grad av 
korporatism kännetecknas av att vissa funktionella intressen beviljats en 
privilegierad tillgång till den offentliga beslutsprocessen, någon form av 
licensiering och på andra sätt stöds av staten. 

Hur Schmitters definition av begreppet skall uttolkas har kommit att 
utgöra föremål för en omfattande diskussion inom statsvetenskapen som 
varierat i intensitet över tid. Under 1970- och 1980-talen var diskussionen 
som hetast, medan den stannade av under 1990-talet för att åter ta fart i 
början av 2000-talet.25 I den svenska diskussionen har uttolkningen av den 
horisontella dimensionen av begreppet hamnat i förgrunden. 
 

Institutionaliserat deltagande 

Lewin har pläderat för att Schmitters korporatismbegrepp bör avgränsas till 
att enbart omfatta den horisontella dimensionen. Hans motivering är att Schmitter 
begått misstaget att ta saker och ting för givet som egentligen borde ha utgjort 
föremål för en empirisk prövning. Det är därför den vertikala dimensionen av 
korporatismbegreppet bör slopas och istället formuleras i följande hypotes: 
”Ju mera korporativ beslutsprocess, desto mera monopolistiskt och hierarkiskt 
uppbyggda organisationer och desto mera centraliserade förhandlingar.”26 
Från den utgångspunkten har Lewin lanserat en egen definition av begreppet27, 
som förvisso är mer koncist än Schmitters, men är oklar på en punkt. Det 
framgår nämligen inte av Lewins definition huruvida han sätter upp 

                                                 
23 Schmitter 1974, s. 93f. 
24  Jfr Western 1991. 
25  För ett av de senare bidragen kring korporatismbegreppets innebörd, se Molina & Rhodes 2002. 
26  Lewin 1992, s. 57. 
27  Ibid. 
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organisationers deltagande i själva voteringssituationen som ett kriterium för 
korporatism. Det bör det göra, eftersom alla inte förefaller eniga ens på 
denna punkt.28

Bo Rothstein förefaller ha uppfattningen att korporatism beskriver 
organisationernas deltagande i själva beslutet. Den tolkningen har jag gjort 
utifrån Rothsteins beskrivning av SAFs och LOs deltagande i implementeringen 
av arbetsmarknadspolitiken. Tidigare har de kunnat delta i den processen 
genom att de var representerade i länsarbetsnämndernas styrelser, men så är 
inte längre fallet. Idag deltar de istället i rådgivande nämnder, vilket innebär 
att de inte längre är delaktiga i själva voteringssituationen. Den förändringen 
innebär enligt Rothstein att deras deltagande snarare skulle likna ”ett slags 
institutionaliserad lobbying än korporatism”.29 Rothstein fäster alltså stor 
vikt vid själva övergången från deltagande i beslut till deltagande i den 
beslutande processen, vilket jag alltså tolkar som att han sätter upp 
organisationernas deltagande i själva voteringssituationen som ett kriterium 
på korporatism.30

Det är dock inte alla som är av åsikten att organisationen måste delta i 
själva beslutet för att det skall handla om korporatism. Till dem som menar 
att det räcker med att organisationerna har något av en ”insiderposition” i 
den beslutsfattande processen hör Olof Ruin. Korporatismen går enligt Ruin 
ut på att intresseorganisationerna är integrerade i den statliga beslutsfattande 
processen, oavsett om det sker på lokal eller nationell nivå.31 Med Ruins 
betoning av process får det således antas att han inte avgränsar deltagandet 
till själva beslutsmomentet. PerOla Öberg är inne på samma linje som Ruin. 
Han hävdar att deltagande i själva voteringssituationen endast utgör ett av 
flera kriterier på korporatism. Förutom i själva voteringsmomentet anser 
Öberg att de organiserade intressena även kan delta i beslutsfattandet genom 
förhandlingar eller rationella samtal. Gränsen mellan förhandlingar och rationella 
samtal är emellertid svår att dra, varför begreppen i praktiken tenderar att 
smälta samman.32

Som villkor för att organisationernas deltagande i den offentliga 
beslutsprocessen skall vara korporativ, anser Ruin alltså att de skall utgöra 
en ”integrerad” del. Ett annat sätt att uttrycka det på är att organisationens 
deltagande i beslutsprocessen skall vara institutionaliserat. Detta utgör inne-
börden av den definition av korporatism som lanserats av Hermansson m.fl. 

                                                 
28  Jag har dock tolkat det som att han inte sätter upp organiserade intressens deltagande i 

själva voteringssituationen som ett kriterium för korporatism. Orsaken till det är att han 
betraktar organiserade intressens deltagande i remissväsendet som korporatism. Det 
framgår emellertid inte av själva definitionen av begreppet. 

29  Rothstein & Bergström 1999, s. 128. 
30  Det kriteriet förespråkas även av Andersen & Eliassen 1991, s. 176. 
31  Ruin 1974. 
32  Öberg 1994, s. 19ff. 
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De menar att korporatism handlar om att ”organiserade intressen under 
institutionaliserade former medverkar i den offentliga beslutsprocessen”.33 
Med institutionaliserat deltagande avses att det skall finnas någon form av 
regel, formell eller informell, som ger det organiserade intresset en särställning 
och tillåts ingå i beslutsprocessen som erkänd part.34 Av definitionen följer 
också att det organiserade intresset skall delta i den beslutsfattande processen, 
vilket alltså inte begränsar deltagandet till just voteringssituationen.35

Utifrån Hermanssons definition av begreppet korporatism kan det 
hävdas, och har också så gjorts, att pensionärsorganisationernas deltagande i 
pensionärsråd utgör exempel på korporatism. Tillkomsten av pensionärs-
kommittén på central nivå har av Sang-Honn Ahn och Sven E. Olsson Hort 
kommit att kallas för en ”paradox of decorporatization”.36 Dessutom har 
Lewin anfört pensionärsrådens utveckling på lokal nivå som exempel på att 
avkorporatiseringen främst äger rum på nationell nivå.37 Det är emellertid 
långt ifrån alla som skulle hålla med om att pensionärsråden på central och 
lokal nivå utgör exempel på korporatism. Anledningen är att det råder 
oenighet kring huruvida korporatismen avser att spegla statens relationer till 
alla typer av organiserade intressen i samhället. 
 

Typ av organiserade intressen 

Inom utländsk forskning har det diskuterats vilken typ av organiserade 
intressen som begreppet korporatism egentligen avser att inkludera.38 
Schmitter tillhör dem som anser att korporatism beskriver statens relationer till 
alla sorters organiserade intressen. Han menar nämligen att organisationer i 
ett korporativt system för intresserepresentation kan utgöras av ”highly 
organized and specialized representatives of class, sectoral, regional, sexual 
and generational interests”.39 Schmitter gör m.a.o. ingen skillnad mellan 
olika typer av organiserade intressen, utan korporatismbegreppet avser enligt 
honom att beskriva statens relation till representanter för klassintressen såväl 

                                                 
33  Hermansson (m.fl.) 1999, s. 22. 
34  Hermansson (m.fl.) 1999, not 19 på s. 257.  
35  Det kan emellertid inte uteslutas att Hermansson faktiskt avser deltagandet i själva 

voteringssituationen. I slutkapitlet understryks nämligen att organisationernas deltagande i 
”själva beslutet” gör korporatismen mer effektiv än andra påverkansformer. Se 
Hermansson (m.fl.) 1999, s. 251. 

36  Ahn & Olsson Hort 1999, s. 148. 
37  Lewin 1992, s. 106f. Jfr Strömberg & Westerståhl 1983, s. 298. 
38  Offe 1985, s. 240; Nedelmann & Meier 1977, s. 42ff. 
39  Schmitter 1977, s. 63. Den bedömningen delas av Claus Offe. Trots det landar Offe i sin 

tillämpning av begreppet på den trilaterala samverkan mellan stat, arbete och kapital 
(1985, s. 221ff). Det har av Leo Panitch tolkats som att Offe ändå i praktiken kommit att 
inta ståndpunkten att korporatism avser att spegla förhållandet mellan stat, arbete och 
kapital. Panitch 1980, s. 179ff. 
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som för kvinnor, regioner och pensionärer. Han säger inte heller något om 
huruvida korporatismen skulle vara mer eller mindre framträdande, eller 
passa bättre in, på något av de angivna områdena.40

Det är emellertid få som hörsammat Schmitter på den punkten. Inom 
korporatismlitteraturen förekommer endast i undantagsfall studier av andra 
organiserade intressen än producentorganisationer.41 Min tolkning av det 
förhållandet är att det finns ett outtalat stöd inom korporatismlitteraturen till 
förespråkarna för den linje som går ut på att begreppet enbart bör gälla 
statens förhållande till producentintressen. 42 En av dem är Leo Panitch som 
beklagat sig över den oreda som råder beträffande korporatismbegreppets 
innebörd. Panitch är övertygad om att begreppet bör avse statens relationer 
med arbete och kapital och definierar därför korporatism som: 

”… a political structure within advanced capitalism which integrates 
organized socioeconomic producer groups through a system of 
representation and cooperative mutual interaction at the leadership 
level and mobilization and social control at the mass level.”43

Panitch betraktar alltså korporatism som en politisk struktur i kapitalistiska 
samhällen, vilken utmärks av ett samarbete mellan producentorganisationer och 
staten. De överenskommelser som samarbetet förväntas resultera i skall sedan 
organisationerna ta ansvar för att de efterlevs bland de egna medlemmarna. 

En annan förespråkare för att korporatismbegreppet bör avgränsas till 
att enbart omfatta statens kontakter med producentintressen är Stein Rokkan, 
som myntat det klassiska uttrycket ”votes count but resources decide”.44 
Bakom det uttrycket döljer sig Rokkans uppfattning att den politiska 
beslutsprocessen i Norge äger rum på två arenor, den parlamentariska och 
den korporativa: 

”The crucial decisions on economic policy are rarely taken in the 
parties or in parliament: the central arena is the bargaining table 
where the government authorities meet directly with the trade 
union leaders, the representatives of farmers, the smallholders, and 
the fishermen, and the delegates of the Employers’ Association.”45

I rankingen av de bägge arenornas betydelse placerar alltså Rokkan den 
korporativa före den parlamentariska, vilket utgör själva orsaken till varför 

                                                 
40  Jfr Panitch 1980, s. 170f. 
41  Jag tänker här på Rothsteins ”Den korporativa staten” (1992), Öbergs studie av IOGT-

NTO (1994) samt Garvias studie av handikapporganisationer i Spanien (1995). 
42  Cawson 1982, s. 39; Williamson 1989, s. 169f; Jessop 1979; Przeworski & Sprague 1986, 

s. 7f; Morris & Rapp 1977, s. 34f. 
43  Panitch 1980, s. 173. 
44  Rokkan 1966, s. 105. 
45  Rokkan 1966, s. 107. 
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röster räknas men resurser avgör. Av citatet framgår dessutom Rokkans hållning 
om att den korporativa arenan tillhör producentintressen, som fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer och sammanslutningar för lantbrukare. 

Det är inte alltid det lämnas någon utförligare motivering till varför 
korporatism bör avgränsas till att enbart gälla statens relationer till producent-
intressen. När så skett handlar emellertid motiveringarna om synen på 
fördelningen av maktresurser mellan organiserade intressen i samhället. Det 
framgår av den argumentation som bedrivs av Alan Cawson samt Peter J. 
Williamson inom ramen för vad som kallas producent- respektive välfärds-
korporatism. Deras argumentation återfinns också inom den skandinaviska 
korporatismforskningen. 

Producentkorporatism 

Att korporatism bör avgränsas till att gälla statens relationer till producent-
intressen framgår av Alan Cawsons version av korporatism, som här får gå 
under namnet producentkorporatism.46 Den korporatismvarianten hör hemma i 
ett bredare teoribygge kring processerna bakom välfärdsstatens utveckling. 
Utgångspunkten för Cawsons teoribygge är ett missnöje med att många 
forskare inom hans egen disciplin, socialt arbete, alldeles för okritiskt lånat 
in standardteorier från andra discipliner. Problemet med dessa teorier är dock 
enligt Cawson att de inte förmår att spegla förhållandet att både staten och 
ekonomin är tudelad. Det innebär att staten opererar på olika nivåer och utifrån 
olika uppgifter, vilket föranleder ett behov av en bredare uppsättning av 
teorier. Exempelvis behövs flera teorier för att kunna förstå statens förhållande 
till organiserade intressen, vilket skiljer sig åt beroende på huruvida 
organisationen tillhör en konkurrerande eller korporativ sfär. Statens 
förhållande till organisationer inom den korporativa sfären kännetecknas av 
korporatism och till de inom den konkurrerande sfären av pluralism.47

Till den konkurrerande sfären hör flera olika intressen, som pensionärs-
organisationer, handikapporganisationer, ordenssällskap och idrottsföreningar. 
Till den korporativa sfären hör dels klassorganisationer, dels s.k. funktionella 
intressen. Den gemensamma nämnaren för organisationer inom den korporativa 
sfären är att de bildats på basis av arbetsfördelningen i samhället och därmed 
indirekt eller direkt representerar klassintressen.48 Centralorganisationer, 
som exempelvis LO, utgör exempel på en direkt representation eftersom de 

                                                 
46  Cawson använder inte själv begreppet producentkorporatism, men jag delar Marie Uhrwings 

bedömning att det utgör en bra beteckning på den delen av hans forskning som tas upp 
här. Uhrwing 2001, s. 30. 

47  Cawson 1982. Modellen med den tudelade staten och ekonomin har utvecklats av Cawson 
i flera sammanhang, se Cawson 1978; Cawson & Saunders 1983; Cawson 1986. 

48  Cawson 1982, s. 37f. En liknande uppdelning görs av Offe som skiljer mellan ”market 
participants” och ”policy takers”. Offe 1985, s. 239. 
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organiserar medlemmar oavsett yrkeskategori. En sammanslutning av läkare 
utgör ett exempel på en indirekt representation. Anledningen är att med-
lemmarna främst antas sluta sig samman på basis av att de representerar ett 
funktionellt intresse i ekonomin, inte på basis av att de representerar en viss 
klass.49 Poängen med distinktionen mellan indirekt och direkt klass-
representation är att Cawson vill uppmärksamma oss på att korporatism inte 
enbart förekommer på central nivå mellan stat, arbete och kapital (direkt 
klassrepresentation), utan även på lägre nivåer mellan exempelvis samman-
slutningar för läkare och staten (indirekt klassrepresentation).50

Organisationerna inom den korporativa sfären har växt fram i takt med 
ekonomins utveckling. De har kommit att erhålla en maktposition, vilket tvingat 
staten till att utveckla ett förhållande till dem för att kunna genomföra politiken 
effektivt. Det förhållande som utvecklats kallar Cawson korporatism, vilket 
han definierar i termer av ett byte: 

”In a corporatist model of policy-making, representation (of 
demands) and implementation (of policies) are fused within a 
mutually dependent bargaining relationship in which favorable 
policy outcomes are traded for co-operation and expertise.”51

Producentorganisationer ges alltså ett inflytande över politiken i utbyte mot 
att de tar ansvar för de uppgörelser som träffats med staten. Det sker genom 
att organisationernas ledning antas kunna kontrollera att överenskommelser 
med staten efterlevs bland medlemmarna. Eftersom organisationen befinner 
sig i en monopolställning inom sitt område, stärker därmed staten sin makt 
över implementeringsledet genom bytet.52

Den här typen av byte är enligt Cawson endast möjligt i förhållandet 
mellan staten och producentorganisationerna. Det motiveras med att 
producentorganisationerna, till skillnad från konsumentorganisationerna, har 
en viss grad av oberoende makt som genereras ur deras strukturella position i 
samhällets arbetsordning.53 För att illustrera producentorganisationernas makt 
använder Cawson läkarnas makt inom brittisk sjukvård som exempel. Inom 

                                                 
49  Cawson 1982, s. 62ff. 
50  Cawson 1982, s. 78. I det fall förhandlingarna sker mellan stat, arbete och kapital beträffande 

ekonomin i dess helhet är det frågan om s.k. makro-korporatism. Om förhandlingarna sker 
mellan regionala myndigheter och producentintressen inom ett avgränsat sakfrågeområde 
är det frågan om s.k. meso-korporatism. Förhandlingar mellan lokala myndigheter (eller 
departement) och enskilda företag i specifika frågor som berör företaget utgör exempel på 
mikro-korporatism. Cawson 1985, s. 10ff; Cawson 1986, s. 78ff. 

51  Cawson 1982, s. 39. Jfr Cawson 1978, s. 185; Cawson 1985, s. 7f. 
52  Cawson 1986, s. 36f. Betraktandet av korporatism som ett byte av det här slaget är vanligt 

förekommande inom korporatismlitteraturen. Se Öberg 1994, s. 24ff; Rothstein & Bergström 
1999, s. 46ff; Molina & Rhodes 2002, 319ff. Beskrivningen av relationen mellan stat och 
organiserade intressen i termer av en byteshandel är dock inte exklusivt förbehållen 
korporatismen, utan förekommer även inom pluralismen. Jfr Uhrwing 2001, s. 29. 

53  Cawson 1982, s. 64. Jfr Matthews 1993; Offe 1985. 

 23

Print & Media



sjukvården är statens framgångar med att implementera politiken avhängig 
läkarnas stöd.54 Läkarna kan nämligen hindra staten från att genomföra 
politiken genom att gå ut i strejk. Därmed utgör strejkvapnet en maktresurs 
som går att härleda ur en organisations funktion i ekonomin.55

Några liknande maktresurser anses välfärdskonsumenternas organisationer 
inte förfoga över, vilket medför att de inte kan delta i korporativa arrangemang. 
Cawson gör följande bedömning angående välfärdskonsumenternas maktbas: 

 
”They do not possess socio-economic leverage – they have no 
clout – because the clients they represent are not among the 
economically productive whose co-operation is a prerequisite of 
successful policy.”56

Organisationer för välfärdskonsumenter organiserar således inte medlemmar 
utifrån arbetsfördelningen i samhället, utan på basis av ett gemensamt intresse 
bland medlemmarna, som att de omfattas av socialförsäkringsprogram som 
pensioner och barnbidrag. Den organisationsgrunden kan emellertid inte 
generera maktresurser liknande de producentorganisationerna förfogar över. 
Som en följd därav betraktar Cawson välfärdskonsumenternas organisationer 
som ”structurally weak, fragmented and pluralistic”.57 Med hänvisning till de 
”egenskaperna” är det därför inte heller troligt att välfärdskonsumenternas 
organisationer förmår att utöva något betydande inflytande över politiken 
inom ramen för den pluralistiska sfär de anses tillhöra.58

Under förutsättning att det går att finna exempel på att välfärds-
konsumenternas organisationer medverkar i den offentliga beslutsprocessen 
under institutionaliserade former: Vad skulle det i så fall vara ett exempel på 
om inte korporatism? I det fall staten skulle konsultera någon av välfärds-
konsumenternas organisationer, hävdar Cawson att staten skulle göra det för 
att visa sin ”goda vilja”, inte för att den känner sig tvingad till det.59 Staten 
kan enbart känna sig tvingade till att konsultera producentintressen med 
hänvisning till deras maktresurser, vilket utgör själva förutsättningen för 
korporatism: 

                                                 
54  Cawson 1982, s. 43f. Jfr Mercer 1984. 
55  Cawson 1983, s. 181. Cawson nämner dock inte strejkvapnet uttryckligen, utan tycks luta 

sig på den diskussion som förts av Samuel H. Beer angående producentorganisationers 
maktresurser. Beer 1969, s. 319ff. 

56  Cawson 1982, s. 43. 
57  Cawson 1986, s. 156. Not fem till kapitel fyra. 
58  Cawson förnekar dock inte att välfärdskonsumenternas organisationer kan förfoga över 

maktresurser som medlemsantal och uppmärksamhet i massmedia. Se Cawson 1982, s. 43f. 
59  Cawson 1982, s. 43. 
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”It is not simply a process of incorporation (or swallowing up) of 
groups by the state, for the corporatist relationship implies a degree 
of autonomous power, and thus the ability to secede.”60

Ett institutionaliserat förhållande mellan någon av välfärdskonsumenternas 
organisationer och staten utgör alltså enligt Cawson inget exempel på 
korporatism, utan snarare ett exempel på kooptering eller inkorporering. 
Med inkorporering avses något negativt, nämligen att staten dominerar över 
organisationerna och använder dem för att kontrollera och implementera 
politiken inom ett visst område. Välfärdskonsumenternas organisationer riskerar 
även att koopteras, vilket tycks skilja sig från Cawsons uppfattning om inne-
börden av inkorporering. Kooptering ses av Cawson som ett sätt för staten att 
bemästra radikala organisationers protester mot den rådande ordningen. 
Utmärkande för en situation där ett organiserat intresse koopteras är således att 
organisationen omvänds från att driva sina egna intressen till att driva statens.61

Min tolkning av Cawsons resonemang är att välfärdskonsumenternas 
organisationer inte kan komma i fråga för korporatism, eftersom de inte har 
något att erbjuda staten i utbyte. Deltar välfärdskonsumenternas organisationer i 
beslutsprocessen under institutionaliserade former kommer de att koopteras 
eller inkorporeras. Det innebär att det är staten som utövar ett ensidigt 
inflytande över organisationerna, vilket inte är detsamma som korporatism. 
Välfärdskonsumenternas organisationer hör istället hemma i den pluralistiska 
sfären. Sannolikheten kan emellertid inte anses vara särskilt stor för att de 
skall kunna erhålla ett betydande inflytande över politiken inom ramen för 
den sfären. Anledningen är att de inte heller där kan förväntas ha något att 
erbjuda staten i utbyte mot ett inflytande över politiken. 

Välfärdskorporatism 
Cawsons tankegångar får stöd av Peter J. Williamson inom ramen för vad han 
kallar välfärdskorporatism. Williamson hävdar att korporatismforskningen 
främst kommit att kretsa kring samverkan mellan stat, arbete och kapital i 
utformningen av den ekonomiska politiken (den s.k. produktionsfasen). 
Korporatism förekommer dock enligt Williamson inte enbart i samband med 
produktionsfasen, utan även i den fas i vilken staten omfördelar vinsten från 
produktionsfasen genom bedrivandet av välfärdspolitik (den s.k. konsumtions-
fasen). Det är korporatism i anslutning till den fasen som Williamson kallar 
för välfärdskorporatism. 

I den korporatismvarianten skulle det kunna förväntas att välfärds-
konsumenternas organisationer spelar en avgörande roll, men icke. Williamson 
väljer nämligen att avgränsa välfärdskorporatism till att enbart omfatta statens 

                                                 
60  Cawson 1982, s. 39. 
61  Cawson 1982, s. 39ff. 
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kontakter med producentintressen.62 Det ställningstagandet grundar sig på 
Williamsons uppfattning om vad som utgör själva kärnan i korporatismen. 
Istället för att definiera kärnan i termer av förhandlingar mellan aktörer 
väljer Williamson termen beroende: ”Dependency rather than negotiation, is 
the key to any consideration of corporatism.”63 Korporatism utmärks alltså 
av att det existerar ett beroendeförhållande mellan aktörer, vilket enbart 
anses kunna föreligga i statens förhållande till producentintressen. 

Exempelvis råder ett sådant beroendeförhållande mellan staten och 
fackföreningar för läkare och lärare. De antas kunna begränsa statens makt över 
själva genomförandet av politiken genom att vidta en rad sanktioner som gör 
den statliga politiken verkningslös. Exempel på sanktioner är strejker eller en 
direkt vägran att delta i implementeringen av ett beslut. Därutöver förfogar 
producentorganisationerna över information som är avgörande för statens förmåga 
att framgångsrikt kunna implementera och formulera politiken inom ett område. 
Producentintressenas strejkvapen och tillgång till information utgör därmed 
maktresurser som staten inte kan negligera, utan måste ta hänsyn till.64

De maktresurser som producentintressena förfogar över står enligt 
Williamson i stark kontrast till dem som innehas av välfärdskonsumenternas 
organisationer. Williamson inleder sin jämförelse av producent- och konsument-
intressen med att framhålla att det inte är säkert att välfärdskonsumenterna 
överhuvudtaget förmår att organisera sig. Även om de nu skulle göra det, är 
deras tillgång till maktresurser begränsad i jämförelse med producent-
organisationerna. Den omständigheten framgår tydligast av följande citat från 
Williamsons text: 

”For example, if we take the position of a consumer such as a 
social security claimant: the only legal sanction is not to claim; 
the only information relevant to the intervention they hold they 
have to make available as a condition of receiving any payment; 
the decisions are based on assessing reasonably precise facts 
such as age, family size, employment record and assets. None of 
them constitutes a serious bargaining tool.”65

Välfärdskonsumenternas enda maktresurs är således att hota med att avstå 
från exempelvis sin pension. Att det hotet skulle användas är inte sannolikt 
enligt Williamson. Om det mot förmodan skulle ske, är det ännu mindre 
sannolikt att staten skulle uppleva det som ett hot. Därför kan det aldrig 
uppstå något beroendeförhållande, och därmed ingen korporatism, mellan 
staten och företrädare för välfärdskonsumenter. 

                                                 
62  Williamson 1989, s. 169f. 
63  Williamson 1989, s. 171. 
64  Williamson 1989, s. 174ff. 
65  Williamson 1989, s. 170. 
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Williamson förnekar inte att konsultationer kan förekomma mellan 
staten och företrädare för välfärdskonsumenter, men staten kan då aldrig 
vara tvingad till att ta hänsyn till de krav som framförs:  

”… state authorities may also negotiate with consumers or moral 
campaigners, although consultation is more likely, because they 
choose to take account of their views. In the case of producers, 
negotiation essentially is a matter of necessity, not choice.”66

 
Med hänvisning till frånvaron av ett beroendeförhållande kallar alltså 
Williamson förhandlingsliknande kontakter mellan staten och välfärds-
konsumenternas organisationer för konsultationer istället för korporatism. 
Anledningen är att staten inte kan bli tvingad till att acceptera krav från 
välfärdskonsumenternas organisationer. Har staten gått med på ett av deras 
krav är det för att den valt att göra det, inte för att den känt sig tvingad. 
Frågan är varför Williamson gör denna markering av skillnaden mellan 
tvång och frivilligt val. Min tolkning är att det görs för att visa att välfärds-
konsumenternas organisationer inte kan ha makt över statens agerande på ett 
sätt som motsvarar det för producentintressena. 

Skandinavisk korporatism 
Inom den skandinaviska korporatismforskningen återfinns resonemangen om 
välfärdskonsumenternas avsaknad av tillräckliga maktresurser i förhållande till 
staten. Rokkan valde som bekant att reservera korporatismbegreppet till att 
enbart omfatta producentintressen. Det motiveras med att de förfogar över 
något som Rokkan kallar ”key resources”. Som exempel på en sådan nämner 
Rokkan kol, vilket under oljekrisen på 1970-talet bidrog till att stärka de 
brittiska gruvarbetarnas förhandlingsposition. Några motsvarande resurser 
anses sämre mobiliserade grupper i samhället, som barn, handikappade och 
äldre, inte förfoga över. Det får till följd att de inte kan nå framgång med 
sina krav genom korporativa kanaler, men däremot på den arena där 
konkurrensen pågår mellan partierna om väljarna. Att en framgång på den 
arenan kan leda till några omedelbara resultat avvisas emellertid av Rokkan, 
vilket framgår av följande citat: 

”But however responsive the parties and the State may be such 
demands from marginal and peripheral groups, very little can be done 
through the electoral-functional channel alone: to develop strength 
for these new tasks the state has to bargain with the resource-
holders in the corporate systems of production and distribution.”67

                                                 
66  Williamson 1989, s. 171. 
67  Rokkan 1975, s. 221. 
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Av citatet framgår tydligt vilken betydelse Rokkan till fäster välfärds-
konsumenternas organisationer. De anses spela en marginell roll i det 
politiska systemet. Om de nu mot alla odds skulle lyckas med att vinna 
gehör för sina krav skulle dock statens möjligheter till att uppfylla dem i sin 
tur vara beroende av förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. 
Tydligare än så kan korporatismens uppfattning om producentintressenas 
maktdominans knappast illustreras. 

En annan av den skandinaviska korporatismforskningens frontfigurer, Bo 
Rothstein, har studerat statens beslut att införa korporatism i förvaltningen. I 
början av 1900-talet inrättade kommunerna offentliga arbetsförmedlingar, i 
vilkas styrelser parterna på arbetsmarknaden bereddes plats, och på central 
nivå kom parterna att ges representation i Socialstyrelsen som inrättades 1912. 
Beslutet från 1912 anses utgöra det formativa momentet för korporatismens 
intåg i den svenska statsförvaltningen.68 I det korporativa system som 
utvecklades talade maktfördelningen till producentintressenas favör. Rothstein 
tillhör inte de som exkluderar välfärdskonsumenternas organisationer från att 
omfattas av korporatism, men däremot menar han att välfärdskonsumenternas 
organisationer ”givetvis” befinner sig i en svagare position gentemot staten 
jämfört med producentorganisationer. Därför riskerar deras deltagande i 
korporativa arrangemang leda till att de koopteras – d.v.s. ”fungera som en 
slags gisslan”.69 Argumentet för detta påstående är en upprepning av vad 
som tidigare anförts, nämligen att dessa organisationer inte kan generera sin 
styrka oberoende av staten, t.ex. genom en stark ställning som producenter 
på en marknad. Det är tack vare denna ställning som producentintressen 
enligt Rothstein kan de tvinga de parlamentariska organen till att ge dem ett 
starkt inflytande över politiken.70

Korporatismens antagande om fördelningen av maktresurser mellan 
organiserade intressen styrks av Rothsteins undersökning av nykterhets-
rörelsens inflytande över alkoholpolitiken. Av den undersökningen framgår att 
staten mildrade nykterhetsrörelsens krav på total återhållsamhet genom 
statliga bidrag till en av nykterhetsrörelsens paraplyorganisationer – 
Centralförbundet för nykterhetsundervisning till ungdom. Inte nog med det, 
med tiden kom också nykterhetsrörelsen att tappa kontrollen över sin 
paraplyorganisation genom att staten utökade sin representation i styrelsen 

                                                 
68  Rothstein 1992, s. 84ff. Tillskapandet av dessa arenor ansåg Rothstein (1992, s. 99) ha en 

direkt koppling till den moderna korporatismens framväxt i Sverige. Trots det väljer 
Rothstein (1992, s. 110ff) att datera korporatismens formativa moment till 1932. Detta 
förvirrande budskap har kritiserats av Jens Blom-Hansen 2000, s. 159f. 

69  Rothstein 1992, s. 60f; Rothstein 1997, s. 71. Rothstein ansluter sig till Panitch definition 
av korporatism, men delar alltså inte dennes övertygelse om att korporatism bör avgränsas 
till producentintressen (1992, s. 30f). Denna markering har dock uteblivit i Rothsteins 
senare verk (1999, s. 43). 

70  Rothstein 1992, s. 61. 
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samtidigt som personalen i allt mindre utsträckning kom att rekryteras från 
nykterhetsrörelsen.71

Inom områden som skol- och miljöpolitik fann Rothstein inga belägg för 
koopteringshypotesen, men kunde ändå påvisa effekterna av att organisationer 
för välfärdskonsumenter befinner sig i en svagare position gentemot staten 
än producentintressen. Inom skolområdet blev följden att elev- och föräldra-
intressen kom att ges en avsevärt lägre prioritet jämfört med näringslivet och 
lärarkåren vid sammansättningen av Skolöverstyrelsen.72 Ett liknande 
resultat kan skönjas inom miljöområdet, där staten prioriterade producent-
intressen framför ideella naturvårdsintressen i samband med beslut om bl.a. 
Naturvårdsverkets sammansättning i slutet av 1960-talet.73 Utifrån dessa 
forskningsresultat konstaterar Rothstein i slutet av sin bok att ”inom alla 
områden är det producentintressen som segrat, medan medborgar- eller 
konsumentintressen fått stryka på foten”.74

I samma riktning pekar forskningsresultat om pensionärsorganisationernas 
respektive Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) inflytande över politiken. 
I Politik som intressekamp har Hermansson studerat utvecklingen av det 
parlamentariska beslutsfattandet inom en rad politikområden, däribland 
pensionerna. Inom pensionsområdet konstaterar Hermansson att det är parterna 
på arbetsmarknaden som ”kommer i fråga” som partsintressen. Han medger 
att det ”förvisso” också finns pensionärsorganisationer, men att de inte 
kommit att spela någon framträdande roll i pensionspolitiken.75 Det andra 
exemplet utgörs av Ruins studie av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). 
Den studien förmedlar bilden av ett organiserat intresse i svårigheter, som 
minskat sitt inflytande över politiken. Ruin framhåller också att SFS till 
skillnad från fackföreningarna saknar möjligheten att tillgripa stridsmedel. 
Visserligen skulle SFS kunna uppmana landets studenter att upphöra att 
studera, men det bedömer Ruin som ”skäligen verkningslöst”. På kort sikt 
skulle nämligen inte staten ta någon större skada av att studenter vägrar sitta 
på biblioteket, gå på föreläsningar och delta i seminarier. Däremot skulle 
studenterna själva bli hårt drabbade av ett sådant uppträdande.76

Även inom den skandinaviska korporatismforskningen återfinns alltså 
antagandet om att välfärdskonsumenterna skulle sakna ”tillräckliga” makt-
resurser i förhållande till staten. Det har också visat sig finnas ett empiriskt 
stöd för det antagandet inom områden som pensioner, skola och miljö. 
Härnäst summeras genomgången av korporatismlitteraturen, vilket mynnar 

                                                 
71  Rothstein 1992, s. 136ff. 
72  Rothstein 1992, s. 284ff. 
73  Rothstein 1992, s. 252ff. 
74  Rothstein 1992, s. 346. 
75  Hermansson 1993, s. 303. 
76  Ruin 1979, s. 92f. 
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ut i slutsatsen att det finns två huvudsakliga dimensioner av begreppet: En 
som handlar om under vilka former organiserade intressen deltar i den 
offentliga beslutsprocessen, och en som handlar om fördelningen av makt 
mellan organiserade intressen. 

 
En korporativ maktordning 

Korporatismbegreppet består av flera dimensioner, varav en av dessa speglar 
ett särskilt system för intresserepresentation i demokratiska länders offentliga 
beslutsprocess. Huruvida alla typer av organiserade intressen ingår i det 
systemet utgör föremål för diskussion inom korporatismlitteraturen. Vissa 
menar att så är fallet, medan andra hävdar att det enbart är producent-
intressen som ingår. Något som tyder på att den sistnämnda tolkningen 
dominerar är de fåtaliga studier som ägnat uppmärksamhet åt andra 
organiserande intressen än producentintressen. Orsaken till varför andra 
typer av intressen som välfärdskonsumenternas organisationer exkluderas 
återfinns i en annan dimension av korporatismbegreppet, nämligen makt-
dimensionen. Av den dimensionen framgår att det finns en föreställning om 
en särskild korporativ maktordning. Den utmärks av att organiserade 
intressen antingen tillhör ett A- eller ett B-lag. Till A-laget hör producent-
intressen som organiserar sina medlemmar på basis av deras funktion i 
ekonomin. Den organiseringsbasen anses förse producentorganisationer med 
tillräckliga maktresurser i förhållande till staten, vilket utgör en förutsättning 
för att de skall kunna uppnå ett betydande inflytande över politiken inom 
ramen för korporativa arrangemang. Organisationerna i B-laget, dit välfärds-
konsumenternas organisationer räknas, organiserar sina medlemmar på basis 
av ett gemensamt intresse, vilket inte ger dem tillgång till maktresurser som 
står i paritet med dem som producentorganisationerna förfogar över. 

Med hänvisning till den skillnaden är det inte troligt att organisationerna 
ur B-laget ges möjlighet att delta i beslutsprocessen under institutionaliserade 
former. Anledningen är att staten knappast kan tänkas ha intresse av att 
bjuda in organiserade intressen till maktens korridorer som inte har något att 
erbjuda i utbyte. Om en organisation från B-laget mot alla odds skulle ges 
den möjligheten löper de risken att tas till fånga av staten, med anledning av 
deras bristande tillgång på maktresurser. I en sådan situation är det staten 
som utövar inflytande över det organiserade intresset istället för tvärtom. Jag 
har dock inte tolkat det som att korporatismen helt och hållet avskriver 
möjligheten till att välfärdskonsumenternas organisationer kan ha ett 
inflytande över politiken. Det inflytandet skulle dock vara så pass begränsat 
att organisationerna på det hela taget inte kan sägas ha någon egentlig 
betydelse för välfärdspolitikens utformning. 
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2.3 Pluralism och fördelningen av makt 

Pluralism enligt Schmitter 

Korporatism står i motsatsförhållande till pluralism.77 Det framgår av 
Schmitters definition av pluralism, vilken han gjorde i samband med att 
innebörden av korporatism definierades.78 Enligt Schmitter är pluralism ett 
system för intresserepresentation i vilket: 

”… the constituent units are organized into an unspecified number 
of multiple, voluntary, competitive, nonhierarchically ordered 
and self-determined (as to type or scope of interest) categories 
which are not specially licensed, recognized, subsidized, created or 
otherwise controlled in leadership selection or interest articulation by 
the state and which do not exercise a monopoly of representational 
activity within their respective categories”.79

Av begreppets vertikala dimension framgår att det i ett pluralistiskt system 
kan finnas flera konkurrerande organisationer inom samma område. Det utgör 
alltså en väsentlig skillnad gentemot ett korporativt system, där varje sektor 
förutsätts vara representerat av ett organiserat intresse. Av begreppets 
horisontella dimension framgår att organisationerna i ett pluralistiskt system 
inte på något vis är licensierade, erkända eller understödda av statsmakterna. 
Staten intar m.a.o. inget aktivt förhållningssätt gentemot de organiserade 
intressena på det sätt som sker i ett korporativt system. 

I ett pluralistiskt system konkurrerar organiserade intressen med 
varandra om statens uppmärksamhet. Det sker genom lobbying, vilket är den 
huvudsakliga metod för påverkan som står till buds för organisationer i ett 
pluralistiskt system.80 Det är därför inget sammanträffande att det finns 
gemensamma nämnare mellan definitioner av lobbying och den definition av 
pluralism som föreslagits av Schmitter. Detta framgår av Hermanssons (m.fl.) 
definition av lobbying som ”icke-institutionaliserade direktkontakter med 
politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande”.81 
Konkret kan det handla om att organiserade intressen försöker påverka 
beslutsfattare genom brev, uppvaktningar eller telefonsamtal. För påverkans-
försök av det slaget finns inga egentliga regler uppsatta, varför de anses vara 
icke-institutionaliserade. 

                                                 
77  Det råder dock ingen enighet om exakt hur, vilket framgår av den debatt som förts mellan 

Ross Martin (1983) och Colin Crouch (1983). Något som skulle tyda på motsatsen, dvs. 
att det inte råder något motsatsförhållande mellan korporatism och pluralism är samman-
slagningen av dem till begreppet corporate pluralism. Se Heisler 1979. 

78  I det sammanhanget definierade Schmitter också innebörden av det samhällssystem som han 
själv hoppades skulle komma att slå igenom en dag - syndikalismen. Schmitter 1974, s. 128. 

79  Schmitter 1974, s. 96. 
80  Andersen & Eliassen 1996, s. 42. 
81  Hermansson (m.fl.) 1999, s. 17.  
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Det kan dock ifrågasättas om organiserade intressens institutionaliserade 
deltagande i beslutsprocessen verkligen är en avgörande skillnad mellan 
korporatism och pluralism. I pluralistiska system, som det amerikanska, 
förekommer nämligen exempel på att organisationer kan utgöra en 
integrerad del av beslutsprocessen på ett sätt som påminner om det i 
korporativa system.82 Det förhållandet uttrycks dock inte i termer av 
institutionalisering, utan genom distinktionen mellan insiders och outsiders.83 
För att nämna ett exempel menar Walker att det finns två huvudsakliga 
påverkansstrategier för ett organiserat intresse: Dels ”insidesstrategin” där 
intresseorganisationer försöker påverka politiker i samband med nära 
konsultationer, dels ”utsidesstrategin” där intresseorganisationer försöker 
fånga politikers uppmärksamhet genom massmedia och mobilisering av sina 
gräsrötter. Det är innebörden av ”insidesstrategin” som visar att organiserade 
intressen också kan förfoga över en privilegierad position i beslutsprocessen 
i pluralistiska system.84

Mot påståendet om att själva institutionaliseringen inte utgör en 
betydande skillnad mellan korporatism och pluralism kan det 
argumenteras att det handlar om en gradskillnad. I korporativa system 
skulle institutionaliseringsgraden vara starkare genom att organiserade 
intressen deltar i själva beslutsfattandet, medan graden skulle vara svagare i 
pluralistiska system där det handlar om konsultationer. Inom korporatism-
litteraturen råder det dock ingen enighet om exakt vad som avses med 
institutionalisering. Vissa menar att det handlar om deltagande i själva 
beslutsfattandet, medan andra betonar deltagandet i själva processen. Såvida 
det förstnämnda kriteriet inte används, framstår därför skillnaden mellan 
korporatism och pluralism utifrån den horisontella dimensionen som oklar. 
Desto tydligare är skillnaden mellan de bägge begreppens syn på 
fördelningen av makt mellan organiserade intressen. Korporatismens syn på 
detta har vi redan stiftat bekantskap med, varför intresset härnäst riktas åt 
pluralismens syn. 

Maktdebatten inom amerikansk statsvetenskap 

Maktdebatten inom amerikansk statsvetenskap startade på basis av de 
resultat som presenterades av forskare inom den s.k. elitistiska skolan. Till 
den räknas Floyd Hunter och hans studie av maktförhållandena i den 
amerikanska staden Atlanta. I sin studie gjorde Hunter gällande att Atlanta 
styrdes av en begränsad elit som till största delen bestod av affärsmän. Eliten 

                                                 
82  Jfr Jordan 1984. 
83  Maloney, Jordan & McLaughlin 1991. Att organiserade intressen kan utgöra en integrerad del 

av beslutsprocessen i pluralistiska system uttrycks även genom begreppet järntrianglar, se 
Jordan 1981. 

84  Walker 1991, s. 9. 
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hölls samman av en rad faktorer, som ett gemensamt intresse, pengar, 
delegerat ansvar, ömsesidiga förpliktelser och i vissa fall av tvång.85 Hunters 
bild av maktfördelningen mellan grupper i samhället fick stöd av C. Wright 
Mills, vars maktstudie gjorde anspråk på att täcka in hela det amerikanska 
samhället. Mills hävdade att den klassiska demokratiuppfattningen om att all 
makt utgår från folket var ”rena rama sagan från början till slut”.86 De frågor 
som formade mänsklighetens öde varken väcktes eller avgjordes av den 
breda allmänheten, utan av en snäv maktelit bestående av politiker, 
affärsmän och militärer.87

Liknelsen av fördelningen av makt i samhället vid en pyramid, där en 
viss grupp går att urskilja i toppen, kom emellertid att avvisas av den andra 
vågen inom maktforskningen, pluralismen. Till företrädare för pluralismen 
räknas Nelson W. Polsby och Robert A. Dahl, som i slutet av 1950-talet 
inledde ett gemensamt forskningsprojekt om maktförhållandena i den 
amerikanska staden New Haven.88 I den studien kunde Dahl visa att det 
förhöll sig precis tvärtemot vad Hunter påstått om maktförhållandena i 
Atlanta, nämligen att staden styrdes av flera konkurrerande makteliter. Olika 
makteliter kontrollerade olika delar av samhället, varför ingen elit kunde 
sägas dominera över en annan. Utifrån studien av maktförhållandena i New 
Haven drog Dahl en rad allmänna slutsatser angående fördelningen av makt 
mellan grupper i samhället. Slutsatserna gick ut på att medborgarna har 
tillgång till olika slags resurser för att kunna påverka; att resurserna endast 
med ett fåtal undantag är ojämnt fördelade; att individer med tillgång till en 
resurs i regel har en dålig tillgång till en annan; att ingen resurs dominerar 
över en annan; att en resurs är effektiv inom vissa områden, men inte inom 
alla och att endast ett fåtal individer helt saknar resurser.89

På basis av studien av New Haven kom sedan pluralismens tanke-
gångar att utvecklas av Polsby i boken Community Power and Political 
Theory. Ett av pluralismens grundläggande antaganden är enligt honom att 
ingen enskild grupp dominerar i samhället ur maktsynpunkt, men att det 
samtidigt gäller att hålla öppet för andra möjligheter. Forskare skall därför 
inte ställa frågor i stil med ”Vem har makten i detta samhälle?”, utan i stil 
med ”Har någon överhuvudtaget makt i detta samhälle?”. Den sistnämnda 
frågeställningen anser Polsby bättre kunna bidra till att identifiera antingen 
förekomsten av en maktelit eller en pluralistisk maktordning, detta i motsats 
                                                 
85  Hunter 1953, s. 112f. 
86  Mills 1971, s. 333. 
87  Mills 1971. Mills kom att bli utsatt för häftig kritik som gick ut på att den sociologiska 

analysen hamnat i skymundan bakom den politiska åsiktsyttringen. Se vidare Andersen & 
Kaspersen 1999, s. 306. 

88  Bland övriga företrädare för den pluralistiska skolan kan följande nämnas: Bentley 1967 
(1908); Herring 1929; Key 1942; Truman 1951 och Latham 1965. 

89 Dahl 1961, s. 228. 
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till den första frågeställningen som ovillkorligen kommer att ge svaret att en 
maktelit existerar. Ett annat centralt antagande är att fördelningen av makt 
mellan grupper i samhället inte är statisk. Pluralisterna menar att gruppers 
makt är bunden till olika sakfrågor som kan komma och gå från den politiska 
dagordningen. Beroende på sakfrågans ställning på dagordningen kan därför 
gruppers makt variera över tid. Ett tredje utmärkande drag hos pluralismen 
är betonandet av skillnader mellan maktresurser och faktiskt inflytande. 
Pluralisterna menar att det finns en bred katalog över tänkbara maktresurser 
för organiserade intressen, som pengar, kontroll över arbetstillfällen, kontroll 
över information, social tillhörighet, kunskap, legitimitet, rösträtt och tillgång 
till anställd expertis. Forskaren bör dock vara uppmärksam på att en aktörs 
tillgång till en eller flera av dessa maktresurser inte är detsamma som att 
denne också har inflytande i samhället. Näringslivets tillgång till pengar behöver 
alltså inte betyda att de också har ett inflytande över politiken, eftersom de 
inte nödvändigtvis behöver vara intresserade av att vilja påverka politiken.90

Pluralismens kritiker uppfattade det som att pluralism implicerade 
uppfattningen att fördelningen av makt var jämn mellan grupper i samhället. 
Den föreställningen ansågs vara naiv, vilket gav upphov till uttrycket ”naiv 
pluralism”.91 En av pluralismens kritiker är E.E. Schattschneider som 
hävdade att det var en myt att floran av organiserade intressen speglade 
samhället i stort. Istället var näringslivet överrepresenterat, medan andra 
grupper i samhället, som kvinnor och svarta, var dåligt representerade.92 En 
annan av pluralismens kritiker är Kenneth Newton som undersökt gruppers 
makt och inflytande i beslutsprocessen i Birmingham. På basis av den 
studien avvisade han pluralismens antagande om att varje grupp i samhället 
hade samma förutsättningar till att kunna organisera och försvara sina 
intressen.93 Att det antagandet överhuvudtaget skulle ha existerat inom 
pluralismen avvisades emellertid av Dahl i ett appendix till hans bok 
Dilemmas of Pluralist Democracy. Dahl gör där gällande att den naiva 
pluralismen inte existerat annat än i huvudet på sina kritiker. Som grund för 
detta påstående anför Dahl att kritikerna inte förmått att hänvisa till några 
specifika passager i hans verk som de dessutom skulle ha läst slarvigt. Dahl 
påminner därför sina kritiker om att han redan i början av Who Governs? 
slagit fast att olika gruppers tillgång till resurser i samhället inte är jämnt 
fördelade.94

                                                 
90  Polsby 1980,  s. 98ff. 
91  Jordan & Schubert 1992, s. 8. 
92  Schattschneider 1975, s. 35. Varför det förhöll sig på det sättet har Mancur Olson visat 

genom sin teori om det kollektiva handlandets logik. Se Olson 1965. 
93  Newton 1976, s. 228. 
94  Dahl 1982, s. 207ff. Den markeringen har även gjorts av Dahl i andra sammanhang, se 

Dahl 1956, s. 145. 
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Det finns alltså ingen föreställning inom pluralismen om att alla 
aktörer i samhället skulle ha tillgång till en jämlik uppsättning maktresurser. 
Vad pluralisterna istället menar är att det finns få skäl till att tro att en grupp 
i samhället dominerar ur makthänseende. Istället innehas makten av en större 
mångfald av grupper, men det är inte detsamma som att alla grupper skulle 
ha makt. Den tolkningen har också gjorts av Raymond A. Bauer (m.fl.) som 
menar att pluralisterna förnekar att: 

”… the cost/benefit ratio of unfairness always accrues to the advantage 
of the same, small class. They argued that interest conflicts produce 
a many-sided, if not always just, mix of both deprivations and rewards 
to various elements of the population, that these conflicts do not result 
in a simple, one-sided outcome.95

Pluralisterna menar alltså att det inte går att sätta upp något organiserat 
intresse på piedestal, utan det finns en mångfald av organiserade intressen 
med inflytande i samhället. Den uppfattningen står därför i kontrast till 
korporatismen som menar att producentintressen har en dominerande 
maktposition i samhället. 

I forskningen kring välfärdsstatens utveckling har det korporativa 
perspektivet med betonandet av förhandlingar mellan stat, arbete och kapital 
stått i centrum96, vilket innebär att det finns få exempel på pluralistiska 
perspektiv. Under 1990-talet kom dock Paul Pierson att utveckla en teori 
som han kallar för den nya välfärdspolitiken. Pierson är visserligen ingen 
uttalad pluralist, men hans budskap utgör icke desto mindre ett grundskott 
mot korporatismens bild av producentintressenas maktdominans. Det är 
därför svårt att se att han skulle ställa sig bakom något annat än en 
pluralistisk syn på fördelningen av makt mellan organiserade intressen i 
samhället. 
 

Den nya välfärdspolitiken 

Paul Pierson har studerat hur och varför politiker i USA och Storbritannien 
lyckats med att skära ned på välfärdsstatens åtaganden inom områden som 
pensioner, inkomststöd, bostadspolitik samt hälso- och sjukvård.97 I sin studie 
visar Pierson att Reagan och Thatcher på det hela taget misslyckats med att 
genomföra sin besparingspolitik, men undantag kunde givetvis påträffas. För 

                                                 
95  Bauer, Pool & Dexter 1972, s. viii. 
96  Betonandet av klassbaserade organisationers betydelse för välfärdsstaten återfinns också 

inom de studier som utförts av Korpi (1978 och 1981) och Esping-Andersen (1985 och 
1990). Det ensidiga betonandet av klass, framför andra stratifieringsgrunder som kön, har 
kommit att utgöra föremål för kritik. Se exempelvis Williams 1989; Quadango 1990; 
Gordon 1990; O’Connor 1993; Williams 1995. 

97  Pierson 1994. 
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att kunna förklara utfallet av den empiriska studien konstaterar Pierson att den 
befintliga uppsättningen av teorier inom området inte är mycket till hjälp. De 
syftar nämligen till att förklara den ”gamla” välfärdspolitiken, som handlar om 
själva uppbyggandet av välfärdsstaten. Vad Pierson studerar är emellertid 
vad han kallar för den ”nya” välfärdspolitiken, vilken handlar om att anpassa 
välfärdsstatens kostym till faktorer som globaliseringen – en anpassning som 
implicerar ett behov av att skära ned på välfärdsstatens åtaganden.98

Politikers framgång med att bedriva den politiken beror enligt Pierson 
på utformningen av politiska institutioner och välfärdsprogram samt styrkan hos 
organiserade intressen. Faktorerna skall inte betraktas som isolerade från varandra. 
Exempelvis anses utformningen av politiska institutioner få konsekvenser för 
antalet tillgängliga vetopunkter som de organiserade intressena kan utnyttja för 
att påverka välfärdsprogrammens utformning.99 Det finns även ett förhållande 
mellan det organiserade intressets styrka och själva utformningen av välfärds-
programmen, vilket Pierson benämner ”policy feedback”.100 Är programmen 
generella anses det främja en starkare organisering bland välfärdskonsumenterna, 
jämfört med om programmen är behovsprövade. Anledningen är att förmånerna 
inom de generella programmen upplevs som ”rättigheter” av medborgarna, 
vilket inte är fallet med förmåner inom behovsprövade program.101

Till skillnad från tidigare forskning lägger Pierson inte lika stor vikt 
vid fackföreningars betydelse för välfärdsstatens utveckling, utan istället är 
det välfärdskonsumenternas organisationer som står i centrum för den nya 
välfärdspolitiken.102 Bakgrunden till välfärdskonsumenternas organisering 
återfinns i det förhållandet att inrättandet av ett välfärdsprogram i regel 
åtföljts av en organisering bland de människor som omfattats av programmet. 
Välfärdskonsumenternas organisationer liknar Pierson vid väktare av det 
beslut som fattats en gång i tiden.103 Dessa väktare måste politiker förhålla sig 
till när de bedriver sin nedskärningspolitik, vilket försätter dem i en målkonflikt: 

                                                 
98  Pierson talar om s.k. ”irresistible forces” som utöver de som redan nämnts består av lägre 

tillväxt till följd av övergången från industri- till tjänstesamhälle och välfärds-
programmens mognad. Pierson 1994, s. 3f. Se även Pierson 1998. 

99  Pierson 1994, s. 31. Jfr Immergut 1992, s. 8; Huber, Ragin & Stephens 1993, s. 721f; 
Bonoli 2001, s. 241. 

100  Pierson 1994, s. 47. 
101  Jfr Swank 2001, s. 213. 
102  Pierson 1994, s. 29. Pierson hävdar att det skett en ”shifting basis of support” för 

välfärdsstaten. Med det uttrycket åsyftas att fackföreningarnas dominerande roll för 
välfärdsstatens utveckling övertagits av välfärdskonsumenternas organisationer. Den 
slutsatsen drar Pierson utifrån observationen att arbetarklassens organisering och 
socialistiska partiers elektorala stöd minskat, samtidigt som Reagan och Thatchers försök 
att skära ned på välfärdsstatens åtaganden misslyckats inom flera områden. 

103  Detta förhållande utgör enligt Pierson ett av de tydligaste exemplen på vad som inom ny-
institutionalismen brukar kallas för stigberoende, d.v.s. att beslut tagna långt tillbaka i 
tiden har betydelse för vilka valmöjligheter som föreligger för politiker i dagens samhälle. 
Pierson 1994, s. 39ff. Se även Pierson 1993. 
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Å ena sidan vill politikern skära ned, men å andra sidan vill hon eller han bli 
omvald. Det organiserade intresset, som med näbbar och klor verkar för att 
hålla programmet intakt, kan därför tvinga politikern att överge sina planer på 
nedskärningar.104 Den maktresurs som välfärdskonsumenternas organisationer 
förfogar över utgörs därför av: 

”… the ability to offer or withhold electoral support. Influence on 
policy depends on whether leaders can actually mobilize members 
to reward or punish policymakers for particular courses of action.”105

En förutsättning för att en organisation skall nå inflytande är enligt Pierson 
att dess ledare förmår att övertyga politikerna om att organisationens 
medlemmar har en så pass tydlig uppfattning i en fråga att fel beslut kommer 
att få betydande politiska konsekvenser. En annan förutsättning är att 
organisationen har ett stort antal medlemmar. Uppfyller organisationen dessa 
förutsättningar är utsikterna goda för att den skall lyckas besegra även den 
mest hårdnackade förespråkaren för en nedskärningspolitik. 

Politikerna antas dock inte vara helt i händerna på organiserade 
intressen, utan framgångarna för nedskärningspolitiken är beroende av i 
vilken mån politikerna lyckas med att minimera motståndet. Pierson föreslår 
tre strategier för att minimera motståndet, varav den första går ut på att 
sprida information om nedskärningarna som förvirrar medborgarna. Det kan 
handla om information som är svårbegriplig rent tekniskt eller som lägger 
ansvaret på någon annan, s.k. ”blame avoidance”. Den andra strategin går ut 
på att splittra motståndet genom att rikta nedskärningarna mot vissa grupper 
och inte andra, och den tredje och sista strategin går ut på att kompensera de 
grupper som starkast motsätter sig nedskärningar.106

Piersons analys av reformsträvandena inom den amerikanska och 
brittiska välfärdsstaten är ett trendbrott i litteraturen, delvis eftersom den 
förflyttar fokus från fackföreningar till de grupper som är sprungna ur välfärds-
programmen. Hans resonemang om betydelsen av välfärdskonsumenternas 
organisationer är dock inte helt nytt eftersom Samuel H. Beer var inne på 
samma linje redan i slutet av 1960-talet. Beer hävdade att välfärdsstatens 
framväxt kommit att göra medborgarna politiskt medvetna i rollen som 
konsumenter av välfärd. Medvetenheten bland medborgarna föranledde enligt 
Beer en organisering på basis av deras konsumtion av välfärd.107

I jämförelse med producentorganisationerna har dock litteraturen 
tenderat att nedvärdera konsumentorganisationernas makt och därmed deras 
betydelse för välfärdspolitikens utformning. Välfärdskonsumenterna har enligt 

                                                 
104  Pierson 1994, s. 30. Jfr Garrett 1998, s. 7; Garrett & Lange 1995. 
105  Pierson 1994, s. 30. 
106  Pierson 1994, s. 19ff 
107  Beer 1969, s. 344ff; Beer & Ulam 1973, s. 51f. 
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Beer ansetts vara dåligt organiserade och oförmögna att föra fram sitt budskap 
till den sittande regeringen. Den bedömningen förbiser dock den nödvändiga 
kopplingen till den omgivning inom vilken välfärdskonsumenternas 
organisationer verkar: 

”But this view neglects the function of the tightly knit, competitive 
political party. Keenly on the scent of votes and pressed sharply 
by its rival in the chase, it probes every neglected thicket in the 
political landscape for its quarry.”108

Den makt organisationer för välfärdskonsumenter förfogar över, framträder 
alltså i ljuset av partiernas konkurrens om väljarna. Beer antar att politiker 
inför ett val är ytterst medvetna om den hårda konkurrensen mellan partierna. 
Därför begrundar de noggrant vilken responsen kan bli av att gå med på ett 
förslag från en viss grupp. I det sammanhanget blir välfärdskonsumenternas 
organisationer inte betydelselösa, utan tvärtom viktiga för politiker att 
förhålla sig till. Huruvida politikerna lyckas med sitt alliansbyggande till 
olika väljargrupper kan nämligen vara avgörande för om partiet lyckas med 
att behålla eller erövra regeringsmakten.109

Kritiken mot Pierson 

Mottagandet av Piersons bok blev övervägande positivt. En invändning är 
dock att han ägnade överraskande lite utrymme åt att beskriva hur välfärds-
konsumenternas organisationer agerade i de olika frågorna. Det anses 
märkligt med tanke på den centrala roll som välfärdskonsumenternas 
organisationer hade i Piersons arbete. För att nämna ett exempel konstaterar 
Pierson bara på några rader att pensionärsorganisationernas svaga ställning i 
Storbritannien respektive starka ställning i USA förklarar varför Thatchers 
besparingar inom pensionssystemet gick bättre än Reagans.110 Trots denna 
svepande beskrivning finns det inga skäl till att misstro hans bedömning. 
Även i andra studier har de brittiska pensionärsorganisationerna ansetts 
svagare än sina amerikanska gelikar.111

En annan betänksamhet som riktats mot Pierson är huruvida hans 
hypotes om ”a shifting basis of support” för välfärdsstaten håller i andra 
                                                 
108  Beer 1969, s. 349. 
109  Beer 1969, s. 339ff. För att exemplifiera detta i ett annat sammanhang använder Beer sig 

av den brittiska pensionärsrörelsen. Beer 1956, s. 3. 
110  Pierson 1994, s. 59. 
111  Konservativa regeringars nedskärningar av pensionerna anses visserligen ha föranlett en 

ökad organisering bland de äldre i Storbritannien, men den har ännu inte resulterat i något 
större inflytande över media och de politiska partierna. Se Ginn & Arber 1999, s. 160. 
Just den amerikanska pensionärsrörelsen förefaller däremot vara mycket inflytelserik. 
Enligt Christine L. Day har American Association of Retired Persons (AARP) och övriga 
amerikanska pensionärsorganisationers inflytande ökat ”greatly” över tid jämfört med 
andra organiserade intressen. Day 1990, s. 81. 
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länder än Storbritannien och USA. En av Piersons starkaste kritiker på den 
punkten är Elinor Scarbrough. Hon menar att i Västeuropa är det enbart i 
Frankrike och Storbritannien som fackföreningarnas organiseringsgrad minskat. 
I andra västeuropeiska länder har organiseringsgraden tvärtom ökat, vilket 
får till följd att fackföreningarna fortfarande är viktiga för staten att förhålla 
sig till. Scarbrough nämner som exempel att fackföreningarna i Tyskland är 
viktiga partners för regeringen i utformningen av den ekonomiska politiken.112 
Samtidigt är det enligt Scarbrough svårt att finna bevis för att välfärds-
konsumenternas organisationer skulle ha stärkt sina positioner i Västeuropa. 
Pierson beskylls åter för att ha dragit alltför stora växlar utifrån sina fall: 
”The success of the American Association of Retired People [AARP] in 
protecting pension provision … stands almost alone”.113 Scarbrough syftar 
här på att Pierson i sina texter endast förmår att ange AARP som exempel på 
styrkan hos välfärdskonsumenternas organisationer. Generellt anser Scarbrough 
att välfärdskonsumenternas organisationer inte alls är särskilt starka: ”On the 
contrary, pensioners and the unemployed, in particular, are dispersed and 
generally not well organized.”114

Karen M. Anderson upprepar i stora drag Scarbroughs kritik mot 
Pierson, men Anderson refererar särskilt till förhållandena i Sverige. 
Anderson menar att Piersons påstående om att välfärdskonsumenternas 
organisationer spelar en viktigare roll för välfärdsstatens nutida utveckling 
än fackföreningar, baserar sig på ett allt för snävt urval av fall för att kunna 
vara generaliserbart. Fackföreningar i Storbritannien och USA har nämligen 
aldrig riktigt haft någon särskilt framträdande position.115 I länder som 
Sverige har dock fackföreningarna haft en central position och Anderson gör 
i sin studie av svensk pensionspolitik under 1990-talet gällande att det inte 
skett någon förändring i den riktning Pierson föranleder oss att tro. I sin 
undersökning riktar Anderson in sig på dels tillkomsten av det nya 
pensionssystemet, dels utvecklingen av det gamla. 

Anderson konstaterar inledningsvis att de svenska pensionärs-
organisationerna inte kommer i närheten av den makt som utövas av den 
amerikanska pensionärsorganisationen AARP. Dessutom har pensionärs-
organisationerna i Sverige kommit att ges ett relativt litet inflytande inom 
ramen för institutionaliserade deltagandeformer. Istället är LO och TCO 
enligt Anderson att betrakta som de dominerande aktörerna i det politiska 
spelet kring pensionerna.116 Det förefaller dock oklart huruvida Anderson 
verkligen studerat pensionärsorganisationernas agerande. Slutsatsen tycks 
                                                 
112  Scarbrough 2000, s. 241ff. 
113  Scarbrough 2000, s. 247. 
114  Ibid. 
115  Anderson 1998, s. 8; Anderson 2001, s. 1064. 
116  Anderson 1998, s. 201f; Anderson 2001, s. 1086. 
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snarare grunda sig på hennes undersökning av fackföreningarna och deras 
position enligt följande logik: Har fackföreningarna haft en dominerande 
position kan det uteslutas att andra organisationer, som pensionärs-
organisationerna, skulle vara viktiga att ta hänsyn till. 

Andersons och Scarbroughs kritik av Pierson tolkar jag som ett 
uttryck för korporatismens syn på fördelningen av makt mellan organiserade 
intressen i samhället. Parterna på arbetsmarknaden lyfts upp på en piedestal 
av de bägge forskarna och betydelsen av andra organiserade intressen 
förringas, utan några egentliga belägg. En annan invändning mot Anderson 
är om hon inte sparkar in öppna dörrar i sin kritik av Pierson. Han har 
nämligen själv reserverat sig för att Piersons antaganden också skulle 
omfatta de skandinaviska välfärdsstaterna. I Dismantling the Welfare State 
säger Pierson att: ”In a comparison of, say, the United States and Sweden, 
the strength of left parties and labor movements might well have emerged as 
more important”.117 En inte alldeles för djärv gissning är att Pierson slängt in 
den brasklappen med hänvisning till att han helt enkelt saknande data för 
länder som Sverige. 

Pierson har dock studerat Sverige i ett annat sammanhang och det 
resulterade inte i att han modifierade sitt antagande om fackföreningarnas 
minskade betydelse för välfärdsstatens utveckling.118 Däremot har Pierson 
med tiden tenderat att rent allmänt tona ned hypotesen om fackföreningarnas 
minskade betydelse för välfärdsstatens utveckling. Detta märks i inlednings-
kapitlet till en av hans senare publikationer, där fackföreningarna ägnas 
större uppmärksamhet än tidigare.119 Det behöver emellertid inte innebära att 
han betraktar organisationer för välfärdskonsumenter som mindre viktiga, 
utan att det finns en mångfald av organiserade intressen, bestående av såväl 
fackföreningar som välfärdskonsumenternas organisationer, med tillräckliga 
förutsättningar för att kunna påverka välfärdsstaten. 
 

En pluralistisk maktordning 

I den pluralistiska maktordningen finns inget organiserat intresse som 
dominerar ur makthänseende. Istället delas makten av en mångfald av 
organiserade intressen. Det är inte detsamma som att makten är jämnt 
fördelad mellan grupper i samhället, vilket pluralismens kritiker uppfattat det 
som. Tvärtom har pluralister som Dahl varit noga med att framhålla att det 
existerar grupper i samhället vars organisering är svag. Utifrån uppfattningen 
om att ingen grupp dominerar ur makthänseende, skulle pluralisterna 
motsätta sig korporatismens indelning av organiserade intressen i ett A- och 
                                                 
117  Pierson 1994, s. 29. 
118  Pierson 1996. 
119  Pierson 2001, s. 7f. 
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ett B-lag. Välfärdskonsumenternas organisationer kan visserligen inte göra 
anspråk på maktresurser som strejkvapnet, men kan enligt pluralisterna 
kompensera för det genom andra maktresurser. Exempel på sådana är 
representation av en viktig väljargrupp, anställd expertis samt uppmärksamhet i 
massmedia. 

Det här innebär att pluralismens antagande går ut på att välfärds-
konsumenternas organisationer kan ha tillräckliga maktresurser i förhållande 
till staten. Det har också gjorts gällande av Pierson som menar att deras 
viktigaste maktresurs består av att de representerar en viktig väljargrupp. 
Därför kan inte partierna negligera välfärdskonsumenternas organisationer, 
utan tvärtom komma att tvingas ta hänsyn till deras krav. Piersons 
resonemang om betydelsen av välfärdskonsumenternas organisationer har 
emellertid utsatts för hård kritik och han har själv uttryckt tvivel på deras 
betydelse i andra länder än de han har studerat. 

2.4 Fallet med pensionärsorganisationernas inflytande 
Det korporativa scenariot 

Vilka konsekvenser får då pluralismens respektive korporatismens antaganden 
om fördelningen av makt mellan organiserade intressen för fallet med pensionärs-
organisationernas inflytande? Utifrån korporatismens antagande om att välfärds-
konsumenternas organisationer inte förfogar över tillräckliga maktresurser i 
förhållande till staten, kan det förväntas att pensionärsråden upprättats av 
staten, utan någon form av inverkan från pensionärsorganisationernas sida. 
Statens inrättande av råden behöver inte nödvändigtvis ha skett i syfte att förse 
pensionärsorganisationerna med inflytandemöjligheter över välfärds-
programmen.120 En möjlighet är att staten inrättat råden i syfte att informera 
landets äldre befolkning om konsekvenserna av redan fattade beslut eller 
situationen inom olika verksamhetsområden. Eftersom det utgör själva syftet 
med rådens verksamhet, finns inget utrymme för pensionärsorganisationerna 
att väcka egna frågor i syfte att påverka. Detta innebär att de skulle sakna 
inflytandemöjligheter över politiken genom råden. Pensionärsorganisationernas 
företrädare i råden skulle helst vilja se att de fick chansen till att kunna 
påverka politiken genom råden, men den önskan kan de inte driva igenom 
med hänvisning till statens maktövertag. 

En annan möjlighet är att pensionärsråden inrättats av staten i syfte att 
kooptera pensionärsorganisationerna. Med det avses att staten utövar ett så 
starkt inflytande över det organiserade intresset, att det organiserade intresset 
överger sina mål och sluter upp bakom statens. Koopteringssyftet har härletts 

                                                 
120  Skulle det trots allt ha varit fallet kan pensionärsorganisationernas inflytande över 

politiken förväntas vara begränsat med hänvisning till det asymmetriska maktförhållandet 
till staten. 
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ur Cawsons och Rothsteins resonemang, men föregångaren utgörs av George 
J. Stigler. Han vänder sig mot resonemanget att statens kontakter med 
organiserade intressen skulle utgöra ett hot mot den representativa 
demokratin genom att kontakterna bidrar till att främja särintressen. Enligt 
Stigler förhåller det sig precis tvärtom. Statens kontakter med organiserade 
intressen kan förse staten med ett inflytande över det organiserade 
intresset.121 Orsaken till att koopteringssituationer av det här slaget uppstår 
har enligt Rothstein och Cawson att göra med att det organiserade intresset 
befinner sig i ett asymmetriskt maktförhållande till staten. Därmed skulle det 
organiserade intresset ha svårt att erbjuda motstånd i det fall det utsätts för 
påverkansförsök av staten.122

Hittills har det tagits för givet att staten startat upp en fungerande 
verksamhet i råden, men det behöver inte ha skett. Statens inrättande av 
råden kan vara uttryck för en enstaka symbolhandling som sedan inte följs 
upp i praktiken. Det kan förhålla sig så att politiker, i vetskap om motpartens 
avsaknad av tillräckliga maktresurser, inte tar pensionärsråden på allvar och 
anstränger sig för att få dem att fungera. Därför skulle pensionärsråden 
komma att utgöra dysfunktionella institutioner, som inte bidrar till att förse 
pensionärsorganisationerna med inflytandemöjligheter över politiken. Det 
skulle i så fall framgå av hur pensionärsrådens arbetsformer tar sig 
uttryck i praktiken utefter faktorer som antal möten, representation samt 
administrativa rutiner. Förekommer det få eller inga möten i pensionärs-
råden, får det av förklarliga skäl en negativ inverkan på pensionärs-
organisationernas möjligheter att utöva inflytande över politiken. Detsamma 
gäller i det fall politikerna slarvar med att närvara på mötena, eller om det 
inte finns rutiner för utskick av dagordning och upprättandet av 
mötesprotokoll. 
 

Det pluralistiska scenariot 

Pluralismens antagande går ut på att välfärdskonsumenternas organisationer kan 
förfoga över tillräckliga maktresurser i förhållande till staten. Utifrån det 
antagandet kan det motsatta scenariot förväntas angående pensionärs-
organisationernas inflytande. Till att börja med kan pensionärsråden förväntas 
ha uppstått till följd av krav från pensionärsorganisationerna på inflytande-
möjligheter över de välfärdsprogram kring vilka de organiserat sig runt. 
Utifrån pluralismens antaganden kan det också förväntas att pensionärs-
organisationerna har inflytandemöjligheter såväl som ett faktiskt inflytande 
över politiken genom råden, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att 

                                                 
121  Stigler 1971. 
122  Rothstein 1997, s. 70f; Cawson 1982, s. 39ff. 
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de får igenom sina krav till punkt och pricka. Det kan förhålla sig på det 
sättet, men det kan även vara så att staten och pensionärsorganisationerna 
utövar inflytande över varandra. En sådan situation kännetecknas av att 
pensionärsorganisationerna visserligen får igenom sina krav, men till priset 
av att ha tvingats till att moderera dem. 

Att statens kontakter med organiserade intressen bidrar till att främja 
särintressen är en vanlig uppfattning. I Ekonomikommissionens slutbetänkande 
”Nya villkor för ekonomi och politik” betraktades alltför nära kontakter 
mellan stat och organiserade intressen som skadliga. Utredningen förordade 
därför en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och organisationerna, 
vilket bl.a. skulle ske genom ett avskaffande av korporativa institutioner.123 
PerOla Öberg kunde dock visa i sin avhandling att statens kontakter med 
organiserade intressen även kan bidra till att främja allmänintresset. 124 Det 
sker i de fall kontakterna får organiserade intressen till att moderera sina 
krav. Inom ramen för den korporativa institutionen antas s.k. rationella 
samtal äga rum, vilka skapar en bättre förståelse för aktörernas respektive 
situation. Argument stöts och blöts till dess att aktörerna når fram till en 
lösning som alla kan acceptera. Detta innebär att det organiserade intresset 
kan komma att tvingas anpassa sina krav till en nivå som accepteras av 
staten och vice versa.125 Utgången av samtalen implicerar att det inte finns 
någon tydlig vinnare eller förlorare på det sätt som skulle ha varit fallet om 
det organiserade intresset utsatts för en kooptering. En sådan situation skulle 
nämligen innebära att det organiserade intresset helt och hållet tvingats till 
att ge upp sina mål, för att sluta upp bakom statens. 

Korporatismens respektive pluralismens antaganden om välfärds-
konsumenternas makt diskuteras vidare i avhandlingens slutkapitel utifrån 
resultaten av den empiriska undersökningen. Den undersökningen inleds i 
avhandlingens fjärde kapitel. Hur själva studien kommer att gå till, vilket 
material som används samt källkritiska aspekter på detta material utgör 
ämnet för nästa kapitel. 

 
 
 

                                                 
123  SOU 1993:16, s. 172ff. 
124  Öberg utgår från att dessa rationella samtal äger rum i korporativa institutioner. Därför 

gör Öberg gällande att det är korporatismen som bidrar till att främja antingen särintressen 
eller allmänintresset. Frågan är dock om dessa effekter inte lika gärna kan uppstå genom 
andra typer av kontakter mellan staten och organiserade intressen som lobbying. Jfr 
Naurin 2001, s. 104. 

125  Öberg 1994, s. 15ff. Ett annat sätt att uttrycka det på är att korporatismen främjar 
förekomsten av deliberativa samtal. Se Naurin 2001, s. 108f; Öberg 2002. 
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3. Metod och studiens tillvägagångssätt 

 
 
För att kunna uppfylla avhandlingens syfte, formulerades en rad fråge-
ställningar för den empiriska studien. Det är hur besvarandet av dessa 
frågeställningar skall gå till som utgör ämnet för kapitlet. En förutsättning 
för att frågeställningarna överhuvudtaget skall gå att besvara är att den 
empiriska studien avgränsas. Hur det har gjorts redovisas i kapitlets första 
avsnitt. I kapitlets andra avsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt på 
central nivå. I det sammanhanget introduceras läsaren till den s.k. process-
spårningsmetoden och operationaliseringen av inflytandebegreppet. Kapitlets 
tredje avsnitt uppmärksammar studiens tillvägagångssätt på lokal nivå, 
vilken skiljer sig åt från det på central nivå. Orsaken går att finna i de 
avgränsningar som gjorts för att kunna genomföra studien. Det material som 
används till studien på central nivå redovisas i kapitlets fjärde avsnitt, medan 
materialet till studien på lokal nivå redovisas i det femte avsnittet. 

3.1 Undersökningens avgränsningar 
Central nivå 

För att kunna genomföra studien har det varit nödvändigt att göra avgränsningar 
gällandes välfärdsprogram, tidsperiod och aktörer. De välfärdsprogram som har 
valts ut är pensionerna, bostadstillägget, tandvårdsförsäkringen och avgifterna inom 
äldreomsorgen. Vad beträffar pensionerna är det pensionärsorganisationernas 
agerande i anslutning till det gamla systemet, inte i anslutning till framväxten av 
det nya, som stått i fokus för undersökningen. Urvalet av dessa välfärds-
program har skett utifrån de frågor som funnits med på pensionärs-
organisationernas intressepolitiska agenda.1 Exempel på frågor som också 
funnits med på deras agenda, men alltså inte valts ut till undersökningen, är 
utformningen av det nya pensionssystemet och kvalitén inom äldre-
omsorgen. Valet att exkludera dessa frågor är föranlett av praktiska 
omständigheter som tid och utrymme. 

Studien av pensionärsorganisationernas agerande i anslutning till de 
frågor som valts ut omfattar huvudsakligen 1990-talet men även en bit av 
2000-talet, beroende på när det varit naturligt att sätta punkt. Valet att 
avgränsa studien till 1990-talet är föranlett av praktiska skäl. Forsknings-
insatserna hade blivit allt för krävande om undersökningen spänt över flera 

                                                 
1  Den har i sin tur identifierats med hjälp av intervjuer samt studier av medlemstidningar 

och årsberättelser. 
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decennier. Studien skulle ha kunnat omfatta andra tidsperioder än 1990-talet, men 
närheten i tid har varit avgörande för det val som gjorts. Detta har underlättat 
materialinsamlingen genom exempelvis intervjuer med inblandade aktörer. 

Den tredje och sista avgränsningen omfattar de aktörer som studerats. 
En realistisk betraktelse av staten går ut på att den inte går att likna vid en 
monolit, utan består av flera aktörer vars intressen inte alltid behöver 
överensstämma. Av praktiska skäl är dock en avgränsning av vad som 
konstituerar staten nödvändig. I föreliggande avhandling görs staten synonym 
med vad som brukar kallas statsmakterna nämligen riksdag och regering. 
Eftersom riksdagen i de allra flesta fall godkänner förslag framlagda av 
regeringen är det pensionärsorganisationernas agerande i förhållande till 
regeringen som utgör det intressanta studieobjektet. 

Pensionärsorganisationerna utgör inte heller de någon monolit, utan 
består av fem olika organisationer. Avhandlingen avser dock främst att 
beskriva Pensionärernas Riksorganisations (PRO) respektive Sveriges 
Pensionärsförbunds (SPF) politiska inflytande. Det innebär dock inte att de 
övriga organisationerna helt kommit att lämnas utanför. I stort sett samtliga 
ordföranden under 1990-talet från alla fem pensionärsorganisationer har 
intervjuats. Dessutom har alla fem organisationers medlemstidningar 
studerats under perioden 1990 och framåt. På basis av de bägge källorna har 
det visat sig att pensionärsorganisationerna uppträtt relativt enhetligt och att 
PRO och SPF varit tongivande. De förslag som lagts har i regel härrört från 
PRO och SPF, och kommit att få uppbackning av de övriga organisationerna. 
Det är därför som PROs och SPFs ståndpunkter redovisas i avhandlingen, 
med undantag för de fall där någon av de övriga pensionärsorganisationerna 
haft en väsentligt avvikande uppfattning.2

Lokal nivå 

I avhandlingen har den centrala nivån kommit att prioriteras framför den 
lokala, vilket utgör en viktig avgränsning.3 Det får konsekvenser för studien av 
pensionärsorganisationernas inflytande över dels de kommunala pensionärs-
rådens tillkomst, dels politiken genom råden. Studien av pensionärs-
organisationernas inflytande över pensionärsrådens tillkomst har begränsats 
till att huvudsakligen omfatta beslut tagna på central nivå. De besluten har 
gällt lagar eller uppmaningar till kommunerna angående pensionärsråden. 
Den avgränsningen har varit direkt nödvändig, eftersom det inte går att 

                                                 
2  PROs och SPFs framskjutna position har också resulterat i att jag valt att intensifiera 

undersökningen av deras agerande genom att ta del av respektive organisations 
styrelseprotokoll och kongressmaterial. Någon motsvarande undersökning av de övriga 
pensionärsorganisationernas styrelseprotokoll och kongressmaterial har inte ägt rum.

3  Pensionärsorganisationerna deltar också i landstingens pensionärsråd, men de har av 
praktiska skäl inte varit möjliga att inkludera i studien. 
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studera upp emot 300 beslut på lokal nivå (ett beslut per kommun). 
Avgränsningen innebär att slutsatserna blir preliminära. Anledningen är att 
pensionärsråden inte alltid kan förväntas ha uppstått till följd av 
uppmaningar från central nivå, utan också till följd av initiativ på lokal nivå. 

En annan avgränsning har skett i anslutning till studien av pensionärs-
organisationernas faktiska inflytande över politiken genom råden. Den har inte 
utförts på samma sätt som på central nivå, d.v.s. genom att följa pensionärs-
organisationernas agerande i anslutning till enstaka frågor utifrån ett bredare 
material bestående av såväl intervjuer som skriftlig dokumentation. Istället 
baseras studien enbart på intervjuer med ledamöter av råden. Dessa intervjuer 
har i sin tur avgränsats till att gälla pensionärsorganisationernas inflytande 
över politiken. Konsekvensen av detta är att det inte går att ta ställning till 
om kommunen haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna i form av 
exempelvis en kooptering. 

3.2 Studiens tillvägagångssätt på central nivå 
Processpårning 

På central nivå besvaras forskningsfrågorna om pensionärsorganisationernas 
inflytande genom en metod som går under benämningen processpårning.4 
Metoden har beskrivits av Alexander L. George och Timothy J. McKeown i 
en uppmärksammad artikel från mitten av 1980-talet. Enligt George och 
McKeown syftar processpårningen till att: 

” … uncover what stimuli the actors attend to; the decision 
process that makes use of these stimuli to arrive at decisions; the 
actual behavior that then occurs; the effect of various 
institutional arrangements on attention, processing, and behavior; 
and the effect of other variables of interest on attention, 
processing and behavior.”5

I processpårningen handlar det således om att undersöka vad som har 
påverkat en aktör till att ta ett visst beslut. Har aktören blivit påverkad av 
influenser från det egna partiet, massmedia eller ett organiserat intresse? 
Kort sagt, processpårningen syftar till att utreda bakgrunden till ett beslut 
genom att spåra det bakåt i tiden. För att kunna genomföra detta nystande 
bakåt i tiden, använder sig forskaren av en rad olika källor. Källorna är 
tänkta att utgöra bitar till ett större pussel som senare skall läggas ihop.6

                                                 
4  Här åsyftas pensionärsorganisationernas inflytande över dels regeringens beslut att inrätta 

pensionärskommittén, dels utvecklingen av ett urval välfärdsprogram under 1990-talet. 
Samma tillvägagångssätt används för att studera pensionärsorganisationernas agerande på 
central nivå i syfte att få kommunerna att inrätta pensionärsråd. 

5  George & McKeown 1985, s. 35. 
6  Ibid. 
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I just detta fall har processpårningen gällt huruvida regeringens 
förslag påverkats av pensionärsorganisationerna. För att kunna ta reda på det 
har olika pusselbitar samlats in i form av uppgifter om pensionärs-
organisationernas agerande samt resultatet av detta agerande. Pusselbitarna har 
erhållits genom intervjuer med centrala aktörer och skriftlig dokumentation 
som offentligt tryck. En utförligare presentation av materialet till studien 
äger rum i kapitlets femte avsnitt. För att sedan kunna tolka pusslet i termer 
av huruvida pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över politiken, 
krävs ett kriterium för att kunna avgöra när ett inflytande förelegat. 

Studiet av inflytande 

I avhandlingen ansluter jag mig till Dahls sätt att definiera och operationalisera 
inflytande, vilket framgått av teorikapitlet. En förutsättning för att pensionärs-
organisationerna skall ha haft ett faktiskt inflytande över politiken genom 
pensionärskommittén, är att pensionärskommittén förser pensionärs-
organisationerna med inflytandemöjligheter. Det behöver inte nödvändigtvis 
vara fallet, då kommittén kan vara dysfunktionell eller ha en verksamhet 
som uteslutande handlar om information från staten angående innebörden av 
redan fattade beslut. Det är mot den bakgrunden som en av avhandlingens 
frågeställningar handlar om pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
över politiken genom pensionärskommittén. För att kunna besvara den 
frågeställningen studeras för det första institutionens arbetsformer: Hur 
många möten hålls per år, vilka representerar staten och vilka rutiner finns 
det för kommitténs administration? I det fall få eller inga möten äger rum, 
politikerna inte närvarar på mötena samt att det inte existerar någon praxis 
för kommitténs administration, bedömer jag inflytandemöjligheterna som 
sämre jämfört med om det motsatta förhållandet skulle råda. För det andra 
studeras pensionärsledamöternas egna bedömningar: Upplever pensionärs-
ledamöterna att kommitténs verksamhet handlar om samråd inför beslut och 
upplever de allmänt att kommittén förser dem med inflytandemöjligheter 
över politiken? Det är på basis av svaren på dessa frågor som ställning tas till 
huruvida pensionärskommittén bidrar till att förse pensionärsorganisationerna 
med inflytandemöjligheter över politiken. Härvidlag kan det konstateras att 
det är svårt att dra någon absolut gräns för hur pass få möten det handlar om, 
eller hur pass missnöjda pensionärsledamöterna är med sina inflytande-
möjligheter, för att institutionen inte skall kunna anses förse dem med 
inflytandemöjligheter över politiken. Istället handlar det om att forskaren för 
fram goda argument för sitt ställningstagande utifrån de fakta som finns att 
tillgå. 
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Frågan om pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter över 
politiken avlöses av frågorna om deras faktiska inflytande.7 För att 
rekapitulera menar Dahl att A har inflytande över B om A får B till att göra 
något som denne annars inte skulle ha gjort.8 Att använda sig av det kriteriet 
i praktiken är inte alldeles problemfritt, vilket uppmärksammats av Martha 
Derthic.9 Hon menar att om forskaren observerar att aktör B handlat i 
överensstämmelse med innebörden av ett krav från aktör A, kan forskaren 
aldrig vara riktigt säker på att B inte skulle ha gjort det oavsett aktör As 
krav. Därför nöjde sig Derthic i sin studie av det amerikanska Nationalgardet 
med att jämföra aktör As preferenser med utfallet av aktör Bs handlande. 
Överensstämmer de, anser Derthic att aktör A haft ett inflytande över aktör B.10

Det sättet att studera inflytande på har kommit att kritiseras för att det 
rimmar illa med innebörden av inflytandebegreppet.11 Derthics sätt att 
operationalisera inflytandebegreppet kan uppfattas som en ”enkel lösning”, 
men å andra sidan kan det vara ett sätt att förhålla sig till problemet med att 
kunna bevisa att en aktör fått en annan till att göra något denne inte annars 
skulle ha gjort. För egen del kommer jag att ta ställning till om 
pensionärsorganisationerna haft ett inflytande efter att ha beaktat faktorer 
som talar för respektive emot att pensionärsorganisationerna fått regeringen 
till att göra något som den annars inte skulle ha gjort. Hur en sådan 
diskussion kan gå till illustreras genom följande exempel: Om vi vet att aktör 
B är pacifist och att aktör A ändå förmår aktör B att ställa sig bakom ett krig, 
får sannolikheten betraktas som hög för att aktör A fick aktör B till att göra 
något denne annars inte skulle ha gjort. Därmed kan aktör A antas ha haft 
inflytande över aktör B. Utifrån just detta exempel förefaller studiet av 
inflytande utgöra en enkel ”match”. Problemet är dock det att forskarens 
kunskap om aktör B långt ifrån alla gånger kan förväntas vara så pass god 
som i exemplet ovan. 

Under förutsättning att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande 
över regeringens förslag, är frågan till vilken grad. Den frågan ställs i syfte 
att kunna besvara följdfrågan om staten kan sägas ha haft ett inflytande över 
pensionärsorganisationerna. Härvidlag görs en åtskillnad mellan följande 
grader av inflytande: ”Låg”, ”måttlig” och ”hög”. För att kunna ta ställning 

                                                 
7  De frågorna gäller alltså pensionärsorganisationernas inflytande över dels regeringens 

beslut att inrätta pensionärskommittén, dels utvecklingen av ett urval välfärdsprogram 
under 1990-talet. 

8  Dahl 1963, s. 40. 
9  Problemen med att studera organiserade intressens inflytande över politiken har också 

uppmärksammats av Pär-Erik Back. Denne menar att forskarens begränsade tillgång till 
material gör att slutsatser angående organiserade intressens inflytande inte kan bli annat 
än preliminära. Se Back 1967, s. 23. 

10  Derthic 1965, s. 7ff. 
11  Jfr Wootton 1970, s. 75. 
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till de olika graderna av inflytande undersöks själva måluppfyllelsen, d.v.s. 
den grad till vilken aktör A förmår aktör B att handla i enlighet med aktör As 
krav. Resulterar ett krav från aktör A på att aktör B skall betala 100 kronor i 
att aktör B endast ger 1 krona, är inflytandet att betrakta som lägre än om 
full utbetalning utgått. Det är dock långtifrån alla gånger som aktörers krav 
och den påföljande utdelningen kan specificeras så pass exakt. Kraven kan 
många gånger vara otydliga och det kan även finnas exempel på överbud, 
där aktör A kräver mer av aktör B än vad aktör A egentligen tror sig vara 
möjligt att uppnå.12

Att ta ställning till graden av inflytande är således förknippat med 
svårigheter, men jag avser ändå att göra det utifrån det material som finns att 
tillgå i varje enskilt fall. Visar det sig att pensionärsorganisationernas inflytande 
är måttligt eller lågt, undersöks i vad mån pensionärsorganisationernas krav 
modererats i kontakterna med regeringen. För att kunna ta ställning till om 
pensionärsorganisationernas krav genomgått en moderering utgörs vatten-
delaren av huruvida pensionärsorganisationerna nöjt sig med utdelningen av 
sitt krav, eller valt att gå vidare med det. Har de nöjt sig med utfallet antas en 
moderering ha ägt rum, men inte i det fall kravet förts vidare (se tabellen 
nedan).13

 
1. Under förutsättning att organisationen haft ett inflytande: Till vilken grad? 

(a) Hög ►Inget statligt inflytande 

(b) Låg/Måttlig, det organiserade intresset fortsätter driva frågan  ► Inget statligt inflytande 

(c) Låg/Måttlig, det organiserade intresset upphör driva frågan ► Moderering? 

 
Med en moderering avses alltså att det organiserade intresset anpassar sitt 
krav till en nivå som kan accepteras av staten. Det är inte detsamma som en 
kooptering då det organiserade intresset tvingas till att ge upp sitt krav helt 
och hållet. Under en moderering utövar därför det organiserade intresset och 
staten ett inflytande över varandra i en växelverkan.14

Under förutsättning att pensionärsorganisationerna inte haft något 
inflytande över regeringens förslag (samt att innebörden av förslaget inte 
överensstämmer med pensionärsorganisationernas krav), undersöks huruvida 

                                                 
12  Dahl 1963, s. 42f. 
13  Det gäller givetvis också under förutsättning att regeringens förslag i dess helhet inte 

motsvarar innebörden av det krav som rests av pensionärsorganisationerna. I mötet med 
empirin kan det uppkomma en situation där regeringen och pensionärsorganisationerna 
varit överens om de huvudsakliga delarna av ett förslag, men där pensionärs-
organisationerna ändå haft inflytande över en mindre del. 

14  Se vidare teorikapitlet och där anförda referenser. 
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regeringen kan sägas ha haft ett ensidigt inflytande över pensionärs-
organisationerna i form av en kooptering (se tabellen nedan). 

 
2. Under förutsättning att organisationen inte haft ett inflytande 

(a) Organisationen fortsätter att driva frågan ►Inget statligt inflytande 

(b) Organisationens krav släpps eller anpassas till statens linje i frågan ►Kooptering? 

 
Visar det sig att pensionärsorganisationerna inte haft något inflytande över 
ett regeringsförslag, men fortsatt driva frågan har regeringen inte haft något 
inflytande över deras agerande. Har pensionärsorganisationerna däremot upphört 
att driva kravet och/eller sluter upp bakom regeringens politik, uppstår frågan 
om det kan sägas ha skett en kooptering. En kooptering kan emellertid också 
äga rum utan den här kopplingen till ett regeringsförslag. Regeringen skulle 
m.a.o. kunna tvinga pensionärsorganisationerna att ge upp ett krav som 
därmed aldrig blir föremål för ett regeringsförslag. Oavsett vilket, måste det 
kunna beläggas att pensionärsorganisationerna haft en ståndpunkt som 
kommit att överges efter kontakter med regeringen för att en kooptering skall 
kunna sägas ha ägt rum. Det måste också bevisas att regeringen fått 
pensionärsorganisationerna till att göra något de annars inte skulle ha gjort. 

Maktresurser 

Avhandlingens fjärde frågeställning handlar om pensionärsorganisationernas 
maktresurser. För att kunna besvara den frågeställningen används vad jag 
kallar för en direkt och en indirekt strategi. Den direkta strategin har gått ut på 
att intervjua politiker respektive företrädare för pensionärsorganisationerna. 
Frågan har gällt vilka maktresurser de upplever att pensionärs-
organisationerna förfogar över och om det finns några skillnader i makt-
resurser mellan pensionärsorganisationerna.15 Respondenternas svar har 
sedan i så pass hög utsträckning som möjligt kontrollerats med sakuppgifter 
om exempelvis pensionärsorganisationernas organiseringsgrad. Det möjliggör 
ett ställningstagande till huruvida det enbart handlat om upplevda makt-
resurser och inte faktiskt existerande. 

                                                 
15  Den exakta frågeställningen till politikerna har lytt som följande: ”Upplevde du under din 

tid som socialminister/statssekreterare att pensionärsorganisationerna förfogade över 
några maktresurser? Om så, vilka?” Den andra frågan syftade till att undersöka huruvida 
tillgången till maktresurser skiljde sig åt mellan pensionärsorganisationerna: ”Upplevde du att 
det fanns några skillnader mellan pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser?” 
Frågorna har även ställts till pensionärsorganisationernas företrädare, fast med en något 
annorlunda lydelse. 
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Den indirekta strategin går ut på att härleda pensionärsorganisationernas 
maktresurser med hjälp av en motivanalys av politikers handlande. Den görs 
i samband med studien av pensionärsorganisationernas agerande över dels 
regeringens beslut att inrätta pensionärskommittén, dels utvecklingen av ett 
urval välfärdsprogram under 1990-talet. Enligt Axel Hadenius kan motiv inte 
observeras direkt, eftersom de utgör ett mentalt fenomen hos en människa. 
Därför består forskningsuppgiften i att finna motivindikatorer genom vilka 
slutledningar kan dras om motiven. Ett sätt att erhålla motivindikatorer är 
utifrån motivuttalanden, där aktörer anger någon form av skäl för sitt 
handlande. Motivuttalanden kan förekomma i officiella dokument, i press-, 
radio- och TV-material samt i intervjuer.16 I själva motivanalysen görs ofta 
en distinktion mellan sakmotiv och strategiska motiv. Med sakmotiv avses 
den uppfattning en aktör har i själva sakfrågan. Det kan exempelvis handla 
om en uppfattning om hur pass mycket olönsam tågtrafik som skall tillåtas.17

Med strategiska motiv åsyftas t.ex. de motiv som tillskrevs partiernas 
agerande i en avhandling av Gunnar Sjöblom, nämligen att realisera 
partiprogrammet, maximera antalet röster, maximera partiets stöd i 
riksdagen och stärka partisammanhållningen.18 I föreliggande avhandling 
hamnar de strategiska motiven i förgrunden med hänvisning till Beers och 
Piersons påstående om att välfärdskonsumenternas organisationer representerar 
en viktig väljargrupp i förhållande till partierna.19 Niccolò Machiavelli 
konstaterade dock redan på 1500-talet att det låg i de styrandes intresse att 
framhålla ädlare motiv för sitt handlande än de som existerade i själva 
verket.20 Det är därför ingen enkel uppgift att finna belägg för en politikers 
strävan efter exempelvis röstmaximering.21

                                                 
16  Hadenius 1984, s. 149ff. 
17  Wedin 1968, s. 118. 
18  Sjöblom 1968, s. 74. Jfr Molin 1965, s. 142ff; Bergman 1995, s. 94f; Müller & 

Strom 1999, s. 5ff. 
19  Att de strategiska motiven hamnar i förgrunden skall därför inte tolkas som ett ställnings-

tagande i debatten kring huruvida politikers handlande är föranlett av ideologi eller 
strategi. En rimlig hållning i den debatten är för övrigt att bägge motiv kan antas vara lika 
viktiga för en politiker. Se Lewin 2002, s. 17f. 

20  Machiavelli 1958 (1532). 
21  Inom motivanalysen är en vanlig lösning på detta problem tillämpandet av s.k. 

indicieargumentering. Den går ut på att argumentera för att politikers motiv bakom sitt 
handlade i andra sammanhang även kan sägas gälla i det fall som studeras. Ett exempel, 
som nämns av Hadenius, är president Nixons beslut om att ta ställning mot s.k. bussning 
som syftade till att nå rasmässig blandning i skolorna. Det tolkades som ett sätt för Nixon 
att öka väljarstödet i valet, trots att det inte förekom några motivuttalanden åt det hållet. 
Istället användes indicieargumentering för att belägga ett samband mellan Nixons motiv 
till bussningen och hans motiv bakom sitt handlande i andra sammanhang. Hadenius 
1984, s. 154ff 
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3.3 Studiens tillvägagångssätt på lokal nivå 
Inflytandemöjligheter 

På lokal nivå besvaras först frågeställningen om pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter över politiken genom råden. Det kan inte uteslutas att 
pensionärsråden representerar dysfunktionella eller informerande institutioner, 
utan inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna. För att ta reda på 
det, studeras resultat av enkätundersökningar (från 1988, 1997 och 2001) med 
uppgifter om pensionärsrådens arbetsformer samt pensionärsledamöternas 
egna bedömningar av sina inflytandemöjligheter. Arbetsformerna undersöks på 
samma sätt som på central nivå, d.v.s. utifrån faktorer som antalet möten, 
kommunernas representanter samt administrativa rutiner. 

Genom enkäterna har det också varit möjligt att granska pensionärs-
ledamöternas upplevda inflytandemöjligheter. Enkäterna har nämligen innehållit 
frågor där mottagaren uppmanats att ta ställning till huruvida inflytande-
möjligheter föreligger genom rådet. Av enkätundersökningen från 1997 har 
det också varit möjligt att utläsa varför pensionärsledamöterna upplevt sig ha, 
respektive inte ha, inflytandemöjligheter. Den svarande gavs nämligen möjlighet 
att kommentera sina svar. Dessa kommentarer har jag delat in i olika kategorier 
för att ge en bild av vilka faktorer pensionärsledamöterna upplever motverka 
respektive främja inflytandemöjligheter. Genom att ta del av kommentarerna, kan 
jag också förvissa mig om att det verkligen är rådens inflytandemöjligheter 
som pensionärsledamöterna tagit ställning till och inget annat. Utan att ha 
sett dessa kommentarer, kan det inte avfärdas att pensionärsledamöternas 
ställningstagande skulle kunna vara föranlett av ett allmänt missnöje. 

På lokal nivå har pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
genom råden även undersökts genom att studera vilka frågor som varit uppe 
till diskussion i råden, huruvida kommunen informerar före eller efter beslut, 
samt i vilken utsträckning pensionärsrepresentanterna driver egna frågor i 
syfte att kunna påverka kommunen. Därigenom möjliggörs ett ställnings-
tagande till pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter över politiken 
genom råden. Dessa kan nämligen inte sägas föreligga i det fall det visar sig 
att ärendena enbart består av information från kommunen kring innebörden 
av redan fattade beslut. Analysen baseras på de mötesprotokoll som bifogats 
den enkätundersökning som genomfördes av Socialdepartementet 1997. 
Granskningen av protokollen har skett genom att de ärenden som rådet 
behandlat har kategoriserats utifrån teman, som bostäder, kommunikation 
och tillgänglighet. Därefter har ärendena kategoriserats utefter om det är 
kommunen eller pensionärsorganisationerna som initierat ärendet. Ärenden 
som initierats av kommunen har även delats in i kategorierna ”information 
före beslut” samt ”övrig information” (d.v.s. efter beslut samt allmän 
information om kommunens verksamheter). 

 53

Print & Media



Dessutom har vissa ärenden i kategorin ”information före beslut” 
brutits ut i en underkategori med beteckningen ”remiss”. Den inkluderar de 
ärenden i vilka en utförligare samrådsprocess skett inför beslut, som att 
ärendet gått på remiss till pensionärsorganisationerna. Kategorin ”övrig 
information” täcker inte enbart in ärenden i vilka det informerats kring i 
redan fattade beslut, utan även de ärenden som inte varit föremål för något 
direkt beslut. Det kan t.ex. handla om information från kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska om situationen på kommunens äldre-
boenden. De ärenden som väckts på initiativ av pensionärsorganisationerna 
har kategoriserats som ”information” eller ”påverkan”. När det gäller den 
senare kategorin har en generös bedömning gjorts, eftersom det utifrån många 
protokoll har varit svårt att dra gränsen huruvida pensionärsrepresentanterna 
väckt ett ärende i syfte att påverka eller enbart att informera kommunen. 

Resultatet av undersökningen av protokollen redovisas i en tabell, där 
fördelningen av ärenden på olika kategorier har summerats (Bilaga VIII). 
Resultatet redovisas på aggregerad nivå för alla pensionärsråd. Av tabellen 
går det således inte att utläsa i hur många pensionärsråd som en viss typ av 
fråga och ärende figurerat, utan enbart vilken typ av fråga och ärende som är 
vanligast förekommande i alla kommuner. En risk härvidlag är att ett fåtal 
pensionärsråd skulle kunna blåsa upp storleken på en kategori, men min 
bedömning är att det inte förekommer någon allvarlig skevhet bland de 
protokoll som studerats. Kategoriseringen av det slag som diskuterats låter sig 
inte utföras med någon millimeterprecision. Hade en annan forskare upprepat 
undersökningen hade hon eller han inte kommit fram till ett identiskt resultat 
i siffror räknat, men det hade i alla fall pekat i samma riktning som mitt. 

Inflytande 
Resultatet från studien av pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
över politiken ger anledning att tro att deras faktiska inflytande varierar mellan 
råden. För att ta reda på om det stämmer och hur det i så fall kan förklaras utifrån 
ett maktresursperspektiv, genomfördes en studie av pensionärsorganisationernas 
faktiska inflytande över politiken i fyra pensionärsråd. På basis av en tidigare 
undersökning av pensionärsorganisationernas upplevda inflytandemöjligheter 
(genomförd av PRO 2001), valdes två pensionärsråd ut där jag uppfattat 
inflytandemöjligheterna som goda och två pensionärsråd där jag uppfattat dem 
som mindre goda. Bakom urvalsstrategin vilar således antagandet att pensionärs-
organisationernas egna bedömningar av inflytandemöjligheterna korresponderar 
med deras faktiska inflytande. I de råd där inflytandemöjligheterna upplevs 
som goda, antas alltså ett faktiskt inflytande över politiken föreligga i högre 
utsträckning än i de råd där inflytandemöjligheterna uppges vara dåliga.22

                                                 
22  Om val av fall utifrån värdet på den beroende variabeln. Se t.ex. King, Keohane & Verba 

1994, s. 128ff. 
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Inflytandemöjligheterna behöver dock inte alls korrespondera med 
faktiskt inflytande på det sätt jag tänkt mig. Trots att pensionärsledamöterna 
upplever sig ha inflytandemöjligheter över politiken, behöver det inte innebära att 
de också har ett faktiskt inflytande. Dessutom kan pensionärsledamöternas 
uppfattning om vad som konstituerar inflytandemöjligheter skilja sig åt. Ett 
pensionärsråd som av pensionärsledamöterna inte upplevs förse dem med 
inflytandemöjligheter, kan därför i praktiken ha samma inflytandemöjligheter 
som i ett råd där de bedöms som goda av pensionärsrepresentanterna. Jag 
kan alltså ha valt ut pensionärsråd som inte skiljer sig nämnvärt åt i praktiken 
med avseende på pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter. 

Frågan om pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken 
besvaras genom intervjuer med pensionärsledamöter, politiker och tjänstemän 
från pensionärsråden. De frågor som ställs till respondenterna redovisas i 
avhandlingens bilaga VI. Samtliga av de intervjuade har tillfrågats om de kan 
ange frågor där pensionärsorganisationernas haft ett inflytande över kommunens 
beslut. Det är på basis av de intervjuades svar som ställning sedan tas till 
frågan om pensionärsorganisationerna haft något inflytande över politiken 
genom råden, och i så fall i vilken utsträckning. Att undersöka inflytande på 
basis av intervjuer är emellertid förknippat med en rad problem, varav ett utgörs 
av aktörers olika intressen. Såväl pensionärsorganisationernas företrädare som 
kommunens kan ha ett intresse av att ge en bild av att inflytandet existerar i 
högre utsträckning än vad fallet är i verkligheten. Med hänvisning till 
aktörers olika intressen är därför intervjuer inte den bästa metoden att 
studera inflytande. Den utgörs istället av processpårningen, vilken använts i 
studien på central nivå. Att genomföra processpårningen på lokal nivå har 
dock inte varit möjligt av praktiska skäl. Det är därför valet har gjorts 
att enbart använda intervjuer på lokal nivå, trots de brister detta 
tillvägagångssätt för med sig. 

För att kunna förklara förekomsten av en eventuell variation i 
pensionärsorganisationernas inflytande över politiken lokalt, har deras 
maktresurser studerats. Det har skett genom att fråga de intervjuade om 
pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser lokalt. Såväl företrädare 
för pensionärsorganisationerna som politiker har tillfrågats om vilka 
maktresurser de upplever att pensionärsorganisationerna lokalt förfogar över. 
Därigenom undviks att bilden blir förvrängd till någons fördel. Dessutom har 
jag så långt som möjligt kontrollerat informanternas uppgifter med 
sakförhållanden, som medlemsantal. I ett avseende har den processen varit 
svårare på lokal jämfört med central nivå. Det finns nämligen inga data 
angående äldres röstningsbeteende i kommunalvalen, men ett rimligt 
antagande är att det inte skiljer sig åt från riksdagsvalen. 
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3.4 Materialet till studien på central nivå 
Skriftlig dokumentation 

Pensionärsorganisationernas agerande på central nivå undersöks utifrån två 
typer av material: Skriftlig dokumentation och intervjuer.23 Det skriftliga 
materialet består av offentligt tryck, arkiverat utredningsmaterial, protokoll 
från det socialdemokratiska partiets beslutande organ, stenciler från 
Regeringskansliet, material från PRO och SPF som styrelseprotokoll och 
kongressmaterial, pensionärsorganisationernas medlemstidningar samt artiklar 
från dagspress. I det följande kommenteras delar av detta material. Jag har 
haft fri tillgång till PROs protokoll från styrelsesammanträden, arbetsutskott 
och representantskap. Detsamma gäller för SPFs styrelseprotokoll. Detta 
material har studerats på plats på respektive förbunds kontor i Stockholm. 

Kongressmaterialet från PRO och SPF har huvudsakligen erhållits från 
småtrycksavdelningen på Umeå universitetsbibliotek, men kompletteringar har 
gjorts med material från småtrycksavdelningen på Kungliga Biblioteket. 
Kongressmaterial från PRO har studerats från kongressen 1969 och framåt, 
medan studien av SPFs kongressmaterial avgränsats till 1990-talet och en bit 
in på 2000-talet. PROs kongressmaterial har varit mer utförligt jämfört med 
SPFs. Protokollen från SPFs kongresser är knapphändigare och utgör 
sammanfattningar av de olika beslutspunkterna. Jag tror mig dock inte ha 
undgått några väsentliga inslag från SPFs kongresser eftersom det i sådana 
fall borde ha rapporterats i förbundets medlemstidning, vilken utgör en 
annan viktig informationskälla. PROs respektive SPFs medlemstidningar har 
studerats från 1960-talet och framåt, medan studien av de övriga förbundens 
medlemstidningar har begränsats till 1990-talet. Tillkommer gör den information 
som lagts ut på PROs respektive SPFs hemsidor på Internet. Den 
informationen har bestått av pressmeddelanden och elektroniska nyhetsbrev. 

Förutom skriftligt material från pensionärsorganisationerna har jag 
använt mig av det offentliga trycket, arkiverat utredningsmaterial samt 
stenciler från Regeringskansliet. Det arkiverade utredningsmaterial som 
studerats består av det till Utredningen om pensionärsinflytande (SOU 
1988:65) och Förhandlingsrätt för pensionärer (SOU 1972:33). Materialet 
består av mötesprotokoll, kapitelutkast och korrespondens. Dessa källor har 
använts till avhandlingens fjärde kapitel. Till avhandlingens kapitel om 
pensionärsorganisationernas inflytande över välfärdsprogrammen (kapitel 
sex till nio) har jag stannat vid utredningsbetänkanden, propositioner och 
utskottsbetänkanden. Jag har således inte funnit det nödvändigt att ta del av 

                                                 
23  En källkritisk granskning av materialet har skett utifrån kriterierna äkthet, oberoende, 

samtid och tendens. I det följande avser jag att kommentera källkritiska aspekter på 
undersökningsmaterialet där så är befogat. För en introduktion till den källkritiska 
analysen, se Torstendahl 1971, s. 89ff; Esaiasson (m.fl.) 2002, s. 303ff. 
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det arkiverade utredningsmaterialet i andra syften än att få tag på de 
remissvar som varit relevanta att inkludera i studien. Därutöver har stenciler 
från Regeringskansliet används i form av pressmeddelanden och mötes-
protokoll från pensionärskommittén. Vad gäller mötesprotokollen har jag 
inte haft tillgång till samtliga, utan endast en begränsad del. Det utgör 
emellertid inget problem eftersom rapporteringen från mötena i pensionärs-
kommittén varit relativt utförlig i pensionärsorganisationernas medlemstidningar. 

En annan viktig källa har bestått av pressklipp från de större 
dagstidningarna. Pressklippen har erhållits på två sätt: Dels genom det 
Skytteanska pressklippsarkivet, dels genom sökningar på databaserna 
”Presstext” respektive ”Mediearkivet”. Det Skytteanska pressklippsarkivet 
har konsulterats för perioden 1973 – 1981. Tyvärr har inte pressklippen från 
1982 och framåt varit tillgängliga på mikrofilm på Umeå universitets-
bibliotek. De har inte heller varit tillgängliga i originalform på Uppsala 
universitetsbibliotek, p.g.a. ett pågående digitaliseringsprojekt hösten 2002. 
Den bristen har jag emellertid kompenserat för genom att granska 
pensionärsorganisationernas egna medlemstidningar, men även genom 
användandet av databaserna ”Presstext” respektive ”Mediearkivet”. Därför 
anser jag mig ha erhållit en fullgod bild av dagstidningarnas rapportering 
kring de frågor som studerats. 

Intervjuer 

Utöver det skriftliga källmaterialet har intervjuer utgjort ett centralt inslag i 
studien. Intervjuerna har genomförts med i stort sett samtliga ordföranden 
för alla fem pensionärsorganisationer under 1990-talet och en bit in på 2000-
talet. Utöver ordföranden har även andra personer med anknytning till 
pensionärsorganisationerna intervjuats, som experter eller förbundssekreterare. 
Det sammanlagda antalet intervjuade pensionärsrepresentanter uppgår till 
fjorton stycken. Samtliga tillfrågade från pensionärssidan har tackat ja till att 
ställa upp på en intervju. Personer från den statliga sidan har valts ut för 
intervjuer på basis av den skriftliga dokumentationen. Uppgifterna skall ha 
visat att personen haft en beröring med någon av de frågor som studerats. 
Det urvalet har resulterat i genomförandet av intervjuer med sju tidigare 
statsråd (företrädesvis från Socialdepartementet), tre statssekreterare, fyra 
tjänstemän från Socialdepartementet, sekreteraren respektive ordföranden från 
Utredningen om pensionärsinflytande samt två f.d. språkrör för Miljöpartiet. 

Antalet genomförda intervjuer på den statliga sidan skulle dock ha 
varit högre om alla tillfrågade ställt upp på en intervju. Till dem som inte 
visat intresse hör f.d. socialministrarna Ingela Thalén och Lars Engqvist.24 

                                                 
24  En annan person som avböjt är Ingvar Carlsson, men det skedde med hänvisning till att 

han delegerat de frågor som intervjun var tänkt att kretsa kring till andra personer. 
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Konsekvensen blir att de intervjuer som kretsat kring händelseutvecklingen 
under 1990-talet har haft en övervikt av företrädare från pensionärssidan. 
Min bedömning är dock att det inte utgör något större problem, eftersom deras 
uppgifter kunnat kontrolleras med andra oberoende källor, som rapporteringen i 
dagspress. En annan källkritisk synpunkt är att samtidskriteriet inte skulle 
vara uppfyllt i anslutning till de intervjuer som kretsat kring pensionärs-
rådens uppkomst, eftersom den frågan har några år på nacken. Jag upplever 
dock inte att uppfyllandet av det kriteriet utgjort något problem. De gånger 
intervjupersonerna haft svårt att minnas ett specifikt händelseförlopp, har de 
också varit ärliga och påtalat det. Jag bedömer det därför som mindre troligt 
att någon person skulle ha försett mig med direkt felaktiga uppgifter. 

Den övervägande delen av intervjuerna har genomförts i samband 
med personliga sammanträffanden, men några intervjuer har genomförts per 
telefon. Oavsett vilket har intervjupersonerna erhållit intervjufrågorna i 
förväg. Själva intervjun har spelats in på band och skrivits ut i sin helhet. 
Utskriften har sedan i regel tillsänts den intervjuade, varpå denne ombetts att 
lämna kommentarer. Varje intervjuutskrift har tilldelats ett kodnummer, 
vilket används som referens i avhandlingstexten. Ingen av de intervjuade har 
krävt anonymitet, men däremot har det förekommit önskemål om att de inte 
namngavs i anslutning till vissa delar av intervjun. För att kunna tillgodose 
det önskemålet, i kombination med mitt eget önskemål om ett konsekvent 
referenssystem, har jag valt att uteslutande hänvisa till kodnumren i 
avhandlingstexten. 

3.5 Materialet till studien på lokal nivå 
Enkätundersökningar 

För att kunna besvara frågan om pensionärsorganisationernas inflytande-
möjligheter lokalt genom råden analyseras data från enkätundersökningar. 
Dessa innehåller uppgifter om antal möten, vilka som representerar kommunen 
samt pensionärsledamöternas egna bedömningar av sina inflytandemöjligheter. 
Den enkät som används i högst utsträckning är den som genomfördes av 
Socialdepartementet 1997, med en svarsfrekvens på 88 procent av landets 
kommuner.25 Det finns en del mindre brister med enkäten och dessa påtalas i 
anslutning till den empiriska studien i avhandlingens kapitel tio. 

Som komplement till 1997 års undersökning, har två andra enkät-
undersökningar kommit till användning. Den första undersökningen genom-
fördes i anslutning till Utredningen om pensionärsinflytande (SOU 1988:65) 
och består av 337 behandlade frågeformulär.26 Jag har använt mig av den del 
som berör pensionärsledamöternas upplevda inflytandemöjligheter över 
                                                 
25  Socialstyrelsen 2000c, s. 15. 
26  Undersökningsmaterialet finns arkiverat på Riksarkivet. 
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politiken genom råden. Eftersom enkäten kunde besvaras av pensionärs-
organisationernas ledamöter i de lokala pensionärsråden både enskilt och i 
grupp, förekom flera svar från samma pensionärsråd. Det innebär att vissa 
pensionärsråd kan vara överrepresenterade i undersökningen i förhållande 
till andra, men det går av sammanställningen inte att utläsa hur många svar 
som kommit in från ett pensionärsråd per kommun. Anledningen är att 
antalet svar rapporterats in per län i undersökningen. Resultaten av den 
undersökningen skall därför behandlas med försiktighet. 

Den andra enkätundersökningen genomfördes av PRO 2001 och har 
använts i avhandlingen dels i syfte att ta reda på antalet kommuner med 
pensionärsråd, dels pensionärsledamöternas upplevda inflytandemöjligheter över 
politiken genom råden. Enkätens svarsfrekvens gällandes den första uppgiften 
uppgick till 100 procent efter det att författaren kontaktat de kommuner från 
vilka svar inte kommit in. Den andra uppgiften som hämtades från enkäten 
gällde pensionärsledamöternas upplevda inflytandemöjligheter. Frågan om 
pensionärsledamöternas upplevda inflytandemöjligheter ställdes i enkäten till PROs 
företrädare i samtliga av landets pensionärsråd, med undantag av de i Stockholms 
län. Anledningen är att en första version av enkäten gick ut till Stockholms 
län och där fanns inte den aktuella frågan om inflytandemöjligheterna med.27 
Från de övriga pensionärsråden inkom svar på frågan från 174 stycken, 
vilket utgör 61 procent av landets samtliga pensionärsråd (284 stycken). 

Pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter över politiken har 
också undersökts genom att ta reda på vilken typ av frågor och ärenden som 
dominerar i råden. För att kunna göra det, har ett urval mötesprotokoll 
analyserats. I anslutning till Socialdepartementets enkätundersökning från 
1997, uppmanades kommunerna att bifoga protokollen från de senaste tre 
sammanträdena i pensionärsråden. Antalet pensionärsråd som bifogade protokoll 
uppgick till 136 stycken, varav protokollen från 123 av pensionärsråden använts 
till undersökningen.28 I enlighet med enkätens direktiv har pensionärsråden i 
regel bifogat tre protokoll var och det är dessa protokoll, sammanlagt 349 
stycken, som studerats.29 Anledningen till att jag studerat flera protokoll från 
varje pensionärsråd är att jag annars tvingats att göra ett urval som skulle 
kunna bli skevt. Det går nämligen inte att utesluta att en typ av ärenden 
dominerar under en begränsad period av ett år, t.ex. i anslutning till slutfasen av 
en budgetprocess. Genom att studera tre protokoll från varje pensionärsråd, 
anser jag mig minimera risken för att en dylik skevhet skulle kunna uppstå. 

                                                 
27  Däremot gick det i några av enkäterna att indirekt ta ställning till deras bedömning av 

inflytandemöjligheterna i råden. Dessa bedömningar har dock inte räknats med. 
28  De pensionärsråd vars protokoll rensats bort har varit de som slagits samman med det 

lokala handikapprådet eller haft protokoll vars information varit för knapphändig. 
29  Det förekom att färre än tre protokoll bifogades, varför analysen i samtliga fall inte har 

skett utifrån just tre protokoll. 
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Eftersom inte alla pensionärsråd som deltog i enkätundersökningen 
skickade in protokoll, uppstår frågan om det finns någon gemensam nämnare 
mellan de som gjorde det. Det kan förhålla sig så att de pensionärsråd som 
skickade med protokoll är de som är ”bäst i klassen”. Resultaten från studien av 
protokollen kan därför tendera att överdriva antalet goda exempel på 
pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter över politiken genom 
råden. Det utgör dock inget större problem för undersökningen i dess helhet, 
eftersom den baserar sig på flera källor än enbart protokoll från 
pensionärsrådens sammanträden. 

Intervjuer 
Undersökningen fokuserar därefter på pensionärsorganisationernas faktiska 
inflytande över politiken i fyra av landets pensionärsråd. Den undersökningen 
företogs genom att från varje råd intervjua två representanter från PRO (i ett fall 
tre representanter), två från SPF, två politiker och en tjänsteman.30 Sammanlagt 
har 29 personer intervjuats på lokal nivå. Pensionärsledamöternas företrädare 
intervjuades dock i regel parvis och antalet genomförda intervjuer blev 
därför avsevärt lägre. Politikerna var antingen ledamöter eller ordförande i 
rådet. I samtliga fall hade de också uppdrag som ordförande eller ledamot i den 
nämnd som rådet tillhörde. Med hjälp av mötesprotokoll från råden identifierades 
de tjänstemän som upplevdes som relevanta för undersökningen. I två av fallen 
handlade det om tjänstemän med chefsbefattningar inom socialförvaltningen, 
medan det i de övriga två handlade om lägre tjänstemän som arbetade med 
äldrefrågor. 

Alla kontaktade förklarade sig positiva till att ställa upp på en intervju. 
Majoriteten av intervjuerna utfördes på plats av författaren, men några fick 
genomföras per telefon. I likhet med tillvägagångssättet på central nivå, erhöll 
intervjupersonerna mina frågor en vecka i förväg. Intervjufrågorna var i stort 
sett desamma för pensionärsföreträdarna, politikerna och tjänstemännen.31 
Intervjuerna, som spelades in på band, skrevs ut i sin helhet och tillsändes 
därefter intervjupersonerna. Därigenom har de fått möjlighet att kommentera 
innehållet av intervjun. Varje intervjuutskrift har försetts med ett kodnummer, 
vilket används som referens i avhandlingstexten. Hänvisningen till kodnummer 
har skett med hänsyn till de intervjuade som därmed kommit att ges anonymitet. 

Presentationen av själva materialet till undersökningen får sätta punkt 
för kapitlet. I nästa kapitel undersöks pensionärsorganisationernas inflytande 
över regeringens och kommunernas inrättande av pensionärsråd på central 
och lokal nivå. 

                                                 
30  Att valet föll på PRO och SPF har att göra med deras framträdande position på central 

nivå. Skulle inte PRO och SPF vara inflytelserika på lokal nivå är det därför inte heller 
troligt att de övriga är det. 

31  Jag väljer därför att i en av avhandlingens bilagor enbart redovisa intervjufrågorna till 
pensionärsföreträdarna (Bilaga VI). 
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4. Tillkomsten av pensionärsråd på central och lokal nivå 

 
 
I föreliggande kapitel ställs för det första frågan om pensionärsorganisationernas 
inflytande över regeringens beslut att inrätta pensionärskommittén. Visar det 
sig att pensionärsorganisationerna inte haft ett inflytande, eller endast till 
viss del, ställs följdfrågan om detta beror på att regeringen haft ett inflytande 
över pensionärsorganisationerna. För det andra ställs frågan om pensionärs-
organisationernas inflytande över kommunernas beslut att inrätta pensionärsråd. 
Den första frågan besvaras genom att undersöka PROs krav på förhandlings-
rätt och senare överläggningsrätt för pensionärer, vilket utgör bakgrunden till 
inrättandet av pensionärskommittén. I kapitlets tre första avsnitt undersöks hur 
det kravet formulerades och fördes fram gentemot regeringar under 1970- och 
1980-talen. I mitten av 1980-talet kom PRO att ställa kravet på överläggnings-
rätt på sin spets, vilket resulterade i tillsättandet av en statlig utredning om 
pensionärernas inflytande. I kapitlets fjärde avsnitt undersöks såväl direktiven 
till utredningen som själva utredningsarbetet och utredningsbetänkandet. I 
kapitlets femte avsnitt undersöks regeringens respons över utrednings-
betänkandet, nämligen tillsättandet av pensionärskommittén. 

Den andra frågan besvaras genom en undersökning av PROs krav på 
förhandlingsrätt och senare överläggningsrätt, riktad mot den lokala nivån. 
Det kravet kom i praktiken att drivas genom att kommunerna uppmanades att 
inrätta pensionärsråd. I kapitlets sjätte avsnitt undersöks PROs arbete centralt 
med att förmå Kommunförbundet att gå ut med rekommendationer till 
kommunerna om att inrätta pensionärsråd utefter enhetliga regler. Dessutom 
undersöks PROs arbete med att påverka regeringen att lägga förslag om att 
knyta en lagstadgad överläggningsrätt till pensionärsråden lokalt. 
Slutsatserna av undersökningen sammanfattas i kapitlets sjunde avsnitt. 

4.1 Kravet på förhandlingsrätt 
Utredningen om förhandlingsrätt för pensionärer 
PROs krav på förhandlingsrätt formulerades i början av 1970-talet. Det 
skedde som en konsekvens av ett missnöje inom organisationen med de 
möjligheter som stod till buds för att påverka politikens utformning. Kravet 
började drivas på allvar av organisationen i anslutning till en annan fråga 
som aktualiserats i riksdagen om fackföreningarnas rätt att förhandla om 
avtalspensioner för sina pensionerade medlemmar. Exakt vad som gällde var 
oklart, varför det vid ett upprepat antal tillfällen motionerats om tillsättandet 
av en utredning för att se över Lagen om förenings- och förhandlingsrätt. 
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Exempelvis skedde det 1945, men trots att riksdagen tillstyrkte motionen 
kom inte regeringen att tillsätta någon utredning.1 Efter att det motionerats 
på nytt i frågan 1967, blev regeringen till sist tvungen att agera. Det skedde 
genom tillsättandet av en utredning under ledning av f.d. generaldirektören 
Ernst Bexelius.2

Av det arkiverade utredningsmaterialet framgår att utredningen anmodat 
PRO att lämna ett yttrande över hur de såg på frågan om en förhandlingsrätt för 
pensionerade fackföreningsmedlemmar.3 I organisationens svar till utredningen 
sågs det som ”naturligt” att Lagen om förenings- och förhandlingsrätt 
förtydligades så att fackföreningarna blev berättigade att förhandla även för 
sina f.d. medlemmar. I det sammanhanget passade organisationen på att 
framhålla sin egen roll genom att påpeka att utredningens överväganden endast 
omfattande en mindre grupp pensionärer, nämligen de med avtalspension. 
Den största gruppen pensionärer skulle dock även fortsättningsvis komma att 
bli ”beroende av andra människors välvilja eller inställning till de frågor, 
som ekonomiskt och socialt berör dem”.4 Därför förordade PRO att även de 
skulle ges rätten att förhandla för pensionärernas räkning: 

”De fördelar, som ligger i att förhandlingsvägen kunna påverka de 
förhållanden man skall leva under, även om motparten är samhället, 
är av stort värde. Det är troligen svårt att i detalj åstadkomma en 
förhandlingslagstiftning av det slag, som inryms i den lagfästa 
förhandlingsrätten, men det torde däremot inte vara omöjligt att skapa 
ett kontakt- och förhandlingsinstrument, som ger en organisation 
av Pensionärernas Riksorganisations karaktär en ställning, som 
intressemässigt motsvarar arbetstagarorganisationernas.”5

PRO förordade alltså att de skulle ges en slags förhandlingsrätt för 
pensionärer som erhöll pension från de allmänna systemen. Organisationen 
medgav att det fanns vissa praktiska svårigheter med att åstadkomma en 
sådan förhandlingsrätt inom ramen för den lagfästa förhandlingsrätten, men 
att det borde gå att hitta lösningar som gav organisationen en ställning 
motsvarande fackföreningarnas. 

Skrivelsens innehåll diskuterades på PROs Representantskap i mars 
1970. Av den protokollförda diskussionen framgår att en av Representant-
skapets ledamöter tvivlade på att organisationen skulle nå framgång med 
kravet. Organisationens ordförande Axel E. Svensson förklarade då att 

                                                 
1  Motion i Andra kammaren, 1945, Nr. 108. Därefter var frågan uppe på riksdagens bord år 

1953, 1956 och 1966 utan något resultat. 
2  Motion i Andra kammaren, 1967, Nr. 93. 
3  Skrivelse från PRO till Utredningen om förhandlingsrätt för arbetstagareorganisationer 

beträffande pensionerade medlemmar, 1970-03-20. 
4  Ibid. 
5  Ibid. 
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”styrelsen inte hade några förhoppningar om att få bli helt likställig med 
arbetsmarknadsorganisationerna men att det ändå fanns anledning att aktualisera 
frågan”.6 Det motiverades med att frågan hade ett ”propagandavärde”. Även 
om kravet inte skulle gå igenom, ansågs det viktigt att frågan fördes upp på 
den politiska dagordningen. Många av organisationens medlemmar hade 
varit med om att skapa förhandlingsrätten på arbetsmarknaden och ville nu 
även kunna omfattas av en liknande rätt som pensionärer.7

Den farhåga som framförts på Representantskapets möte om att det 
kunde bli svårt att realisera kravet visade sig vara välgrundad. I maj 1972 
presenterade Bexelius utredningsbetänkandet Förhandlingsrätt för pensionärer. 
I betänkandet föreslogs att fackföreningarna skulle ges rätt att förhandla åt 
pensionerade medlemmar. Apropå PROs hemställan om en förhandlingsrätt 
för pensionärsorganisationerna, konstaterade utredningen att en sådan 
ordning inte var ”rationell”.8 Den inställningen kom att bli föremål för hård 
kritik i PROs remissvar: 

”Det är med stor förvåning den nu ser att utredningsmannen utan 
särskild motivering kommit fram till ett bestämt avstyrkande av 
denna framställning, utan att några motiv för den anbringas. Inte 
förefaller det oss heller som om utredningsmannen ägnat frågan 
tillbörligt intresse eller på något sätt styrkt de slutledningar i sitt 
avstyrkande som han kommit fram till.”9

PROs kritik gick alltså ut på att utredningen slarvat med hanteringen av 
frågan om förhandlingsrätt för pensionärsorganisationerna. Utredningen 
hade visserligen tagit ställning i ärendet, men ställningstagandet upplevdes 
som dåligt underbyggt. Resten av remissen ägnade organisationen åt en 
plädering för kravet på förhandlingsrätt i hopp om att få Inrikesdepartementet 
att agera i anslutning till propositionsskrivningen.10 Det kom emellertid inte 
att ske, men frågan var därmed inte utagerad för PROs del. Tvärtom kom 
motståndet att sporra organisationen till att driva kravet ännu hårdare. I såväl 
september- som julnumret av medlemstidningen 1972, upprepade ordförande 
Svensson kravet på förhandlingsrätt. I julnumret kopplades kravet samman 
med en besvikelse över att den senaste pensionshöjningen kommit att ätas 
upp av hyreshöjningar för den enskilde.11

                                                 
6  PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 1970-03-17, 18 och 19e. 
7  Ibid. 
8  SOU 1972:33, s. 95. 
9  Folkpensionären, Nr. 4, 1972, s. 10.  
10  Ibid. 
11  Folkpensionären, Nr. 4, 1972, s. 10f; Folkpensionären, Nr. 5, 1972, s. 49. 
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PROs kongress 1973 

Den agitation som bedrevs i medlemstidningen var en uppvärmning inför 
den kommande kongressen i Gävle. Inför kongressen hade fyra motioner 
väckts angående förhandlingsrätten. Samtliga motioner innehöll yrkanden på 
att förbundsstyrelsen skulle verka för att organisationen erhöll en förhandlings-
rätt. Kongressen kom enhälligt att tillstyrka motionernas yrkanden, vilket 
innebar att styrelsen gavs i uppdrag att driva kravet på förhandlingsrätt för 
PRO på central, regional och lokal nivå. Ett första delmål var att förmå 
regeringen att tillsätta en utredning för att se över frågan.12

I anslutning till beslutet antog kongressen ett uttalande angående 
förhandlingsrätten. Av uttalandet som finns publicerat i kongressprotokollet 
framgår att det var ett demokratiargument som låg bakom kravet på 
förhandlingsrätt. Det upplevdes inte som tillfredställande att pensionärernas 
inkomstförhållanden och allmänna rättigheter i samhället fastställdes av 
”andra” än de som berördes av dem. Visserligen fanns möjligheter till 
inflytande via uppvaktningar och remissväsendet, men det bedömdes inte 
som tillräckligt för att ändra på de rådande förhållandena. Det framgår också 
av uttalandet varför organisationen valde att formulera krav på just 
förhandlingsrätt och inte någon annan inflytandeform. I uttalandet heter det 
att de generationer som varit med om och kämpat för inflytande på 
arbetsmarknaden via sina fackföreningar nu hade nått pensionsålder. När 
man som pensionerad arbetstagare kände otillfredsställelse med sina 
möjligheter att påverka sin livssituation låg därför parallellen till kampen för 
inflytande på arbetsmarknaden nära till hands. Den kampen hade resulterat i 
förhandlingsrätt för fackföreningarna och det var därför logiskt att kräva 
detsamma för att komma till rätta med den nya känsla av maktlöshet som 
uppstått efter pensioneringen. Den enda skillnaden var att fackföreningen bytts 
ut mot pensionärsorganisationen och arbetsgivaren mot välfärdsstaten.13

Vad var det PRO åsyftade med en förhandlingsrätt? I fråga om 
innebörden av PROs krav på förhandlingsrätt specificerades den som 
följande av ordförande Svensson i ett inlägg på kongressen: 

”Lagen om förhandlingsrätt innebär ’rätt att påverka förhandlingar 
rörande villkor för den enskildes levnadsbetingelser.’ Syftet med 
förhandlingarna är att ingen av parterna får vägra gå i saklig 
diskussion för att nå en överenskommelse. Detta är vårt 
kravs entydiga mening och ej någon strävan efter att nå en 
maktposition.”14

                                                 
12  Motion 52-55. I: PRO, Motioner till kongressen 24-27 augusti 1973. 
13  PRO, Kongressprotokoll 1973, s. 220f. 
14  PRO, Kongressprotokoll 1973, s. 220. 
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Myndigheterna skulle alltså, förutsatt att förhandlingsrätten realiserades, bli 
tvungna att ta en diskussion med pensionärsorganisationerna i syfte att nå en 
överenskommelse. Därigenom skulle det finnas en garanti om att inga beslut 
fattades ”över huvudet” på landets pensionärer. Ordförande Svensson lade 
också till att förbundets krav inte skulle tolkas som en strävan efter en 
maktposition. Ett något märkligt tillägg kan tyckas, eftersom det är svårt att 
se kravet som ett uttryck för något annat än just det. 

Av det Skytteanska pressklippsarkivet framgår att pressen inte ägnade 
någon större uppmärksamhet åt PROs utspel på kongressen om förhandlings-
rätt. Istället uppmärksammades Gustav VI Adolfs sjukdom samt gisslandramat 
på Norrmalmstorg i Stockholm. Några notiser och artiklar om förhandlings-
rätten går dock att finna i vänsterpressen som inte hade några invändningar.15 
Arbetarbladet påminde dock om att det knappast kunde bli tal om några 
förhandlingar kring pensionerna eftersom strejkvapnet inte stod till PROs 
förfogande. Däremot fanns det en plats för ett ökat samarbete ”vare sig man 
nu kallar det förhandlingar eller något annat”.16

Asplings agerande 

På PROs kongress 1973 närvarade dåvarande socialminister Sven Aspling. 
Kongressen var regisserad på så vis att Aspling höll sitt tal efter PROs 
ordförande som nämnde förhandlingsrätten i sitt tal. Därför var Aspling 
tvungen till att hantera det.17 Det kom han också att göra genom att avge ett 
löfte om att vidareutveckla redan etablerade kontakter med PRO till 
”fortlöpande överläggningar om pensioner och andra frågor av särskild 
betydelse för dagens pensionärer”.18 Noteras kan att Aspling inte valde ordet 
förhandling utan överläggning. Exakt varför han gjorde den markeringen är 
svårt att säga, men det kan ha skett i syfte att göra klart för PRO att det inte 
kunde bli tal om samma förhandlingsrätt som för fackföreningarna. Asplings 
löfte omfattade den centrala nivån, men i sitt tal förklarade han sig även 
beredd att inleda en diskussion om hur inrättandet av en motsvarande 
ordning skulle gå till på regional och lokal nivå.19

Efter kongressen förefaller det emellertid som att frågan fallit i 
glömska hos Aspling, varför PRO skickade en påminnelse till regeringen.20 

                                                 
15  Arbetet, 1973-08-25; Arbetet, 1973-08-26; Folket, 1973-08-30; Sydöstra Sveriges 

Dagblad, 1973-09-01. 
16  Arbetarbladet, 1973-08-25. 
17  Kravet kan dock inte ha kommit som en överraskning för Aspling eftersom det tidigare 

rests av PRO i samtal med regeringen: Dels i oktober 1971, dels i början av 1972. Se 
PRO, Styrelseprotokoll 1971-10-18 och 1972-03-09. 

18  PRO, Kongressprotokoll 1973, s. 25. 
19  Ibid. 
20  Bilaga 9 till PRO, Styrelseprotokoll, 1973-11-13. 
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Det kom dock att dröja fram till februari 1975 innan PRO fick tillfälle att 
möta regeringen för att diskutera förhandlingsrätten. Det skedde under ett 
möte mellan PROs nya ordförande Artur Kaibjer, socialminister Aspling och 
arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson. Vad som hände under mötet 
finns det olika versioner om. Av ett pressmeddelande från Socialdepartementet 
framgår att regeringen under mötet utgett ett löfte om ett system med 
”regelbundna överläggningar mellan PRO och representanter för regeringen”.21 
Enligt PROs protokoll var dock mötet att betrakta som ett bakslag för 
organisationens krav på förhandlingsrätt. Socialminister Aspling skulle nämligen 
ha ställt sig ”oförstående” till tanken på förhandlingsrätt för pensionärer och 
deklarerat att han inte var beredd att medverka till en sådan ordning.22

Asplings inställning i den aktuella frågan bekräftas i en intervju med 
av en av hans medarbetare på departementet, Gustav Jönsson.23 Orsaken var 
enligt Jönsson att det inte ansågs möjligt att ha pensionärsorganisationerna 
som motpart i samband med att pensionsvillkoren utformades. Däremot skall 
det enligt Jönsson ha ansetts som ”klokt och önskvärt” att det förekom 
överläggningar med pensionärsorganisationerna för att ”förankra tankegångar 
hos oss på departementet”. Orsaken till det är enligt Jönsson att det hade 
politisk betydelse för hur pensionärsorganisationerna ställt sig till regeringens 
politik, eftersom de representerade en så pass stor grupp väljare.24 Det 
förefaller därför inte som om Aspling skulle ha något emot att ställa upp och 
träffa företrädare för pensionärsorganisationerna, men att reglera kontakterna 
på det sätt som önskats av PRO ansågs inte önskvärt. 

Gensvaret från PRO över Asplings besked lät inte vänta på sig. Efter 
mötet med Aspling visade Representantskapet sitt missnöje i ett uttalande 
där regeringen kritiserades för att inte ha tagit itu med förhandlingsrätten. 
Det föranledde Representantskapet att: 

”… uttala krav på att regeringen snarast, i samarbete med PROs 
ledning, utarbetar samarbetsregler som kan tillgodose kongressens 
beslut om ett ökat medinflytande”.25

I uttalandet vädrades inte enbart ett missnöje med att regeringen struntat i att 
agera i frågan. Det uttalades även krav på att regeringen ”snarast” 

                                                 
21  Socialdepartementet, pressmeddelande 1975-02-13. 
22  PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 1975-03-25 och -26. 
23  Jönsson arbetade på Socialdepartementet som departementssekreterare och departementsråd 

från 1964 fram till 1984. Han får anses ha haft god inblick i turerna kring förhandlingsrätten. 
Den bedömningen görs mot bakgrund av det möte som Utredningen om pensionärs-
inflytande hade med Aspling kring frågan om förhandlingsrätten, då Aspling enligt det 
arkiverade utredningsmaterialet valde att ta med sig Jönsson som bisittare. 

24  Intervju 51. 
25  Bilaga 12 till PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 1975-03-25 och -26. 
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tillgodosåg kongressens beslut.26 Utöver uttalandet beslutade Representant-
skapet att tillskriva statsminister Palme i ärendet. I brevet till Palme 
konstaterades att det i samtalen med Aspling och Bengtsson uppstått 
”skiljelinjer mellan statsrådens och Riksorganisationens uppfattningar”.27 
Därför begärde PRO överläggningar med Palme, till vilka även Aspling 
ombads att vara närvarande, för att diskutera förhandlingsrätten. Vad den 
gick ut på preciserades också i brevet till statsministern. Förhandlingsrätten 
handlade inte om en förhandlingsrätt motsvarandes den för arbetsmarknadens 
parter. Istället handlade det om ett instrument som skulle skapa förutsättningar 
för ett ökat inflytande för pensionärerna.28

Palme uppmanades också att ta itu med inflytandefrågan i en ledare i 
PROs medlemstidning med rubriken ”Nu måste något ske!”. I ledaren 
konstaterades att det gått två år sedan Asplings tal på kongressen, utan att det 
skett något ”påtagbart”. Någon utredning angående pensionärernas inflytande 
hade inte tillsatts och inget hade heller skett på det regionala och lokala 
planet. Därför uppmanandes Palme att ta itu med frågan och ”på samma sätt 
som han i andra sammanhang medverkar till en breddning och fördjupning 
av demokratin också gör det för att ge pensionärerna ett ökat inflytande”.29 
Avslutningsvis påminde PRO regeringen om att det inte var särskilt klokt att 
negligera kravet på förhandlingsrätt. Anledningen till det var att kravet 
omfattade en grupp bestående av 1,5 miljoner människor – med rösträtt. 30

Palme ger besked 

Regeringen kom inte heller att negligera PROs krav. I november 1975 träffade 
PRO regeringen i egenskap av bl.a. statsminister Palme och socialminister 
Aspling. Under mötet kom parterna överens om vilka samarbetsformer som 
skulle gälla.31 Enligt överenskommelsen skulle ett system påbörjas med 
regelbundna överläggningar mellan representanter för regeringen och PRO. 
Vid behov skulle även representanter för berörda myndigheter, Kommun-
förbundet och Landstingsförbundet närvara. Överläggningarna kunde gälla 
pensioner, social service, hälso- och sjukvård, boendeservice, kommunikationer, 
färdtjänst, fritids- och sysselsättningsproblem samt säkerhet för pensionärer.32

Till skillnad från mötet med Aspling och Bengtsson i februari 1975 hade 
PRO nu erhållit en överenskommelse med regeringen beträffande riktlinjer för 
överläggningar. Att överenskommelsen kom till stånd hade PRO ett inflytande 

                                                 
26  PRO, Verksamheten 1975, s. 4. 
27  Brev från PRO till statsminister Olof Palme, 1975-04-14. 
28  Ibid. 
29  Pensionären, Nr. 3, 1975, s.1. 
30  Ibid. 
31  PRO, Styrelseprotokoll, 1975-12-04. 
32  PRO, Styrelseprotokoll, 1975-12-04. Bilaga 11. 
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över. Det som tyder på det är att det fanns ett motstånd från regeringens sida 
till att behöva reglera kontakterna med pensionärsorganisationerna. Hade 
motståndet inte funnits skulle kontakterna kommit att regleras av regeringen 
direkt efter kongressen, men så kom icke att ske. Det var först efter det att PRO 
påtalat sitt missnöje över regeringens agerande i frågan som statsminister 
Palme grep in och bidrog till en lösning som kunde accepteras av PRO. 

Organisationens grad av inflytande över beslutet var dock måttligt. 
Anledningen är att överenskommelsen innebar ett löfte från regeringens sida 
om regelbundna överläggningar. Det förefaller dock som att PRO ville gå ett 
steg längre, nämligen att få till stånd förhandlingar med regeringen. Att 
överenskommelsen innebar ett ”halvt” uppfyllande av PROs krav är också 
en bedömning som görs av PRO själva. I en rapport till Representantskapet 
förklarade Kaibjer att styrelsen ansåg att överenskommelsen inte innebar att 
kravet på en förhandlingsrätt ”i sin helhet tillgodosetts”.33 Resultatet var 
dock att betrakta som ett ”positivt framsteg” och ”dessutom det mesta man i 
det läget kunde komma fram till”.34 I den efterföljande diskussionen kom en 
av Representantskapets ledamöter att uttala ett tack till styrelsen för att den 
lyckats ta ”ett första steg” mot en förhandlingsrätt.35

Jämfört med tongångarna inom styrelsen salufördes överenskommelsen 
med regeringen i mer positiva ordalag gentemot medlemmarna. Förmodligen 
skedde det mot bakgrund av att styrelsen gjort bedömningen att det inte gick 
att komma längre för tillfället. I medlemstidningen framhölls att överens-
kommelsen med regeringen bidrog till att göra 1975 till en milstolpe i 
organisationens historia. Överenskommelsen ansågs ”leda till att pensionärerna 
genom sin organisation får möjlighet att på ett annat sätt än tidigare påverka 
samhällsutvecklingen inom pensionärernas intresseområden”.36

4.2 Förhandlingsrätten under en turbulent regeringsperiod 
PROs kongress 1977 

PRO skulle dock inte komma att få skörda frukterna av överenskommelsen 
eftersom den socialdemokratiska regeringen tvingades avgå efter valet 1976. 
Regeringen Fälldin kom snabbt att underrättas av PRO om innehållet av den 
överenskommelse som träffades med regeringen Palme. Organisationen 
deklarerade att de fäste ett stort värde till överenskommelsen och önskade 
därför få en bekräftelse på att regeringen Fälldin var beredd att fortsätta på den 

                                                 
33  PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 1976-03-23, -24 och -25. 
34  Ibid. 
35  Ibid. 
36  Pensionären, Nr. 2, 1976. 
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inslagna vägen.37 Vid utgången av 1976 hade emellertid ingen dylik bekräftelse 
nått organisationen.38 Däremot kom ett möte att hållas med den nya social-
ministern, Rune Gustavsson, som skulle ha accepterat att hålla överläggningar 
av samma slag som de som ägt rum under Asplings tid på Socialdepartementet.39

Att muntliga överenskommelser av det slaget inte uppfattades som 
tillräckliga av medlemmarna stod klart i samband med PROs kongress 1977. 
Till kongressen hade två motioner inkommit angående förhandlingsrätten. I 
motion 37 ställde sig Göteborgs pensionärsförening positiv till de ”välvilliga 
överenskommelser” som hade uppnåtts, men ansåg att tiden nu var mogen 
att ställa krav på en ”lagstadgad rätt” om överläggningar mellan PRO och 
myndigheter på central och lokal nivå. Föreningen yrkade därför på att 
kongressen skulle ge styrelsen i uppdrag att ”av regering och riksdag begära 
lagstadgad överläggningsrätt för PROs verksamhet i de frågor som berör de 
statliga och kommunala myndigheterna”.40

I motion 38 från Krokbäcks pensionärsförening uttrycktes en besvikelse 
över att styrelsen inte vidtagit ”snabba åtgärder” för att lösa frågan om 
förhandlingsrätt för pensionärer. Därför yrkades det på att kongressen skulle 
ge styrelsen i uppdrag att med ”skyndsamhet och kraft hos regering och 
riksdag kräva lagfäst förhandlingsrätt för pensionärer”.41 Förbundsstyrelsen 
kom emellertid att reservera sig mot att den skulle bli bunden till att kräva 
lagfäst förhandlingsrätt. Reservationen underbyggdes med att ordförande 
Kaibjer redogjorde för sin syn på innebörden av ordet förhandlingsrätt: 

”Jag tror inte att man gjort riktigt klart för sig vad ordet 
förhandlingsrätt betyder för oss pensionärer. Djupast innebär det 
en vidgad möjlighet för pensionärerna och vår organisation att 
via överläggningar med regeringen få möjlighet att påverka dess 
förslag när det gäller pensioner.”42

Förhandlingsrätten innebar enligt Kaibjers tolkning ingen rätt i juridisk 
mening, utan formulerades mer i allmänna termer, som en vidgad möjlighet till 
inflytande. Att få till stånd en lagstiftning på området bedömdes av Kaibjer 
bli svårt. Däremot kunde organisationen kräva att det under överläggningarna 
med departementschefen fördes protokoll för att på så vis få en bättre 
”styrning” av de förhandlingar och överläggningar som skedde. Tanken var att 
protokollen sedan skulle gå vidare till regeringen och riksdagens ledamöter.43

                                                 
37  PRO, Verksamheten 1976, s. 13.  
38  Socialminister Rune Gustavsson kom på PROs kongress 1977 att förklara den omständigheten 

med att skrivelsen skulle ha kommit bort på Statsrådsberedningen. Se PRO, Kongress-
protokoll 1977, s. 30. 

39  PRO, Verksamheten 1976, s. 2f. 
40  Motion 37. I: PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 270. 
41  Motion 38. I: PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 272. 
42  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 274. 
43  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 273f. 
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I enlighet med den målsättningen föreslog Kaibjer att kongressen 
skulle ge styrelsen fria händer att driva kravet på förhandlingsrätt ”anpassad 
till de rådande förhållandena”.44 PROs ordförande försökte alltså förmå 
kongressen att inte binda upp styrelsen till att driva kravet på en lagstadgad 
förhandlingsrätt. En av motionärerna lät sig inte nöjas med styrelsens 
förslag, utan tyckte att det var ”lite svagt”. Däremot kunde motionären gå 
med på att mildra sitt yrkande till att målsättningen för PRO borde vara en 
lagstadgad förhandlingsrätt. Kongressen kom dock inte att ta hänsyn till det 
förslaget, utan biföll styrelsens förslag.45

En annan händelse på kongressen var valet av ny ordförande. Kaibjers 
ordförandeskap var en temporär lösning, eftersom den tidigare ordföranden 
avgått mitt under en kongressperiod. Valberedningen hade två kandidater till 
ordförandeposten: Förre LO-ordföranden Arne Geijer och PROs organisations-
sekreterare Valter Ekberg. Den sistnämnde kom dock att dra tillbaka sin 
kandidatur med hänvisning till kongressens beslut att flytta förbunds-
ledningen från Malmö till Stockholm. Geijer kom därför att väljas till ny 
ordförande för PRO av en enhällig kongress.46

Ordförandevalets betydelse för den fortsatta utvecklingen av kravet på 
förhandlingsrätt är av naturliga skäl svårbedömd. Det finns dock skäl som 
talar för att frågan skulle ha drivits intensivare av organisationen i det fall 
Ekberg blivit vald till ordförande istället för Geijer. I min intervju med Lars 
Sandberg (PROs ordförande 1979-1996) pekades nämligen Ekberg ut som 
konstruktören till kravet på förhandlingsrätt.47 Nu fick dock inte Ekberg 
chansen att driva kravet i egenskap av ordförande. Efter kongressen försvann 
Ekberg från organisationen under några år för att senare göra comeback i 
styrelsen under 1980-talet. 

Geijers tolkning av förhandlingsrätten framgår av en intervju med 
honom i PROs medlemstidning efter kongressen. I intervjun framhöll Geijer 
att organisationen inte kunde åberopa en förhandlingsrätt av samma innebörd 
som den inom det fackliga området med hänvisning till att det var riksdagen 
som beslutade om pensionerna. Geijer definierade istället förhandlingsrätten 
som någon form av regelbundna samtal med regeringen, och andra myndig-
heter, i vilka PRO skulle kunna föra fram pensionärernas krav och 
önskemål.48 Geijer slöt alltså upp bakom styrelsens linje om att 
förhandlingsrätten inte nödvändigtvis behövde vara lagfäst. 

                                                 
44  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 276. 
45  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 277. 
46  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 256ff. 
47  Intervju 15. 
48  Pensionären, Nr. 5, 1977, s. 3. Jfr Välkommen, Nr. 8, 1977. 
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Regeringen Fälldin undersöker PROs krav 

Geijer fick möjlighet att framföra kravet på förhandlingsrätt i samband med en 
uppvaktning av regeringen Fälldin den 11 november 1977.49 Exakt hur 
kravet formulerades då, framgår av en promemoria som överlämnades till 
regeringen i samband med mötet. Under rubriken ”Förhandlingsrätt/ 
samrådsförfarande”, framgår att PROs begäran gick ut på: 

” … att regler gemensamt upprättades mellan regeringen och PRO 
vad gäller de framtida överläggningsförfarandena. Dessa regler 
skall därefter tillämpas både vid överläggningar mellan regeringen 
och PRO liksom vid överläggningar mellan enskilda departement 
i stora och vitala frågor som berör pensionärerna. Protokoll upprättas 
och tillställes regeringens och riksdagens ledamöter.”50

Det var alltså frågan om att få till stånd någon form av bestämmelser för 
förhållandet mellan regeringen och PRO. Vilka dessa skulle vara nämns inte 
uttryckligen, annat än att det skulle upprättas protokoll under överläggningarna 
mellan regeringen och PRO som sedan skulle distribueras till regeringens 
respektive riksdagens ledamöter. 

PRO kom dock inte att få något gehör för sitt krav under mötet med 
regeringen. I ett av organisationens protokoll konstateras att det var för lite tid 
avsatt i förhållande till det antal frågor som behandlades. Utöver inflytande-
frågan aktualiserade organisationen ytterligare sju ärenden. Därför lämnade 
regeringen endast kortare kommentarer i anslutning till varje fråga. Ingen av 
dessa kommentarer innehöll några konkreta utfästelser, utan istället sades det att 
organisationens krav noterats och att regeringen avsåg att undersöka huruvida de 
gick att förverkliga.51 Resultatet av dessa ”undersökningar” tillkännagavs 
dock aldrig av regeringen Fälldin innan den avgick i oktober 1978. 

Lars Sandberg väljs till ordförande i PRO 

Geijer blev inte långvarig på ordförandeposten eftersom han hastigt avled 
den 27 januari 1979. Till ny ordförande valdes i februari samma år f.d. 
ordföranden i Statsanställdas förbund, Lars Sandberg. I och med valet av 
Sandberg fick PRO en ordförande med erfarenhet av att driva just inflytande-
frågor. De statsanställda var länge undantagna från att omfattas av Lagen om 
förenings- och förhandlingsrätt, med hänvisning till uppfattningen om staten som 
suverän. Den uppfattningen gick ut på att staten under alla omständigheter 
skulle garanteras rätten att kunna hävda sina befogenheter. Den möjligheten 
fick inte begränsas av att statstjänstemännen kunde bromsa genomförandet 
                                                 
49  Pensionären, Nr. 1, 1978, s. 33ff. 
50  PM beträffande överläggningsärenden med regeringen, fredagen den 11 november 1977, i 

kanslihuset, Stockholm [Från PROs arkiv]. 
51  PRO, Arbetsutskottets mötesprotokoll, 1977-11-11. 
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av beslut med hänvisning till arbetsrättsliga principer. Statstjänstemännens 
arbetsrättsliga villkor kom dock att likställas med dem som var rådande på 
den privata arbetsmarknaden under 1960- och 1970-talen.52

Med den erfarenheten i bagaget gick Sandberg, redan dagen efter att 
ha blivit vald till ordförande, ut i pressen och hävdade att det ”går att skapa 
regler för överläggningsrätt mellan regeringen och pensionärsorganisationerna”.53 
Till skillnad från Geijer formulerade sig Sandberg skarpare och deklarerade 
att det inte längre räckte med löften, utan att det var dags för statsmakterna 
att i gärning visa att man menade allvar. I fråga om hur Sandberg ville se 
kravet på en överläggningsrätt uppfylld i praktiken, gav han tidigt uttryck för 
uppfattningen att det kunde ske genom en lag eller en överenskommelse. 
Exakt i vilken form kravet uppfylldes spelade ingen roll för Sandberg, 
huvudsaken var att regler kom till stånd.54 Av en senare intervju med 
Sandberg, genomförd av författaren, förklarar han att målet var att få igenom 
en lagstiftning där överläggningsrätten formulerades mer allmänt, medan 
detaljerna reglerades i ett speciellt avtal.55

Kravet på förhandlingsrätt under regeringen Ullsten 
Regeringen Fälldin avlöstes av regeringen Ullsten efter en historisk votering 
i riksdagen som tydligt illustrerar innebörden av negativ parlamentarism. Till 
socialminister i den folkpartistiska regeringen utsågs Gabriel Romanus, som 
kort efter sitt tillträde hälsade på hos PRO för en informell överläggning. Det 
skedde i slutet av januari 1979, bara några dagar innan Geijers död.56 Under 
mötet skulle Geijer, enligt Romanus, ha tagit upp organisationens krav på 
förhandlingsrätt.57 Det kravet ställde sig Romanus i grunden positiv till, 
vilket tydligt framgår av det äldrepolitiska program som han presenterade i 
Sundsvall den 8 februari 1979. I programmet utlovades att såväl PRO som 
SPF skulle bjudas in till samråd innan regeringen tog ställning i frågor som 
var av särskild betydelse för äldre.58

Det löftet betraktades som i huvudsak bra av Sandberg, men som alltför 
”lösligt”. Sandberg berättar i en intervju med författaren att strävan var att få 
till stånd fastare former för överläggningsrätten.59 Den uppfattningen fick 
han också chansen att framföra direkt till Romanus i samband med ett möte i 

                                                 
52  För en historik över statstjänstemännens förhandlingsrätt, se Hadenius 1977. 
53  Örebro Kuriren, 1979-02-21. 
54  Örebro Kuriren, 1979-02-21. Se även Nya Norrland, 1979-02-22. 
55  Intervju 15. 
56  PRO-Pensionären, Nr. 2, 1979, s. 18f. 
57  Intervju 15. 
58  Sundsvalls Tidning, 1979-02-09. Därutöver innehöll programmet löften som inrättandet av den 

s.k. Äldreberedningen, representation för pensionärsorganisationerna i indexnämnden 
samt en utbyggnad av långtidssjukvården. 

59  Intervju 15. 
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maj 1979, då även SPFs ordförande närvarade.60 Under mitt samtal med 
Romanus minns denne att PRO under mötet skulle ha krävt något de kallade 
för förhandlingsrätt, men det var han inte beredd att gå med på. Anledningen 
var att termen förhandlingsrätt upplevdes som oklar: 

”Förhandlingsrätt är oklart vad det innebär. Innebär det att man 
lovar att komma till en överenskommelse, och om man inte når 
dithän: Skulle då pensionärerna kunna vidta stridsåtgärder? Kort 
sagt, vad betyder det här?”61

Romanus var istället beredd att genomföra något han kallade för överläggnings-
rätt. Den skulle gå ut på att regeringen ställde upp på överläggningar när så 
önskades av pensionärsorganisationerna och att regeringen inte tog ställning 
i viktiga frågor för de äldre, utan att först ha konsulterat pensionärs-
organisationerna. Det förslaget skulle PRO enligt Romanus ha ställt sig 
bakom.62 De exakta formerna för överläggningsrätten skulle utarbetas av en 
arbetsgrupp på Socialdepartementet, i vilken representanter för de bägge 
pensionärsorganisationerna medverkade.63

Romanus förslag om överläggningsrätt kom emellertid att rinna ut i 
sanden, eftersom arbetsgruppen aldrig fick slutföra sitt arbete. Enligt Sandberg 
träffades arbetsgruppen två gånger: Före och efter valet 1979. Under mötet 
efter valet, fick Sandberg beskedet att arbetsgruppen skulle upplösas.64 Vad 
hade då kunnat bli resultatet om arbetsgruppen fått fortsätta? Romanus 
minnesbild är att han inte tänkt sig någon lagreglering av överläggnings-
rätten, utan snarare att den skulle fästas på papper eller i ett vanligt 
mötesprotokoll. Romanus medger dock att det inte fanns någon ”kristallklar 
uppfattning kring hur det här skulle kodifieras”.65

En detalj som förtjänar större uppmärksamhet är att SPF kom att dras 
in i frågan om förhandlingsrätten, utan att ha drivit den lika aktivt som PRO. 
Det var ingen slump, utan uttryck för en medveten strategi hos Romanus. 
Han upplevde det som ett ”irritationsmoment” bland de borgerliga partierna 
att PRO, med sin vänsterprofil, var den dominerande talesmannen för 
pensionärerna. Den dominansen upplevde sig Romanus kunna bidra till att 
upphäva genom att också involvera SPF i förhandlingsrätten.66 Därmed 
bereddes plats i politiken för även en borgerligt orienterad organisation som 
slog vakt om de äldres intressen i samhället. Trots att det inte sägs rakt ut av 

                                                 
60  PRO-Pensionären, Nr. 3, 1979, s. 46. 
61  Intervju 45. 
62  Intervju 45. 
63  PRO-Pensionären, Nr. 3, 1979, s. 46. 
64  Intervju 15. 
65  Intervju 45. 
66  Intervju 45. 
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Romanus, är min tolkning att det bakom agerandet fanns en önskan om att 
det förväntades få positiva effekter för de äldres röstande på något utav de 
borgerliga partierna. 

Socialdemokraternas agerande inför valet 1979 

Under den borgerliga regeringsperioden satt socialdemokraterna i opposition 
och smidde planer på en comeback efter valet 1979. Protokoll från social-
demokraternas verkställande utskott (VU) och partistyrelse i slutet av 1970-
talet, visar att taktiska överväganden utifrån olika opinionsundersökningar var 
ett återkommande samtalsämne. Under ett möte i partistyrelsen i oktober 1978 
diskuterades särskilt betydelsen av de äldre som väljargrupp. Partisekreteraren 
Sten Andersson inledde diskussionen med konstaterandet att pensionärerna 
utgjorde en fjärdedel av valmanskåren. Därför hade partiet efter valet 1976 
intensifierat sina ansträngningar för att bättre föra fram frågor som var av 
betydelse för de äldre på den politiska agendan. Ett led i detta var genom-
förandet av en undersökning av de äldres attityder i olika frågor, som bl.a. 
hade visat att det fanns en känsla av maktlöshet bland många pensionärer.67

På basis av undersökningsresultatet kom frågan om pensionärernas 
inflytande att lyftas in i ett särskilt pensionärsprogram, som socialdemokraterna 
lanserade inför valet 1979. Av programmet framgår att de krav som rests av 
PRO fått ett tydligt genomslag inom socialdemokratin. De såg det nämligen 
som viktigt att skapa förutsättningar för att pensionärernas egna organisationer 
direkt skulle kunna påverka politiska beslut i riksdagen, landstinget och 
kommunen. På central nivå var därför socialdemokraterna beredda att i 
samverkan med pensionärernas egna organisationer ”reglera” formerna för 
framtida överläggningar mellan regeringen och pensionärernas organisationer. 
Överläggningsrätten skulle inte enbart omfatta PRO, utan de organisationer 
som var öppna för ”alla pensionärer”. Beträffande pensionärernas inflytande på 
regional och lokal nivå, skulle det ”förstärkas” genom att det skapades 
enhetligare riktlinjer för de lokala och regionala pensionärsråden.68 
Förslagen till hur det skulle gå till, var i stort sett en kopia av de förslag som 
PRO presenterat i olika sammanhang. Detta medgav också programmets 
konstruktörer under ett möte i partistyrelsen i juni 1979, där pensionärs-
programmet diskuterades.69

Utifrån innehållet av det pensionärspolitiska programmet, motionerade 
socialdemokraterna i riksdagen inför valet 1979. I motionen ställdes det ut 
ett löfte om att pensionärsorganisationerna skulle ges ett större inflytande i 

                                                 
67  SAP, Partistyrelsen, mötesprotokoll, 1978-10-27e och 28e. 
68  SAP, Pensionärsprogram, Bilaga 5 till Verkställande utskottets mötesprotokoll 1979-06-07. 
69  SAP, Partistyrelsen, mötesprotokoll 1979-06-15. Närmare bestämt hette det i protokollet 

att PROs formuleringar angående överläggningsrätt kopierats ”ordagrant”. 
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den offentliga beslutsprocessen. Bakgrunden till löftet var att social-
demokraterna såg det som ”naturligt att regeringen och de centrala 
statsmyndigheterna, innan beslut som är av stor vikt för de äldre fattas, låter 
företrädare för pensionärerna komma till tals”.70 Samtidigt gjordes en tydlig 
markering i motionen att det inte kunde bli tal om en förhandlingsrätt av den 
typ som praktiserades av parterna på arbetsmarknaden. 

Inför valet 1979 var det emellertid inte enbart socialdemokraterna som 
ställde sig positiva till att bredda pensionärsorganisationernas inflytande-
möjligheter. I tidningen Välkommen, som gavs ut av socialförvaltningen till 
pensionärer i Stockholms stad, ställdes frågor till partierna om bl.a. deras 
inställning till pensionärers medinflytande i politik och samhällsliv. En av 
frågorna löd som följande: ”Är ditt parti berett att garantera pensionärs-
organisationerna rätten att förhandla [författarens kursivering] med staten 
om villkor som gäller pensionärerna?”71 Samtliga partier ställde sig positiva 
till införandet av en sådan rätt, utan att för den sakens skull närmare 
precisera hur det skulle gå till. Socialdemokraterna hänvisade till sin 
riksdagsmotion från våren 1979, medan folkpartiet menade att det var viktigt 
att pensionärsgruppen gavs ett ökat medinflytande i ”olika sammanhang”. 

Centerledaren Thorbjörn Fälldin framhöll att det under hans regerings-
period hållits regelbundna överläggningar med PRO om pensionärernas 
villkor. Medinflytandet borde enligt Fälldin stärkas genom att tillförsäkra 
organisationerna ”rätt till sådana överläggningar i viktiga frågor”.72 
Moderata samlingspartiets ledare Gösta Bohman bedömde kravet på en 
överläggningsrätt som ”naturlig och självklar” och Vänsterpartiet kommunisternas 
ledare Lars Werner ansåg att pensionärsorganisationerna skulle ha ”rätt att 
förhandla” om pensionärernas villkor. Det fanns således inga avvikande 
uppfattningar bland partierna i den här frågan, vilket gjorde att framtiden för 
PROs krav såg ljus ut.73 Det skulle dock visa sig att ett av partierna lovat mer 
under valrörelsen än vad de skulle komma att hålla. 

Fälldins brutna löfte 

Utgången av valet 1979 blev något av en rysare. Först vid den slutliga 
sammanräkningen stod det klart att det borgerliga blocket behållit riksdags-
majoriteten med ett mandat. Vänsterblocket ökade sitt väljarstöd något, men 
inte tillräckligt för att kunna ändra majoritetsförhållandet. Därmed kunde en 
borgerlig trepartiregering bildas under ledning av Thorbjörn Fälldin den 12 
oktober 1979. 

                                                 
70  Mot. 1978/79:515, s. 11. 
71  Välkommen, Nr. 3, 1979, s. 37. 
72  Välkommen, Nr. 3, 1979, s. 38. 
73  Välkommen, Nr. 3, 1979, s. 38. 
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I slutet av november gavs PRO, enligt Sandberg, tillfälle att träffa den 
nya socialministern Karin Söder. Under mötet framförde PRO sitt önskemål 
om utvecklingen av en överläggningsrätt, men Söder skulle ha reagerat 
betydligt försiktigare än Romanus. Söder bad nämligen att få återkomma 
med ett svar efter det att konsultationer skett med Fälldin. Efter kontakten 
med Fälldin skulle Söder, enligt Sandberg, ha lämnat beskedet att regeringen 
inte var beredd att ställa upp på någon överläggningsrätt.74 Det bekräftas 
också av Söder som i en intervju med författaren minns att hon var helt 
överens med Fälldin i frågan. Enligt Söder var det fel att införa en 
överläggningsrätt bara för en del av befolkningen, eftersom regeringen 
därmed skulle riskera att ställa generationer mot varandra.75

Fastän någon överläggningsrätt inte blev av, skulle Söder ha meddelat 
PRO att de var ”välkomna till kontinuerliga överläggningar med oss på 
departementet”.76 Den markeringen visar att Söder ställde sig positiv till att träffa 
pensionärsorganisationerna, men alltså inte till att reglera kontakterna med dem. 
Söders utfästelse kom att sättas på prov i början av 1980-talet, då den borgerliga 
regeringen presenterade ett par sparpaket i syfte att komma till rätta med den 
ekonomiska situationen. Det första sparpaketet lades fram hösten 1980 och 
innehöll förslag om en ändring av beräkningsunderlaget för basbeloppet som 
skulle gälla vid beräknandet av pensionerna för 1981.77 Detta kom senare att 
accepteras av riksdagen. PRO var inte enbart kritisk mot själva innehållet i 
sparpaketet, utan även mot det sätt på vilket det utformats. Söder kom 
nämligen aldrig att kalla organisationen till några överläggningar i samband med 
utformningen av förslagen. Därmed hade Söder enligt PROs uppfattning: 

”… svikit sitt löfte vid PRO:s uppvaktning hösten 1979 att 
kontinuerligt kalla oss och hålla kontakt om frågor som berör oss 
pensionärer. Hon har inte hört av sig …”.78

Söders löfte från november 1979 hade alltså inte uppfyllts, eftersom PRO 
inte gavs tillfälle till några överläggningar med regeringen. Söder kallade 
visserligen PRO till Socialdepartementet den 2 oktober 1980, men det var 
först efter det att regeringen fattat sitt beslut. PRO gavs därför ingen 
möjlighet att diskutera utformningen av olika frågor under mötet, utan mötet 
syftade endast till information. Det förfarandet uppfyllde därför inte PROs krav 
på förhandlingsrätt, vilket Sandberg också skulle ha påpekat för regeringen.79

                                                 
74  Intervju 15. 
75  Intervju 20. 
76  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1980, s. 12f. 
77  Från att ha speglat förändringarna i konsumentprisindex fullt ut skulle avdrag göras för 

indirekta skatter, tullar och avgifter. Dessutom skulle det bortses från den inverkan ändrade 
energipriser kunde ha på prisläget. Fjärrvärme, eldningsolja, hushållsgas, elström och 
bensin skulle alltså inte längre ingå i konsumentprisindex. Prop. 1980/81:20, SfU14, prot. 46. 

78  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1981, s. 38. 
79  PRO, Verksamheten 1980, s. 37f. 
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Ytterligare ett sparpaket presenterades i september 1981, men inte 
heller denna gång skulle Söder ha kallat till sig företrädare för pensionärs-
organisationerna för överläggningar. Innehållet i sparplanen presenterades 
dagen efter det att PROs tolfte kongress hade avslutats i Stockholm 1981. 
Söder deltog på kongressen, men hon skall enligt en ledare i PROs 
medlemstidning inte ha nämnt något om de ytterligare besparingar som kom 
att drabba pensionärerna.80 Dessa besparingar bestod bl.a. av en ändrad 
tidpunkt för indexjustering av pensionerna samt försämrade statsbidrag till 
det kommunala bostadstillägget (KBT).81 Bakom Söders beslut att inte 
överlägga med pensionärsorganisationerna under utformandet av sparpaketen 
fanns praktiska skäl, vilket framgår av min intervju med Söder. Hon minns 
att det redan förekom så pass många komplicerade förhandlingar mellan 
departement och partier att det därför inte förelåg något intresse av att 
utvidga förhandlingarna till att omfatta flera aktörer.82

 
Socialdemokraternas löfte på PROs kongress 1981 

Någon förhandlingsrätt under regeringen Fälldin blev det alltså inte, vare sig 
på papper eller i konkret handling. Frågan hade dock inte glömts bort av 
PROs medlemmar inför kongressen 1981. I sammanlagt sju motioner väcktes 
åter krav på förhandlingsrätt. Förutom det redan tidigare redovisade argumentet 
för en förhandlingsrätt, det att pensionärer skulle ha fråntagits sina möjlig-
heter att utöva inflytande i samband med pensioneringen, hänvisades det till 
den senaste tidens utveckling inom pensionsområdet. Motionärerna uttryckte 
en ilska över riksdagens beslut att frångå principen om värdesäkrade 
pensioner. Det var för att kunna påverka pensionsutvecklingen i framtiden 
som motionärerna valde att upprepa kravet på förhandlingsrätt.83

Styrelsen kom som väntat att tillstyrka motionerna, men samtidigt 
gjordes en viktig markering: 

”I likhet med vad som kommit till uttryck i motionerna anser styrelsen 
det vara av största vikt att verka för en överläggningsrätt 
[författarens kursivering] som ligger så nära som möjligt förhandlings-
rättens ram. Styrelsen vill därvid betona att en sådan rätt givetvis 
icke bara skall gälla med riksdag, regering och departement utan 
också omfatta landsting och primärkommuner.”84

                                                 
80  PRO-Pensionären, Nr. 5, 1981, s. 3. 
81  Prop. 1981/82:30. Apropå den ändrade indexuppräkningen gällde tidigare att den skulle 

genomföras så fort jämförelsetalet ökat eller minskat med minst tre procent sedan den 
senast genomförda förändringen av basbeloppet. Nu föreslogs att uppräkningen endast 
skulle ske en gång per år. 

82  Intervju 20. 
83  Motion 59-65. I: PRO, Motioner och utlåtanden, 1981 års kongress. 
84  Styrelsens utlåtande nr. 10 över motionerna nr. 59-65 och 83. I: PRO, Motioner och 

utlåtanden, 1981 års kongress, s. 135f. 
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Istället för en förhandlingsrätt ville styrelsen se införandet av en överläggnings-
rätt. För att inte stöta sig med de medlemmar som rest motioner i frågan, 
tillades det från styrelsens sida att överläggningsrätten skulle ligga så nära 
förhandlingsrätten som möjligt. Här kom alltså styrelsen att ändra benämning på 
PROs krav, vilket får antas ha skett mot bakgrund av politikernas idoga 
markerande om att det inte kunde bli tal om en förhandlingsrätt. Styrelsens 
tydliga markering gör det befogat att fortsättningsvis tala om PROs krav på 
överläggningsrätt. 

Förutom diskussionen om överläggningsrätten, bestod kongress-
programmet av tal från framträdande politiker som Söder och Palme. I 
rollen som oppositionsledare tog Palme tillfället i akt att kritisera den 
borgerliga regeringen för dess försämring av pensionerna. Ändringen likställde 
Palme med: 

” … att vrida klockan tillbaka, och jag upplever det som en 
hederssak att rätta till detta så fort vi kommer åter”.85

PRO hade härmed fått ett uttalat löfte om att ingreppet i konsumentprisindex 
skulle återställas om socialdemokraterna återtog regeringsmakten efter valet 
1982. För det löftet skulle Palme ha väckt jubel bland kongressdeltagarna.86

Palmes löfte på kongressen följdes upp av överläggningar mellan PRO 
och socialdemokraternas verkställande utskott. Under överläggningarna kom 
parterna överens om att basbeloppet skulle återställas till sitt rätta värde 
fr.o.m. januari 1983, under förutsättning att socialdemokraterna tog tillbaka 
regeringsmakten. Dessutom kom parterna överens om att det skulle ske en 
extra uppräkning av det basbelopp som fastställdes i december 1982 och som 
reglerade pensionerna för 1983. Uppräkningen var att betrakta som en engångs-
kompensation till pensionärerna, för att pensionerna även fortsättningsvis 
endast skulle räknas upp en gång om året.87

Överenskommelsen låg till grund för en motion som väcktes i januari 
1982 i anslutning till regeringen Fälldins budgetproposition. Förutom ett 
bekräftande av innehållet i den tidigare överenskommelsen, innehöll motionen 
löften om ytterligare överläggningar mellan PRO och socialdemokraterna. 
Dessa skulle behandla storleken på den engångskompensation som skulle 
ges för att pensionernas justering framöver endast skulle ske på årsbasis: 

                                                 
85  PRO, Kongressprotokoll 1981, s. 73. 
86  Tidman 1981, s. 10. Bakom socialdemokraternas beslut att gå ut med det löftet fanns 

strategiska motiv som gick ut på att stärka partiets position på väljararenan inför valet 
1982. Det framgår av diskussionerna i VU den 19 september 1980. SAP, Verkställande 
utskottet, mötesprotokoll, 1980-09-19. 

87  Intervju 15 och PRO, Verksamheten 1982, s. 61f. 
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”Det basbelopp som fastställts i december och som skall reglera 
förmånerna under hela 1983 räknas upp med ett belopp som är 
högre än det som följer av en tillämpning av nu gällande regler. 
Om storleken av detta belopp bör regeringen överlägga med 
företrädare för pensionärernas organisationer.”88

I verksamhetsberättelsen för 1982 kunde PRO därför nöjsamt konstatera att 
socialdemokraterna ”i regeringsställning hade att fullfölja ett på förhand 
givet löfte med överläggningar om pensionsutvecklingen”.89 PROs krav på 
överläggningsrätt såg därför ut att kunna uppfyllas indirekt genom social-
demokraternas löfte om överläggningar om pensionerna efter valet 1982. 

Pensionärsorganisationernas inflytande 

För att sammanfatta resultatet av PROs krav på överläggningsrätt under en 
period av turbulens vid regeringsmakten, kan det först konstateras att 
organisationen inte hade något inflytande över regeringen Fälldins agerande. 
Denna sade nämligen blankt nej till att medverka till en överläggningsrätt. 
Organisationen var på god väg att få igenom sitt krav under regeringen 
Ullsten, men det rann ut i sanden med anledning av ministärens korta 
levnadstid. Däremot lyckades PRO utöva ett inflytande över social-
demokraternas beslut att motionera om överläggningar 1979 och 1982. Det 
finns inga faktorer som tyder på att socialdemokraterna skulle ha avgett det 
löftet utan PROs krav. Faktorerna pekar istället i motsatt riktning. Det är att 
betrakta som ovanligt att partier avger så tydliga löften till organiserade 
intressen som socialdemokraterna gjorde. Om det hade varit praxis med ett 
dylikt förfarande, skulle partier i regeringsställning bli handlingsförlamade. 
De skulle i så fall inte kunna ta beslut utan att först ha överlagt med 
organiserade intressen. Dessutom framgick det tidigare av det studerade 
materialet att det fanns en tveksamhet inom socialdemokratin till att behöva 
gå med på att ha överläggningar av det slag som krävts av PRO. 

Organisationens grad av inflytande över beslutet är svårt att ta 
ställning till eftersom det av motionerna inte framgår exakt vad social-
demokraterna gått med på. Det framgår enbart att socialdemokratin slöt upp 
bakom kravet på överläggningar, men inte hur det skulle gå till i praktiken. 
Detta fick emellertid socialdemokraterna möjlighet att visa i konkret 
handling efter valet 1982, då de återtog regeringsmakten. 

                                                 
88  Mot. 1981/82:949, s. 10. Löftet finns till och med inspelat på videokassett. Det var 

i filmen ”Frågvisa Nancy” som finansminister Kjell-Olof Feldt utlovade en värdesäkring 
av pensionerna. Filmen distribuerades av socialdemokraterna och användes som 
valpropaganda under valet 1982. 

89  PRO, Verksamheten 1982, s. 4. 
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4.3 Överläggningar utan överläggningsrätt 

Pensionsöverläggningarna 

Efter valet kom överläggningar att äga rum mellan den nytillträdde social-
ministern Sten Andersson och PRO. Under överläggningarna upprepade PRO 
kraven på en återgång till konsumentprisindex för beräkningen av pensionerna 
från januari 1983 samt kompensation för ettårsuppräkningen.90 Kraven kom 
också att tillgodoses av regeringen, men situationen komplicerades av 
regeringens beslut att devalvera kronan. För att inte pensionärerna skulle få 
ökade pensioner till följd av devalveringen, ville regeringen att devalverings-
effekten skulle räknas av pensionshöjningen för 1984. 91 Det kom också PRO 
att gå med på, med argumentet att pensionärerna var beredda att göra 
”samma uppoffringar” som andra grupper i samhället med anledning av den 
ekonomiska situationen.92

Eftersom PRO ensamt företrädde pensionärerna i överläggningarna med 
regeringen, var Sandberg mån om att förankra uppgörelsen hos SPF. Det 
upplevde han sig också ha gjort, vilket Andersson kom att underrättas om. 
Efter att ha fått klartecken av såväl PRO som SPF, förkunnade Andersson att 
han var glad åt att landets pensionärer markerat ”sin vilja att medverka i 
uppbyggnaden av landets ekonomi”.93 Sandbergs upplevda framgång med att ha 
förankrat uppgörelsen hos SPF, kom dock på skam. Den 1 november 1982 
gick SPFs ordförande ut i såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet och 
förklarade att Sandberg inte hade något som helst mandat att tala för 
Sveriges alla pensionärer.94 I SvD gjorde SPFs ordförande klart att: ”Vi 
ställer inte alls automatiskt upp på vad PRO och regeringen avhandlat. Vi 
ifrågasätter istället om inte detta är ett allvarligt svek mot pensionärerna.”95

SPFs stöd åt uppgörelsen visade sig alltså tveksamt, vilket med största 
sannolikhet var orsaken till att de fick vara med i de fortsatta över-
läggningarna som kretsade kring storleken på devalveringsavdraget. Enligt 
PRO skulle det uppgå till två procent, vilket ansågs motsvara den minskade 
köpkraft som löntagarna fick kännas vid till följd av devalveringen. 
Härvidlag skiljde sig PROs bedömning från regeringens, som gick ut på att 
devalveringsavdraget skulle uppgå till fyra procent.96 Överläggningarna 

                                                 
90  PRO, Verksamheten 1982, s. 63. 
91  Prop. 1982/83:55, bet. SfU13, prot. 34. Regeringens förslag blev föremål för hård kritik 

från de borgerliga partierna under riksdagsdebatten. De ansåg att åtgärden rimmade illa 
med socialdemokraternas löfte att värdesäkra pensionerna som avgetts under valrörelsen. 

92  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1982a, s. 11. 
93  Ibid. 
94  Dagens Nyheter, 1982-11-01; Svenska Dagbladet, 1982-11-01. 
95  Svenska Dagbladet, 1982-11-01. 
96  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1982a, s. 10f. 
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gällde även frågan om devalveringsavdraget endast skulle ha en inverkan på 
pensionerna 1984 eller vara beständigt. Pensionärsorganisationerna yrkade 
på att devalveringsavdraget skulle betraktas som ett tillfälligt ”lån” och 
enbart gälla 1984. Därför räknade de med ett påslag på pensionerna 1985, 
motsvarande devalveringsavdraget. 97

I fråga om storleken på devalveringsavdraget kom regeringen att gå 
emot pensionärsorganisationerna. Storleken på devalveringsavdraget bestämdes 
nämligen till fyra procent. Beträffande frågan om huruvida devalverings-
avdraget skulle vara beständigt, gick dock regeringen pensionärs-
organisationerna försiktigt till mötes. I propositionen sägs att ”möjligheterna 
att i framtiden kompensera för avräkningen av devalveringseffekten blir 
beroende av hur snabbt den ekonomiska krisen i landet kan avhjälpas”.98 
Därmed kom regeringen att sluta upp bakom pensionärsorganisationernas 
inställning att devalveringsavdraget skulle betraktas som ett lån av 
regeringen från landets pensionärer som skulle betalas tillbaka. 

Frågan om hur och när ”lånet” skulle betalas tillbaka, kom att tas upp av 
PRO i fortsatta överläggningar med Andersson under våren och hösten 1984. 
Under överläggningarna gav Andersson ett löfte om att återbetalningarna 
skulle ske i samma takt som reallönerna ökade.99 PRO påminde regeringen 
om återbetalningen av ”lånet” i nya överläggningar i februari, maj och 
november 1986. Det var under novembermötet som PRO skulle ha fått 
beskedet att halva ”lånet” skulle betalas tillbaka 1987.100 Under nya över-
läggningar hösten 1987 och början av 1988, drev PRO kravet om en 
återbetalning av den andra halvan av ”lånet”. Detta lyckades och den återstående 
delen av devalveringsavräkningen betalades tillbaka i januari 1989.101

Överläggningsrätten 

Överläggningarna kring pensionerna efter valet 1982, visar att PRO kommit 
att erhålla en överläggningsrätt i praktiken. De diskussioner som fördes mellan 
regeringen och PRO hösten 1982, betraktades av Sandberg som ”ett 

                                                 
97  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1983, s. 10f. 
98  Prop. 1983/84:40. 
99  PRO, Verksamheten 1984, s. 41f. Andersson 1993, s. 347. Huruvida Anderssons agerande var 

sanktionerat av regeringen, har varit föremål för debatt. Feldt (1991) hävdar i sina memoarer 
att så icke var fallet och att Palme därför skulle ha läxat upp Andersson. I sina memoarer hävdar 
emellertid Andersson (1993) tvärtom att varje steg i processen var förankrad i regeringen. 
Den versionen får kanske inte helt oväntat stöd av Sandberg, som i samtal med författaren 
uppger sig ha haft telefonkontakt med Palme där denne skulle ha sanktionerat Anderssons 
agerande. Anderssons version har också erhållit stöd av Ingvar Carlsson (2003) i dennes 
skildring av den politiska dramatiken i Sverige under 1980-och 1990-talen. 

100  PRO, Verksamheten 1986, s. 50f; Prop. 1986/87:100, bet. SfU10, prot. 105. 
101  PRO, Verksamheten 1988, s. 46f; Prop. 1987/88:121, bet. SfU31, prot. 133. 
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genombrott för PROs krav på en överläggningsrätt”.102 Sandberg ansåg 
nämligen att till skillnad från den efterhandsinformation som hade lämnats 
av Söder, utgjorde kontakterna med Andersson en form av ”regelrätta över-
läggningar där vi hade möjligheten att in i det sista säga vår uppfattning”.103 
Trots att överläggningar alltså hölls efter valet 1982, kom dessa aldrig att 
regleras. Av författarens intervju med f.d. socialminister Andersson, framgår 
att han inte var särskilt pigg på att reglera överläggningarna. Istället föredrog 
han en mer informell ordning: 

”Däremot var det en styrka att de var informella för att så fort 
man formaliserade dem, så skulle man hamna i en helt annan 
situation. Då skulle också andra grupperingar som barnfamiljer 
och hyresgäster, olika intressegrupper, kunna kräva en sådan rätt 
att få resonera med regeringen … ”.104

 
Av citatet framgår att Andersson föredrog kontakter med pensionärs-
organisationerna under mer otvungna former. I det fall överläggningarna skulle 
regleras på något sätt, var risken att andra intresseorganisationer skulle kräva 
samma rätt, vilket kunde få negativa konsekvenser för regeringens handlings-
frihet. Att regeringen inte var särskilt angelägen att reglera kontakterna med 
pensionärsorganisationerna bekräftas av Anderssons statssekreterare, Sture 
Korpi. Han upplevde det, under en intervju med författaren, som att: 

” … vi hade en verklig avsikt att ge pensionärerna ett inflytande i 
de här frågorna [läs pensionerna]. Däremot fanns det väldigt lite 
intresse från vår sida att gå in på frågan om en lagstadgad 
förhandlingsrätt, absolut inte”.105

Åter framgår bilden av ett regerande parti som å ena sidan inte hade något 
emot att överlägga med företrädare för pensionärerna, men å andra sidan inte 
var särskilt förtjusta i tanken på att behöva reglera överläggningarna. Frågan 
är då varför PRO inte röt till skarpare och krävde att överläggningarna med 
regeringen skulle regleras. På den frågan svarade Sandberg i min intervju 
med honom att: ”Vi diskuterade det här med överläggningsrätt med Sten 
Andersson också, men då tog man under tiden initiativ till det ökade 
inflytandet.”106 Detta tolkar jag som att Sandberg skulle ha varit nöjd med de 
överläggningar som ändå hölls och därför inte hade någon anledning att 
driva kravet till sin spets. 

                                                 
102  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1982b, s. 3. 
103  Intervju 15. 
104  Intervju 18. 
105  Intervju 23. 
106  Intervju 15. 
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I samband med att Andersson avgick som socialminister i oktober 
1985, måste varningsklockorna ha börjat ringa uppe på PROs förbunds-
kansli. Varningen gick ut på att organisationen fortfarande var beroende av 
politikers välvilja att hålla överläggningar, vilket var problematiskt eftersom 
detta kunde skilja sig åt mellan politiker. Hur skulle det nu bli efter det att 
Andersson lämnat Socialdepartementet? Skulle efterträdarna vara lika benägna 
till att överlägga? Hur skulle det bli i framtiden om ett regeringsskifte 
inträffade? Dessa tankar får antas ha legat bakom beslutet på PROs kongress 
1985 att driva kravet på en ”reell” överläggningsrätt. 

Kravet på en reell överläggningsrätt 

Inför kongressen 1985 hade det inte väckts någon motion med krav på 
överläggningsrätt.107 Trots det berörde Sandberg frågan i sitt tal till 
kongressen. Sandberg konstaterade att PRO under den socialdemokratiska 
regeringen hade getts tillfälle att överlägga i viktiga frågor, som pensioner, 
bostadstillägg och vårdavgifter. Med den erfarenheten i bagaget, menade 
Sandberg att tiden var mogen för att ”formalisera detta umgänge”. Det skulle 
ske genom att få till stånd en ”reell överläggningsrätt” för PRO och SPF.108 
En intressant detalj är att Sandberg uttryckligen nämnde värste konkurrenten 
SPF i sitt tal. Detta skedde förmodligen efter erfarenheterna av vilka 
följderna kunde bli om de lämnades utanför samtalen med regeringen. 

Med anledning av Sandbergs tal fick kongressens beredningsutskott i 
uppdrag att göra ett uttalande angående krav på reell överläggningsrätt. I 
uttalandet heter det att: 

”I frågor av riksintresse har överläggningar tidvis förekommit 
mellan regering och pensionärernas organisationer. PRO-kongressen 
kräver att organisationer på pensionärsområdet nu erhåller en 
reell rätt till överläggningar med regeringen innan beslut har 
fattats.”109

Ordet ”reell” får antas ha varit ett uttryck för att organisationen redan ansåg 
sig ha en fungerande överläggningsrätt med regeringen i praktiken, men att 
det nu var dags att få den reglerad. Målet för PRO var fortfarande, enligt 
intervjun med Sandberg, att få en överläggningsrätt som formulerades 
övergripande i en lag, medan detaljerna formulerades i ett avtal.110

                                                 
107  Däremot hade det i en insändare i PROs medlemstidning inför kongressen yrkats på en 

förhandlingsrätt för organisationen. I insändaren konstaterades att en sådan ordning 
givetvis fodrade ett ”konstitutionellt regeringsbeslut med lagändring som följd”. Se PRO-
Pensionären, Nr. 6, 1985, s. 22. 

108  PRO, Kongressprotokoll 1985, s. 13. 
109  Uttalande antaget på PRO-kongressen 1985. I: PRO, Kongressprotokoll 1985, s. 206f. 
110  Intervju 15. 
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I februari 1986 agerade PRO genom att i en skrivelse till regeringen yrka 
på införandet av en reell överläggningsrätt. Skrivelsen var relativt omfattande 
och innehöll en redogörelse för alla de turer som skett i ärendet.111 Brevet 
lämnar därför intrycket att frågan kom att ställas på sin spets av PRO; det 
var ”nu eller aldrig”. Skrivelsen hamnade först på Statsrådsberedningen, som 
valde att skicka vidare den till Socialdepartementet.112 Den hanteringen 
ogillades av PRO som kontaktade Statsrådsberedningen och påtalade att 
ärendet var att betrakta som departementsöverskridande. Efter detta räknade 
PRO med att frågan skulle ligga kvar hos Statsrådsberedningen och att en över-
läggning med statsministern var att vänta innan sommaren.113 Överläggningen 
kom att äga rum den 20 maj och statsminister Ingvar Carlsson skulle då ha 
ställt sig ”positiv” till organisationens krav på överläggningsrätt.114 Ett klart 
besked i ärendet lämnades dock inte av regeringen förrän i november samma 
år. Det beskedet gick ut på att regeringen hade för avsikt att tillsätta en 
utredning för att se över formerna för pensionärernas inflytande i samhället.115

4.4 Utredningen om pensionärsinflytande 
Direktiven till utredningen 
I mars 1987 utfärdade socialminister Gertrud Sigurdsen ett direktiv till 
utredningen om pensionärsinflytande. I direktivet sägs rakt ut att utredningen 
tillsatts mot bakgrund av den skrivelse PRO tillsänt regeringen i början av 
1986. Därför tangerade utredningens uppdrag det krav på överläggningsrätt 
som ställts av PRO. Av direktivet framgår att utredningen fick i uppdrag att 
analysera formerna för pensionärernas inflytande på central, regional och 
lokal nivå samt lägga förslag på hur det skulle kunna förbättras. Ett av de 
förslag som utredningen skulle ta under övervägande var överläggnings-
rätten. I det sammanhanget gjordes en tydlig markering: ”En sådan 
överläggningsrätt får dock inte innebära förhandlingsrätt i den mening som 
avses mellan avtalsslutande parter.”116

Åter gjordes alltså en markering om att det inte kunde bli frågan om en 
förhandlingsrätt, utan om en överläggningsrätt. Den markeringen förklarar 
Sigurdsen, i en intervju med författaren, med att hon hade uppfattat det som 
att pensionärsorganisationerna ville ha förhandlingar med regeringen som 
liknade de mellan parterna på arbetsmarknaden. Att kräva en sådan ordning 
betraktas dock av Sigurdsen som ”feltänkt”: 

                                                 
111  PRO, Verksamheten 1986, s. 42ff. 
112  Svenska Dagbladet, 1986-04-02. 
113  PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 2-3 april 1986, s. 2. 
114  PRO, Styrelseprotokoll, 1986-06-10. 
115  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1987a, s. 42f. 
116  Dir. 1987:12. 
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”Ja, varför skulle de ha förhandlingsrätt? Barnfamiljer har ingen 
förhandlingsrätt, andra har ingen förhandlingsrätt. Man förhandlar 
inte om statens budget. Det var fel att tänka sig eftersom andra 
grupper inte hade den rätten.”117

Det fanns alltså ingen annan grupp i samhället som hade rätt att förhandla om 
statens budget; därför ansågs kravet inte vara berättigat. Att överlägga ställde 
sig dock Sigurdsen positiv till, eftersom det implicerade en annan ordning: 

”Ja, vid en överläggning får du komma fram och lägga dina 
synpunkter kring hur du vill att ett förslag skall se ut, man kan då 
argumentera för och emot. Är det en förhandling skall du göra 
upp om att så här skall det vara och komma överens.”118

 
Skillnaden mellan förhandling och överläggning uppfattades således inte enbart 
som semantisk av Sigurdsen, utan här handlade det om två vitt skilda ordningar. 
”Förhandlingar” syftade till att nå en överenskommelse, medan ”överläggningar” 
gav pensionärsorganisationerna möjligheten att framföra sina åsikter. 

Regeringens motivering till varför utredningen skulle lämna förslag till 
förbättrade inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna, formulerades 
enligt följande:  

”Frågor om samhällets utformning liksom förändringar och reformer 
som genomförs av de politiska församlingarna på lokal, regional 
och central nivå berör pensionärerna i lika hög grad som andra 
grupper i samhället. Vissa frågor berör emellertid pensionärerna i 
högre grad än andra. Pensionärernas organisationer bedriver i 
egenskap av företrädare för olika pensionärsgrupper ett viktigt 
arbete i sådana frågor. Det är därvid betydelsefullt att pensionärerna 
ges möjlighet att utöva inflytande på frågor som har särskilt 
intresse för pensionärerna som grupp.”119

Regeringens motivering är intressant, eftersom den överensstämmer med 
PROs. Organisationen hade således inte enbart lyckats påverka själva 
uppgiften för utredningen, utan även själva motiveringen till varför 
utredningen skulle tillsättas. I min intervju med Sigurdsen försökte jag att 
ta reda på huruvida det fanns ytterligare motiv bakom regeringens 
agerande. Sigurdsen svarade med att lyfta fram ett annat sakmotiv, 
nämligen att det också låg i regeringens intresse att formalisera 
kontakterna med pensionärsorganisationerna.120 Det verkade således i hög 
grad handla om en praktisk fråga för regeringen. 

                                                 
117  Intervju 19. 
118  Intervju 19. 
119  Dir. 1987:12. 
120  Intervju 19. 
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Utredningsarbetet 

Utredningen leddes av Karl Erik Persson (tidigare förbundsordförande i 
Beklädnadsförbundet) och inkluderade sakkunniga från PRO, SPF, Social-
departementet och Handikappförbundets centralkommitté. Inom utredningen 
diskuterades inledningsvis en rad olika förslag till hur de äldres inflytande i 
samhället skulle kunna stärkas. Bland förslagen fanns inrättandet av ett Statens 
äldreråd, ett samrådsorgan inom regeringskansliet, en äldreombudsman och 
en överläggningsrätt.121 Under min intervju med utredningens sekreterare 
framkom emellertid att det endast var ett av förslagen som upplevdes som 
intressant av pensionärsorganisationernas företrädare, nämligen det om 
överläggningsrätt.122 Det bekräftades också av utredningens ordförande. 
Denne minns under en intervju med författaren att förslaget om inrättandet 
av en äldreombudsman länge fanns med i diskussionerna, men ogillades av 
pensionärsorganisationerna. Orsaken till detta var farhågan att en äldre-
ombudsman skulle kunna ta över pensionärsorganisationernas arbetsuppgifter. 
På den punkten kom därför utredningens ställningstagande enligt utredarens 
egen bedömning att ”påverkas av pensionärerna själva”.123

Att utredningen valde att gå vidare med just överläggningsrätten, var 
alltså ett utslag av pensionärsorganisationernas närvaro. Olika förslag till hur 
överläggningsrätten skulle utformas i praktiken, diskuterades under ett möte 
i september 1988.124 Ett förslag var att överläggningsrätten skulle regleras i 
lag samt omfatta central, regional och lokal nivå.125 Det förslaget kom dock 
att överges, eftersom en sådan lag skulle hamna i konflikt med Regerings-
formens sjunde paragraf. I denna paragraf finns den s.k. Kommunikations-
principen, som innebär att det är upp till regeringen att avgöra i vilken 
omfattning det är behövligt att konsultera enskilda eller organisationer i ett 
ärende. Ingen annan än staten själv skall alltså kunna bestämma huruvida 
konsultation eller förhandlingar skall ske i ett ärende.126

För att kringgå grundlagsproblematiken, slog utredningen därför in på 
en annan väg, nämligen överläggningsrätt genom avtal mellan regeringen 
och pensionärsorganisationerna. Det förslaget underbyggdes av utredningen 
med paralleller dels till situationen för de statsanställda, dels till förhållandet 
mellan den norska regeringen och Norsk Pensjonistforbund. Den förstnämnda 
parallellen framgår av en hänvisning i utredningen till Kungl. Majt:s kungörelse 
292 från 1937. Enligt kungörelsen var statens tjänstemän berättigade till att i 

                                                 
121  PM 7 till utredningen om pensionärsinflytande, 1987-12-14. 
122  Intervju 33. 
123  Intervju 43. 
124  Mötesprotokoll från Utredningen om pensionärsinflytande, 1988-09-05. 
125  PM 16 till utredningen om pensionärsinflytande, 1988-08-22, s. 4f. 
126  Enligt utredningens ordförande avfärdades förslaget efter att ha prövats hos jurister inom 

Regeringskansliet. 
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vissa frågor förhandla med myndigheter, utan att det inskränkte den senares 
rätt att fatta beslut. I det förarbete till utredningen som tog upp kungörelsen, 
konstaterades att: 

”Den ’förhandlingsrätt’ som här åsyftas är med dagens språkbruk att 
jämföra med överläggningsrätt, och att det är en sådan pensionärs-
organisationerna eftersträvar. Pensionärsorganisationerna skall 
alltså ges möjligheter att yttra sig och skall ha rätt att kräva att 
överläggningar sker.”127

Överläggningsrätten syftade alltså inte till att tvinga regeringen att sluta avtal 
med pensionärsorganisationerna. Istället handlade det om rätten för 
pensionärsorganisationerna att få yttra sig innan regeringen fattade sitt 
beslut. Parallellen till situationen för de statsanställda får antas ha tillkommit 
på initiativ av Sandberg. I en intervju med författaren framhöll Sandberg att 
han ”hela tiden” gjorde jämförelsen med situationen för de statsanställda. 
Syftet var att påvisa att det faktiskt gick att få till stånd en förhandlingsrätt 
med regeringen, utan att det stod i strid med föreskriften om staten som 
suverän i Regeringsformen.128

Den andra parallellen gjordes till kontakterna mellan den norska 
regeringen och Norsk Pensjonistforbund, som sedan 1979 reglerades i ett 
särskilt avtal. Avtalet föreskrev att kontakterna skulle ske inom ramen för en 
särskild förhandlings- och kontaktkommitté. I den skulle tre representanter 
från regeringen ingå, liksom tre till fem representanter från pensionärs-
organisationerna. Kommitténs uppdrag var att diskutera frågor med 
anknytning till välfärdsprogram som omfattade de äldre i samhället. Det här 
kunde ske under olika tidpunkter på året, men det betonades i avtalet att 
diskussioner alltid skulle ha skett innan budgeten presenterades inför 
Stortinget. Under sammanträdena skulle det föras protokoll, som sedan 
bilades ärendehandlingarna till Stortinget.129

Utredningsbetänkandet 

I utredningens betänkande, som presenterades i slutet av januari 1989, lades 
som förslag att införa en överläggningsrätt för pensionärsorganisationerna 
reglerad i ett avtal. Detta motiverades med att pensionärerna var mer 
beroende av välfärdsstatens program än andra grupper i samhället, samtidigt 
som de var dåligt representerade i folkvalda församlingar.130 Enligt 
utredningens ordförande fanns det inom utredningen en farhåga om att det 
argumentet även skulle kunna användas av andra grupper i samhället för att 

                                                 
127  PM 7 till Utredningen om pensionärsinflytande, 1987-12-14, s. 4f. 
128  Intervju 15. 
129  PM 15 till Utredningen om pensionärsinflytande, 1988-08-31, s. 4f. 
130  SOU 1988:65, s. 15. 
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även de skulle erhålla överläggningsrätt. Därför föreslog utredningen att 
överläggningsrätten för pensionärer skulle införas på prov under fem år. 
Visade det sig att även andra grupper skulle kräva överläggningsrätt, och 
därmed försätta regeringen i en omöjlig situation, skulle alltså försöket med 
överläggningsrätt för pensionärer kunna avbrytas.131

Utredningen lämnade också förslag på hur avtalet mellan regeringen 
och pensionärsorganisationerna skulle kunna se ut. Det gick ut på att över-
läggningar skulle äga rum minst två gånger per år på initiativ av antingen 
regeringen eller pensionärsorganisationerna. De frågor som kunde bli föremål 
för överläggning, utgjordes av pensionärers ekonomiska förhållande generellt, 
statsbidrag till pensionärsorganisationer, social service, hälso- och sjukvård, 
bostadsfrågor och boendeservice, kommunikationer samt kulturfrågor.132 
Beträffande vilka pensionärsorganisationer som skulle få tillträde till 
överläggningarna, gjordes vissa begränsningar. Dessa organisationer skulle för 
det första vara organiserade som riksförbund eller som en sammanslutning 
av riksförbund. För det andra skulle de vara öppna för alla pensionärer, d.v.s. 
ingen pensionär skulle kunna nekas medlemskap. För det tredje skulle 
sammanslutningen organisera minst fyra procent av det totala antalet förtids- 
och äldrepensionärer i landet. Huruvida en organisation uppfyllde dessa 
kriterier, var det upp till regeringen att avgöra.133

Utredningens förslag kretsade främst kring kontakterna mellan 
pensionärsorganisationerna och regeringen, men även kontakterna med 
centrala ämbetsverk och pensionärsråden på regional och lokal nivå 
behandlades. Utredningen menade att ett avtal av det slag som förespråkades 
även skulle kunna upprättas mellan pensionärsorganisationer och centrala 
ämbetsverk. De myndigheter som utredningen hade i åtanke, var de vars 
verksamhet var av betydelse för pensionärer, som Socialstyrelsen och 
Boverket.134 Beträffande pensionärsråden på regional och lokal nivå, ansåg 
utredningen det vara möjligt att knyta en överläggningsrätt till dessa, men att 
det var upp till varje kommun och landsting att själva avgöra om så skulle 
ske. Utredningen lade därför inget konkret förslag angående de lokala och 
regionala pensionärsråden, annat än att kommun och landsting uppmanades 
att ge pensionärsråden ”reella möjligheter till samverkan där så ännu inte 
skett”.135 Det ställningstagandet var enligt utredningens ordförande föranlett 
av signaler från Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet om att 
”de inte ville ha några regleringar”.136

                                                 
131  Intervju 43. 
132  SOU 1988:65. 
133  SOU 1988:65. 
134  Ibid. 
135  SOU 1988:65, s. 11. 
136  Intervju 43. 
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Sammanfattningsvis fanns det inom utredningen planer på att föreslå 
en juridiskt bindande överläggningsrätt, men i slutbetänkandet var det istället 
en överläggningsrätt genom avtal som förordades. Att det blev just avtals-
vägen som förespråkades kom dock inte att kritiseras av pensionärs-
representanterna i utredningen. Alla var överens om förslaget, vilket framgår av 
det sista mötesprotokollet där de sakkunniga tillkännagav att de inte hade för 
avsikt att lämna något särskilt yttrande.137 Samstämmigheten inom utredningen 
tyder därför på att det primära för pensionärsorganisationerna inte var att 
överläggningsrätten formulerades i en lag, även om det fanns med som ett 
alternativ. Istället handlade det om att få till stånd någon slags text som 
reglerade förhållandet mellan regeringen och pensionärsorganisationerna. 

Den bedömningen görs även av personer inom utredningen. På min 
fråga till den tjänsteman på Socialdepartementet som deltog i utredningen, om 
han upplevde att pensionärsrepresentanterna bundit fast sig till lagstiftnings-
vägen svarade denne: 

”Nej, jag uppfattade nog att huvudargumentet var detta att de 
ville att regeringen skulle kalla dem till överläggningar … Jag 
tror att de uppfattade det som att de stod med mössan i hand och 
bad om att få komma upp.”138

Pensionärsorganisationerna skulle således ha upplevt det som besvärande att 
de tidigare hade behövt ”böna och be” för att få träffa representanter från 
regeringen. Det centrala var därför att få ett erkännande från regeringen om 
att regelbundna träffar skulle hållas. Om det sedan skedde i form av en lag 
eller ett avtal var därför av underordnad betydelse. 

4.5  Inrättandet av pensionärskommittén 
Remissvaren 
I remissrundan ställde sig pensionärsorganisationerna inte helt överraskande 
positiva till utredningens betänkande. SPF tillstyrkte utredningens förslag i 
dess helhet, men kom med några förslag på tillägg och justeringar.139 PRO 
slöt även de upp bakom utredningens förslag, men betonade att överläggnings-
rätten inte fick omfatta alla pensionärsorganisationer. Regeringen 
uppmanades därför att inte göra några avsteg från de villkor som föreslagits 
av utredningen för erhållandet av en överläggningsrätt.140 PROs uppfattning 

                                                 
137  Mötesprotokoll från Utredningen om pensionärsinflytande, 1988-11-18. 
138  Intervju 70. 
139  SPFs remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-08-25. 
140  PROs remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-08-15. Som en konsekvens av att PRO slöt upp 

bakom förslaget kom de att under kongressen 1989 formulera sitt krav på överläggningsrätt därefter. 
I det handlingsprogram som antogs på kongressen heter det att PRO vill se införandet av en avtals-
reglerad överläggningsrätt på central nivå omfattande regeringen och statliga myndigheter. En 
dylik överläggningsrätt, knuten till antingen pensionärsråd eller pensionärsorganisationer, skulle 
även införas på regional och lokal nivå. Se PRO, Handlingsprogram antaget på kongressen 1989, s. 9. 
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delades inte av Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), som tvärtom 
uppmanade regeringen att sänka den spärr som var satt för att få tillgång till 
överläggningsrätten från fyra till två procent. Därmed skulle även RPG 
kunna kvalificera sig för en överläggningsrätt med regeringen.141

De statliga myndigheter som yttrade sig över förslaget var överlag 
positiva. Som en följd därav, kom Socialstyrelsen i sitt remissvar att förklara 
sig beredd att teckna avtal om överläggningsrätt med pensionärs-
organisationer såväl som handikapporganisationer.142 Lika positiva var 
tongångarna emellertid inte från Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
Landstingsförbundet biföll utredningens rekommendationer angående 
pensionärsråd på regional nivå, men styrelsen var inte enig. De moderata 
ledamöterna reserverade sig, med hänvisning till att en formalisering av 
intresseorganisationers inflytande inte sågs som önskvärt.143 I remissvaret 
från Kommunförbundet sades att medborgarnas inflytande i första hand 
borde kanaliseras genom partierna. Trots detta gjordes inga invändningar 
mot utredningens förslag, men Kommunförbundets styrelse var inte heller 
den enig. Ledamöter från moderaterna och folkpartiet reserverade sig mot 
remissen med motiveringen att individens möjligheter till inflytande var 
viktigare än överläggningsrätt för centrala intresseorganisationer.144

Regeringens beslut 

Efter det att utredningens betänkande varit ute på remiss, följde en tvåårig 
period av tystnad från regeringen. Under tiden däremellan startade en ryktes-
spridning om att det inte skulle bli någon proposition med anledning av 
utredningens förslag. Dessa rykten föranledde en uppmaning till kamp för 
överläggningsrätt i tidningen Statspensionären i början av 1990: ”När det nu 
ser ut som det hela resulterar i en flopp är det viktigt att SPRF [dåvarande 
Statspensionärernas Riksförbund] både centralt och lokalt gör uttalanden för 
en överläggningsrätt.”145 SPRF kom också att formulera ett brev till det 
ansvariga statsrådet Ingela Thalén, där hon tillfrågades vart förslaget 
egentligen tagit vägen. 

I svaret från Thalén, daterat den 23 maj 1990, sades att en proposition 
skulle föreläggas riksdagen under hösten 1990. Det som speciellt var föremål 
för övervägningar inom Regeringskansliet, var utredningens förslag att 
pensionärsorganisationerna skulle ges en avtalsbunden rätt till överläggningar 
med regeringen: 

                                                 
141  RPGs remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-06-20. Se även RPG-Gemenskap, Nr. 3, 1989, s. 4. 
142  Socialstyrelsens remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-08-15. Se även Boverkets 

remissyttrande, 1989-06-29 och Riksförsäkringsverkets remissyttrande, 1989-08-28. 
143  Landstingsförbundets remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-08-24. 
144  Kommunförbundets remissyttrande över SOU 1988:65, 1989-06-30. 
145  Statspensionären, Nr. 1, 1990, s. 16. 
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”Det är framför allt detta, förutsättningarna för att regeringen 
skall kunna sluta ett avtal med pensionärsorganisationerna som 
jämställda parter om en överläggningsrätt, som nu övervägs 
inom regeringskansliet.”146  

Det var således inte frågan om att utredningens betänkande höll på att 
begravas på Regeringskansliet, utan istället hade övervägandena dragit ut på 
tiden. Detta bekräftas också av den tjänsteman på Socialdepartementet som 
var involverad i ärendet.147

I mars 1991 kom regeringens svar på utredningens betänkande. Svaret 
kom dock inte i form av en proposition, utan i form av en skrivelse till 
riksdagen. Av skrivelsen framgår att förslaget om en överläggningsrätt genom 
avtal ogillades av regeringen. Detta hade att göra med Kommunikations-
principen i Regeringsformen: 

”För egen del [statsrådet Thalén] ställer jag mig tveksam till att 
regeringen på det sätt utredaren föreslår skulle binda sig för att 
överlägga på ett visst sätt i alla principiella frågor inom vidsträckta 
samhällsområden. Mot en sådan överläggningsrätt för vissa intresse-
organisationer talar bl.a. att den kan ses som en inskränkning i 
den handlingsfrihet som regeringen har enligt 7 kap. 2 § regerings-
formen när det gäller att lämna organisationer och enskilda 
tillfälle att yttra sig vid beredningen av regeringsärenden.”148

Att överläggningsrätten riskerade att hamna i konflikt med Regeringsformen, 
hade som bekant uppmärksammats av utredningen. Det var av just den 
anledningen som förslaget om överläggningsrätt genom avtal lanserats, 
varför det måste ha känts snopet för utredningen att det förslaget kom att 
underkännas av regeringen. 

Istället för en avtalsreglerad överläggningsrätt, föreslog regeringen 
inrättandet av en särskild kommitté på Socialdepartementet, den s.k. pensionärs-
kommittén. Syftet med pensionärskommittén var enligt regeringens skrivelse att 
den skulle utgöra ett ”forum för överläggningar” mellan regeringen och 
pensionärsorganisationerna. Överläggningarna skulle omfatta frågor som 
bedömdes vara av ”särskilt intresse” för pensionärer. Regeringens motivering 
till varför det skulle inrättas en kommitté för överläggningar med pensionärs-
organisationerna, gick ut på att pensionärerna i förhållande till andra delar av 
befolkningen var underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. Det 
uppfattade regeringen som ett problem, eftersom dessa församlingar fattade 
beslut i ”vissa” frågor som berörde pensionärerna i högre grad än andra 
grupper i samhället.149

                                                 
146  Utdrag ur brev från Ingela Thalén till SPRF. Återgett in extenso i Statspensionären, Nr. 5, 

1990, s. 5. 
147  Intervju 70. 
148  Skr. 1990/91:148, s. 3. 
149  Skr. 1990/91:148. 
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Enligt en intervju med en tjänsteman på departementet, kom det även att 
uppstå en diskussion kring förslaget om inrättandet av pensionärskommittén. 
Den handlade om huruvida denna lösning var förenlig med bestämmelserna 
för kommittéväsendet. Efter ”mycket om och men” kom förslaget ändå att 
accepteras.150 Det förefaller således inte enbart ha varit bekymmersamt för 
regeringen att motivera en institutionalisering av kontakterna med pensionärs-
organisationerna med hänsyn till Regeringsformen, utan även med hänsyn till 
bestämmelserna för kommittéväsendet. Regeringen skulle därför kunna ha valt att 
begrava utredningens betänkande helt och hållet, men det kom alltså inte att ske.151

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna, och då främst 
PRO, haft ett inflytande över regeringens beslut att inrätta pensionärs-
kommittén. Det förefaller nämligen inte särskilt sannolikt att regeringen skulle 
ha inrättat pensionärskommittén utan pensionärsorganisationernas krav. För 
det första fanns det betänkligheter kring att inrätta en kommitté som skulle 
fungera som ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationerna och regeringen, 
eftersom det ansågs rimma illa med bestämmelserna i Kommittéförordningen. 
För det andra har det av tidigare avsnitt framgått att regeringen visserligen 
inte hade något emot att ställa upp och träffa pensionärsorganisationerna, 
men att en reglering av kontakterna inte var önskvärd. Trots dessa 
betänkligheter valde alltså regeringen att inrätta pensionärskommittén. 

Orsaken till detta återfinns i omständigheten att pensionärsorganisationerna 
representerar en viktig väljargrupp för socialdemokraterna. Hade regeringen valt 
att strunta i utredningens betänkande, fanns risken att pensionärsorganisationerna 
blåst upp en proteststorm bland landets äldre, i stil med att: ”Regeringen 
struntar i pensionärernas inflytande.” En sådan proteststorm hade i förlängningen 
riskerat att straffa socialdemokraterna på väljararenan. Därför gällde det för 
regeringen att finna en lösning på frågan som kunde accepteras av 
pensionärsorganisationerna och som inte stod i strid med Regeringsformen. 
Att regeringen också var känslig för pensionärsorganisationernas reaktioner 
över ärendets utfall, märks genom de möten som arrangerades med 
pensionärsorganisationerna innan direktivet utfärdades till kommittén.152

                                                 
150  Intervju 70. 
151  Riksdagen kom bara att informeras om regeringens beslut, eftersom det står regeringen fritt att 

inrätta kommittéer. I riksdagen yrkade den moderate riksdagsledamoten Margit Gennser på att 
riksdagen inte skulle ge regeringen tillåtelse att fullfölja sina planer på inrättandet av pensionärs-
kommittén. Motiveringen var att regeringen därmed skulle få det svårt att neka andra organiserade 
intressen tillgång till kontinuerliga överläggningar. Konstitutionsutskottet, som behandlade regeringens 
skrivelse, tog emellertid ingen hänsyn till Gennsers motion. Se Mot. 1990/91:K94, bet. Ku32. 

152  Av pensionärsorganisationernas medlemstidningar framgår att regeringen ordnade minst 
två förankringsmöten med pensionärsorganisationerna, där bl.a. skrivelsen till riksdagen 
diskuterades. Det första mötet skulle ha hållits i slutet av 1990 och det andra i början av år 
1991. Se Veteranposten, Nr. 12, 1990, s. 5; RPG-Gemenskap, Nr. 1, 1991, s. 3. 
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Pensionärsorganisationernas grad av inflytande över beslutet var dock 
ändå måttligt, eftersom målet var att få till stånd en överläggningsrätt i lag 
eller avtal. Det målet kan inte sägas ha uppfyllts fullt ut genom regeringens 
inrättande av pensionärskommittén, eftersom pensionärsorganisationerna 
fortfarande inte kunde kräva överläggningar med stöd utav en lag eller ett avtal. 
En invändning mot den slutsatsen går ut på att PRO kunde tänka sig olika 
lösningar på inflytandefrågan och att inrättandet av pensionärskommittén var en 
av dem. Att PRO var öppet för olika lösningar framgår av det studerade 
materialet från kongressen 1979, där styrelsen pläderade för en förhandlingsrätt 
anpassad till ”rådande förhållanden”. Under Sandbergs tid som ordförande 
handlade det dock om att få till stånd en överläggningsrätt antingen genom 
lag eller genom avtal, varför inrättandet av pensionärskommittén får anses ha 
utgjort en kompromiss. Den bedömningen kom för övrigt också PRO att 
göra i sin kommentar till pensionärskommitténs inrättande.153

Med hänvisning till att PROs grad av inflytande över beslutet var 
måttligt, uppstår följdfrågan om deras krav kom att modereras. Enligt min 
bedömning är svaret ja på den frågan, eftersom regeringens beslut kom att 
utgöra slutstationen för organisationens krav. Att detta krav inte drevs vidare 
vare sig av PRO eller någon annan pensionärsorganisation, kan därför tolkas 
som att de kom att ta intryck av regeringens argument om att en lagstadgad 
förhandlingsrätt stred mot grundlagen. Även om alltså PRO haft ett 
inflytande över regeringens beslut, utesluter det inte att regeringen också haft 
ett visst inflytande över PRO.  

På central nivå innebar alltså regeringens inrättande av pensionärs-
kommittén slutstationen för PROs krav på överläggningsrätt. För vår del är 
dock inte slutstationen nådd riktigt ännu, eftersom bakgrunden till uppkomsten 
av de lokala pensionärsråden återstår att undersöka. 

 

4.6 Förhandlingsrätt och pensionärsråd på lokal nivå 
Uppvaktning av Kommunförbundet 

PROs krav på förhandlingsrätt riktade sig inte enbart mot den centrala nivån, 
utan även mot regional och lokal nivå. På dessa nivåer drevs i ett första 
skede krav på att kommuner och landsting skulle inrätta pensionärsråd och i 
ett andra skede att en överläggningsrätt skulle knytas till dessa. På lokal nivå 
startade utvecklingen av pensionärsråd i början av 1970-talet, många gånger 
på initiativ av lokala pensionärsorganisationer. Ett exempel är PRO-distriktet i 
Jämtlands län, som var pådrivande för att kommunerna inrättade pensionärsråd. 

                                                 
153  I sin kommentar gav PRO uttryck för en tudelad inställning till regeringens beslut. Å ena 

sidan upplevdes regeringens beslut som en ”kompromiss i förhållande till utredningens 
förslag”. Å andra sidan upplevdes regeringens beslut utgöra ett ”framsteg” i frågan om 
pensionärernas inflytande på central nivå. Se PRO, Verksamhetsberättelsen 1991, s. 61f. 
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År 1973 hade det arbetet resulterat i att 17 kommuner i Jämtlands län inrättat 
pensionärsråd.154 Ett annat exempel är Borlänge kommun, där pensionärsrådet 
inrättades 1972. I kommunfullmäktiges beslutsprotokoll nämns att initiativet till 
pensionärsrådet ursprungligen väckts i en skrivelse från PRO-distriktet i 
Dalarna.155

I syfte att få fler kommuner att inrätta pensionärsråd och detta utefter 
enhetliga regler, kom PROs Representantskap i september 1974 att anta ett 
förslag till stadgar för kommunala pensionärsråd som skulle distribueras till 
de lokala pensionärsorganisationerna. Förslaget innehöll regler om rådens 
sammansättning, uppgifter och organisation.156 Förslaget skickades även till 
Kommunförbundet, med en begäran om att de skulle rekommendera 
kommunerna att införa pensionärsråd utefter de föreslagna riktlinjerna. Som 
svar på skrivelsen kallade Kommunförbundet i början av 1975 till sig PRO 
och SPF för överläggningar angående pensionärsråd.157

I samband med överläggningarna utarbetades ett förslag till stadgar 
för pensionärsråden.158 I förslaget redogjordes också för bakgrunden till 
varför stadgarna utarbetats. Anledningen var att PRO, SPF och enskilda 
kommuner hört av sig till Kommunförbundet för att få till stånd ett 
regelverk. För Kommunförbundets del handlade det alltså om att gå krav till 
mötes som rests dels från de egna medlemmarna, dels från pensionärs-
organisationerna.159 Av förslaget framgår också att det i grunden fanns en 
positiv hållning till det krav som framförts av pensionärsorganisationerna, 
om att kommunerna skulle inrätta pensionärsråd efter enhetliga regler: 

”Pensionärsgruppens önskemål och behov förändras i takt med 
samhällsutvecklingen i likhet med vad som gäller för andra grupper. 
Det är viktigt att förtroendemän och anställda som ansvarar för den 
kommunala verksamheten är lyhörda för dessa förändringar så att de 
kan anpassa verksamhetsutbudet. För att kunna göra det krävs att 
man kontinuerligt har kontakt med främst pensionärsgruppen så 
att man får möjlighet att lyssna på och diskutera med dem som 
praktiskt upplever hur verksamheten fungerar.”160

                                                 
154  Pensionären, Nr. 4, 1973, s. 13. 
155  Borlänge kommun, Sociala Centralnämndens protokoll, 1972-10-11. Se även Falkenbergs 

kommun, Fullmäktiges sammanträdesprotokoll, 1977-08-22. Protokollen har påträffats i 
den enkätundersökning om pensionärsråden som utfördes av Socialdepartementet 1997. 

156  PRO, Mötesprotokoll från Representantskapet, 1974-09-23-, 27. 
157  Enligt redogörelse från ärendets gång av Valter Ekberg på PROs kongress 1985. I: PRO, 

Kongressprotokoll 1985, s. 301. 
158  Det förefaller också som att de förslag som utarbetats låg nära PROs föreslagna riktlinjer. 

Av PROs protokoll framgår att organisationen skulle ha sagt nej till ett första utkast, men 
accepterat ett andra förslag som stämde bättre överens med de egna riktlinjerna. PRO, 
Mötesprotokoll från Representantskapet, 1974-03-25, -26 samt 1975-09-08, -11. 

159  Kommunförbundet, Cirkulär 1975:49. 
160  Ibid. 
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Kommunförbundet betraktade alltså inte pensionärsorganisationernas krav på 
inflytandemöjligheter lokalt som orimliga. Tvärtom menade Kommunförbundet att 
det var viktigt för kommunerna att fånga upp synpunkter på hur verksamheterna 
fungerade och i det arbetet kunde pensionärsråden fylla en viktig funktion. 

I mars 1975 antog Kommunförbundets styrelse de föreslagna riktlinjerna 
för pensionärsråden. I styrelsens beslut heter det att förslaget till stadgar skulle 
överlämnas som ”information” åt kommunerna. Det handlade därför inte om 
någon uttrycklig rekommendation till kommunerna att inrätta pensionärsråd 
utefter de regler som föreslagits.161 Förslaget kan dock ändå ha kommit att 
uppfattas som detta av de kommuner som ännu inte hade inrättat något 
pensionärsråd. Den tolkningen stöds av att det skedde en kraftig ökning av 
antalet pensionärsråd kort efter det att kommunerna erhållit Kommun-
förbundets förslag. Frågan om förslagets effekter för pensionärsrådens 
utveckling, har jag för avsikt att återkomma till. 

Huruvida pensionärsorganisationerna kan sägas ha haft ett inflytande 
över Kommunförbundets beslut att skicka ut ett förslag till stadgar för 
pensionärsråden är svårbedömt, men det förefaller sannolikt att de hade det. 
Anledningen är att det var först efter det att Kommunförbundet uppvaktats 
av PRO och SPF som den kom att skicka ut brevet till kommunerna. Det 
finns dock faktorer som pekar mot att Kommunförbundet skulle ha gått ut 
med rekommendationerna oavsett pensionärsorganisationernas krav, varför 
jag avstår från att ta definitiv ställning till frågan om deras inflytande. Dels 
tycks det ha handlat om en praktisk fråga för Kommunförbundet att få till 
stånd enhetliga regler för pensionärsråden, dels framgår det av förslaget till 
kommunerna att Kommunförbundet ställde sig positiv till att utveckla 
pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter på lokal nivå. 

Effekten av Kommunförbundets förslag 
Exakt vilken effekt Kommunförbundets förslag hade för pensionärsrådens 
utveckling lokalt, går inte att säga med hänvisning till brist på data som sträcker sig 
över tid. Att förslaget ändå kan sägas ha haft en viss effekt, framgår av en under-
sökning genomförd av PRO. Den visar att 1976 fanns det pensionärsråd i 177 av 
landets då 277 kommuner. Under samma år hade dessutom ett principbeslut om 
inrättandet av pensionärsråd fattats i ytterligare 63 kommuner, vilket innebär att antalet 
kommuner med pensionärsråd förväntades stiga till 240 stycken. Det är den relativt 
stora mängden principbeslut som tyder på att Kommunförbundets förslag haft 
effekt för pensionärsrådens utveckling i landet. Däremot går det inte att peka ut 
Kommunförbundets förslag som helt avgörande för pensionärsrådens utveckling, 
eftersom många råd förefaller ha funnits redan innan förslaget gått ut.162

                                                 
161  Kommunförbundet, Cirkulär 1975:49. 
162  PRO, Verksamheten 1976, s. 76. 
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Under PROs kongress 1977 diskuterades de framsteg som gjorts på 
lokal nivå genom framväxten av pensionärsråd. I en av motionerna till 
kongressen uppmärksammades att pensionärsråd visserligen upprättats på 
lokal nivå, men att resultaten trots det varit ”ringa”. Därför uppmanades 
styrelsen att arbeta för en lokal förhandlingsrätt åt pensionärerna.163 I styrelsens 
utlåtande över motionen redovisades hur de arbetat med förhandlingsrätten 
på lokal nivå sedan kongressen 1973. Det hade gjorts genom att rikta en 
begäran till Kommunförbundet om inrättandet av pensionärsråd. Trots att det 
arbetet kommit att ge resultat ansåg styrelsen inte det vara tillräckligt för att 
uppfylla kongressens krav på förhandlingsrätt på lokal nivå, utan upprättandet 
av pensionärsråd betraktades endast som ett steg på vägen.164  

Kravet på en överläggningsrätt på lokal nivå togs även upp under 
kongressen 1981. Då kom kongressen att ge styrelsen i uppdrag att verka för en 
överläggningsrätt med kommunerna kring pensionärernas intressefrågor.165 
Min tolkning av det kravet är att PRO visserligen upplevde det som bra att 
pensionärsråden tillkommit, men att deras ”status” inom den kommunala 
beslutsprocessen kunde stärkas. Det behövdes därför en lagtext som förband 
kommunerna att överlägga med pensionärsorganisationerna i anslutning till 
utformningen av åtgärder som riktade sig mot de äldre. 

Äldreberedningen 

Undersökningsmaterialet tyder på att PRO drev kravet på överläggnings-
rätt kopplad till lokala pensionärsråd inom den s.k. Äldreberedningen. 
Denna tillsattes under Söders tid på Socialdepartementet och hade en 
arbetsuppgift som av direktivet att döma var relativt allmänt hållen. 
Direktivet föreskrev endast att beredningen skulle behandla frågor om en 
övergripande prioritering och samordning av äldrefrågor. Beredningen skulle 
vara parlamentariskt sammansatt och även inkludera representanter från 
PRO och SPF. Från PRO deltog Sandberg och från SPF dess ordförande 
Gösta Blixt.166

Till en början leddes arbetet i beredningen av centerpartisten Christina 
Rogestam, men efter valet 1982 ersattes hon av den nytillträdde stats-
sekreteraren på Socialdepartementet, Sture Korpi. I en intervju med författaren 
minns Korpi att han upplevde sig ha haft fria tyglar i fråga om vad 
utredningen skulle syssla med. Under Rogestams tid hade utredningen 
nämligen inte hunnit så långt, samtidigt som direktiven var allmänt hållna.167 

                                                 
163  Motion 38. I: PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 271. 
164  PRO, Kongressprotokoll 1977, s. 274. 
165  PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 1981, s. 136. 
166  Dir. 1980:93. 
167  Intervju 23. 
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I början hölls det därför möten där det, av det arkiverade utrednings-
materialet att döma, spånades ganska fritt kring vad utredningen skulle göra. 

Under ett sådant möte kom frågan om pensionärernas inflytande upp, 
vilket framgår av en promemoria med rubriken ”Underlag för idédiskussion”. 
Enligt promemorian resonerades det i utredningen kring de äldres låga 
representation i folkvalda församlingar och för att komma till rätta med 
problemet gavs flera förslag till tänkbara lösningar. Ett förslag var slopandet 
av ”osynliga åldersgränser för politisk representation”; ett annat förslag var 
”beslutanderätt för pensionärsråd”.168 Beträffande det sistnämnda förslaget, 
framgår det inte av promemorian vem det väcktes av. En inte allt för djärv 
gissning är dock att det var någon av pensionärsrepresentanterna. 

Någon beslutanderätt för pensionärsråd föreslogs dock aldrig av 
utredningen, men däremot lades andra förslag som syftade till att stärka de 
äldres inflytande. I Äldreberedningens slutbetänkande ”Äldreomsorg i utveckling” 
togs inflytandefrågan upp i det sjunde kapitlet.169 Där konstaterades att de 
äldres representation i beslutande församlingar var låg, men det fanns andra 
kanaler till inflytande, som pensionärs- och handikappråd. Därför var det, 
enligt Äldreberedningens uppfattning, angeläget att råden gavs ”reella 
möjligheter att påverka den kommunala verksamheten”.170 Av citatet från 
betänkandet framgår alltså att ordet ”reell” användes, ett ord som också 
förekom under PROs kongress 1985. Det kan ha varit en slump, men det kan 
också ha varit ett utryck för ordförande Sandbergs deltagande i utredningen. 
Något närmare besked om hur råden skulle ges reella möjligheter att påverka 
den kommunala verksamheten gavs dock inte. 

Däremot gjordes en starkare skrivning i anslutning till frågan om 
pensionärsorganisationernas roll i kommunens planering av äldreomsorgen. I 
samband med ett förslag om en bättre planeringssamverkan mellan kommuner 
och landsting i utformningen av service och vård, gjordes markeringen att: 
”De äldre och deras organisationer liksom handikapporganisationerna bör 
ges en central roll i arbetet.”171 Markeringen kom också att följas upp i den 
efterföljande propositionen ”Äldreomsorg inför 1990-talet”. Där konstaterade 
biträdande socialminister Bengt Lindqvist att kommunerna borde samverka 
med bl.a. organisationer i sin planering av insatser för äldre. Införandet av 
samverkansskyldigheten föreslogs ske i Socialtjänstlagen, som skulle lyda 
enligt följande: 

                                                 
168  PM Äldreberedningen, 1985-06-03. 
169  SOU 1987:21. 
170  SOU 1987:21, s. 76. 
171  SOU 1987:21, s. 164. 
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”Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen 
skall kommunerna samverka med landstinget samt andra samhälls-
organ och organisationer.”172

Av paragrafen framgår således att kommunen skall samverka med organisationer i 
planeringen av verksamheten. Att det var bl.a. pensionärsorganisationer som 
avsågs, framgår tydligt av själva motiveringen till förslaget längre bak i 
propositionen.173

Även om det alltså inte lades något konkret förslag angående 
pensionärsråden vare sig i Äldreberedningens slutbetänkande eller i den 
efterföljande propositionen, kan deras ställning i beslutsprocessen indirekt 
sägas ha stärkts genom ändringen av Socialtjänstlagen. Anledningen är att 
den samverkan som kommunerna ålades ha med pensionärsorganisationerna, 
i regel redan ägde rum inom pensionärsråden. Den bedömningen gjordes 
även av Sandberg i ett tal till kongressen 1989: 

”Samtidigt riktar vi en direkt uppmaning till kommuner och landsting 
att följa socialtjänstlagens §20a genom att pensionärsråden redan 
i ett tidigt skede kopplas in i planeringsarbetet för att i samverkan 
kunna utveckla en fin äldreomsorg.”174

Sandberg uppmanade kommunerna att följa den nya lagstiftningen genom att 
förankra frågor i pensionärsråden i ett tidigt stadium av beslutsprocessen. 
Det fick inte gå till på det sättet att kommunerna informerade pensionärs-
rådet först efter det att beslut redan fattats. I de fall pensionärsråden främst 
fungerat som organ för efterhandsinformation kunde därför pensionärs-
organisationerna lokalt kräva en ändring med stöd av lagen, vilken därmed 
bidrog till att stärka pensionärsrådens ställning i den kommunala 
beslutsprocessen. 

Pensionärsorganisationernas inflytande 

I fråga om varför Socialtjänstlagen ändrades, minns Korpi under en intervju med 
författaren att utredningen var inspirerad av redan existerade skrivningar i 
Socialtjänstlagen om behovet av att lyssna till människors önskemål.175 Den 
tankegången uttrycks även i propositionen, där det understryks att den 
enskildes behov av vård och service skall utgöra ”utgångspunkt i planeringen”. I 
meningen efter heter det dock att en ”aktiv medverkan från pensionärs-
organisationerna och från andra berörda parter i samhället” sågs som 
                                                 
172  Prop. 1987/88:176, bet. 1988/89: SoU6, prot. 44. Efter riksdagsbeslutet införlivades 

texten i Socialtjänstlagen 20 a §. I den nya socialtjänstlag som trädde i kraft i januari 2002 
finns bestämmelsen införd under femte kapitlet, 6 §. 

173  Prop. 1987/88:176. 
174  PRO, Kongressprotokoll 1989, s. 14. 
175  Intervju 23. 
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angelägen från statsrådets sida. 176 I propositionstexten fokuseras alltså på den 
enskildes behov. Det intressanta härvidlag är markeringen om kanaliserandet 
av den enskildes behov via organisationer, en markering som inte är alldeles 
självklar. 

Alternativet skulle ha varit att enbart fokusera på den enskildes möjlig-
heter att påverka verksamheternas utformning. Att så inte skedde kan vara ett 
tecken på att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över regeringens 
förslag. Något som tyder på att så också var fallet, är Korpis svar på min fråga 
om varför organisationerna hamnade i fokus istället för den enskilde individen: 

”Ja, det var ju för att organisationerna drivit den här frågan. 
Organisationernas krav på ett ökat inflytande även på den 
kommunala nivån var inte helt betydelselöst för den här 
formuleringen i utredningen? [Författarens fråga] Nej, det tror 
jag inte. Kravet på det här med förhandlingsrätten levde ju kvar 
någonstans i centrum för de här diskussionerna. Den fanns kvar 
och krävde någon form av lösning.”177

 
Korpis medgivande att organisationens krav inte var utan betydelse för 
utredningens, och senare regeringens, förslag antyder att pensionärs-
organisationerna påverkat regeringen. Det finns dock en annan omständighet 
som pekar i motsatt riktning. Den går ut på att regeringen samtidigt strävade 
efter att göra pensionärsorganisationerna mer delaktiga i äldreomsorgsfrågor. 
Denna strävan blev tydlig under en intervju med Lindqvist 1987 i 
Pockettidningen R. I intervjun kom Lindqvist att rikta hård kritik mot 
pensionärsorganisationernas prioritering av frågor: 

”Jag skulle vilja säga så här – tänk om du kunde få PRO t ex att mera 
aktivt än idag driva äldreomsorgsfrågorna. Det gör de faktiskt 
inte idag. De pensionärsrörelser vi har är mer intresserade av 
pengar – pensionerna.”178

Att det fanns en strävan inom den politiska ledningen på Social-
departementet efter att göra pensionärsorganisationerna mer delaktiga i 
äldreomsorgsfrågor, bekräftas också av Lindqvists statssekreterare Korpi. 
Han berättar för författaren att han skulle ha strävat efter att styra in frågan 
om överläggningsrätten till den kommunala nivån, där behovet av en 
avancerad äldreomsorg växte fram, och bort från den centrala nivån och 
frågor om pensionerna.179

                                                 
176  Prop. 1987/88:176, s. 109. 
177  Intervju 23. 
178  Pockettidningen R, Nr. 1, 1987, s. 90. Lindqvists uttalande kom att bli föremål för hård 

kritik av PRO, se PRO-Pensionären, Nr. 5, 1987b, s. 12f. 
179  Intervju 23. 
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Det fanns således en önskan hos såväl Lindqvist som Korpi att 
pensionärsorganisationerna skulle ägna mer tid åt frågor angående äldre-
omsorgen. Mot denna bakgrund skulle därför tillkomsten av lagstiftningen 
om samverkansskyldighet för kommunerna kunna ses som ett medel för 
politikerna att nå sina mål, vilket tyder på att pensionärsorganisationerna inte 
fick dem till att göra något de annars inte skulle ha gjort. Å andra sidan 
förefaller det mindre rimligt att tro att politikers strävan efter att involvera 
pensionärsorganisationerna i äldreomsorgsfrågor skulle vara så pass stark att 
den ensam skulle motivera en lagändring. 

Min sammantagna bedömning är därför att pensionärsorganisationerna 
haft ett inflytande över regeringens förslag om införandet av en samverkans-
skyldighet i Socialtjänstlagen. Pensionärsorganisationernas grad av inflytande över 
förslaget får dock betraktas som måttligt, detta med hänvisning till att PRO 
verkat för att en överläggningsrätt skulle knytas till pensionärsråden. En så 
pass uttrycklig lagtext blev det inte, men att själva principen om en samverkans-
skyldighet för kommunen lagfästes får ändå betraktas som en seger för PRO i 
deras strävan efter att stärka pensionärsrådens ställning ute i landets 
kommuner. Trots att segern således delvis var vunnen, kom organisationen att 
fortsätta driva kravet på överläggningsrätt knuten till råden på lokal nivå i den 
utredning som avlöste Äldreberedningen, Utredningen om pensionärsinflytande. 

4.7 Slutsatser 
Central nivå 

Undersökningen visade att pensionärsorganisationerna (och då främst PRO) 
haft ett inflytande över regeringens beslut att inrätta pensionärskommittén, men 
även över en rad föregående beslut i samma ärende. Bakgrunden till inrättandet 
av pensionärskommittén återfinns i PROs krav på förhandlingsrätt. Det kravet 
gick ut på att regeringen skulle bli skyldig att kalla till sig företrädare från 
pensionärsorganisationerna i samband med utarbetandet av förslag av 
betydelse för landets pensionärer. Denna skyldighet var av organisationen 
tänkt att regleras antingen genom lag eller genom avtal. I mitten av 1970-
talet beslutade sig också den socialdemokratiska regeringen för att sluta avtal 
med PRO om överläggningsrätt. Undersökningen visade att PRO hade ett 
inflytande över regeringens beslut, men att det var måttligt. Regeringens 
beslut motsvarade nämligen inte fullt ut de krav som ställts av PRO. 

Avtalet mellan PRO och den socialdemokratiska regeringen kom dock 
att gå upp i rök efter det att de borgerliga partierna övertagit regerings-
makten 1976. PRO gav inte upp för det, utan fortsatte att driva kravet på 
förhandlingsrätt. De borgerliga regeringarna svarade med att de var positiva till 
att ställa upp och träffa PRO, men någon institutionalisering av kontakterna 
kom inte att ske. Istället tog socialdemokraterna initiativ i frågan inför valen 
1979 och 1982. I två motioner inför vardera val, utgavs löften om förhandlingar 
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mellan en eventuell socialdemokratisk regering och pensionärsorganisationerna 
om pensionerna. Slutsatsen drogs att PRO haft ett inflytande över 
socialdemokraternas beslut att motionera i frågan om överläggningsrätten. 
Inflytandegraden var dock svårbedömd eftersom det inte framgick av 
motionerna exakt vad socialdemokraterna gått med på. 

Efter att ha återtagit regeringsmakten 1982, kom också social-
demokraterna att hålla överläggningar med pensionärsorganisationerna om 
pensionerna. Överläggningarna ägde rum mellan PRO och socialminister 
Sten Andersson, men de kom inte att regleras på det sätt som önskats av 
organisationen. I samma stund som Anderssons tid på Socialdepartementet 
var över, kom därför PRO att återuppta kravet på överläggningsrätt. Denna 
gång svarade den socialdemokratiska regeringen med att tillsätta en statlig 
utredning om pensionärernas inflytande. På basis av utredningens betänkande, 
fattade regeringen senare beslut om att inrätta pensionärskommittén.  

Slutsatsen drogs att PRO haft ett inflytande över beslutet. Graden av 
inflytande var dock måttlig, eftersom beslutet att inrätta pensionärskommittén 
utgjorde en kompromiss i förhållande till PROs krav på överläggningsrätt. 
Samtidigt drogs slutsatsen att regeringen också kan sägas ha haft ett inflytande över 
PRO. Efter att regeringen fattat beslut om att inrätta pensionärskommittén 
upphörde organisationen att driva kravet på överläggningsrätt. Detta tolkades 
som att deras krav kom att modereras under kontakterna med regeringen. 

Utifrån det studerade materialet har det också varit möjligt att dra 
slutsatser om själva betingelsen för PROs inflytande. Den gick ut på att 
organisationen representerar en viktig väljargrupp för det socialdemokratiska 
partiet. Att det förhåller sig så, framgick av protokoll från social-
demokraternas partistyrelse under den tid de befann sig i opposition. Då 
diskuterades bl.a. hur partiet skulle kunna bli bättre på att fånga upp de 
äldres frågor i syfte att stärka sin position på väljararenan. Ett konkret 
resultat av den diskussionen, var att partiet sedan kom att sluta upp bakom 
PROs krav på överläggningsrätt i två motioner inför valen 1979 och 1982. 

Lokal nivå 

PROs krav på förhandlingsrätt riktade sig även mot lokal nivå och drevs i ett 
första skede genom krav på att kommunerna inrättade pensionärsråd. I ett 
senare skede bestod kravet av att en förhandlingsrätt knöts till råden. 
Undersökningen av pensionärsorganisationernas inflytande över de lokala 
pensionärsrådens utveckling, avgränsades till att omfatta beslut tagna på 
central nivå. Detta är en brist, eftersom kommunernas inrättande av 
pensionärsråd inte alltid var en följd av centralt fattade beslut. För att få en 
fullständig bild av pensionärsorganisationernas inflytande över pensionärs-
rådens utveckling, hade det därför krävts ingående studier av de lokala 
pensionärsorganisationernas inflytande över kommunernas beslut. En dylik 
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studie har dock inte varit möjlig att genomföra inom ramen för avhandlingen. 
Undersökningsmaterialet tyder dock på att pensionärsorganisationerna centralt 
såväl som lokalt haft ett inflytande över kommunernas beslut att inrätta 
pensionärsråd. Att pensionärsorganisationerna lokalt haft ett inflytande över 
kommunernas beslut, baseras på observationer från enstaka fullmäktige-
protokoll. Av dessa framgår att kommunerna fattat beslut om inrättandet av 
pensionärsråd efter att ha uppvaktats av pensionärsorganisationerna lokalt. 

På central nivå verkade pensionärsorganisationerna för att få Kommun-
förbundet att gå ut med rekommendationer till landets kommuner att inrätta 
pensionärsråd efter enhetliga regler. Undersökningen visade att det arbetet också 
kom att ge resultat, i form av att Kommunförbundet beslutade om att förse 
kommunerna med förslag till riktlinjer för pensionärsråden. Jag avstod från 
att ta definitiv ställning till frågan om huruvida pensionärsorganisationerna 
haft inflytande över Kommunförbundets beslut, men det förefaller sannolikt 
att de hade det. Effekten av Kommunförbundets förslag var att det inrättades 
pensionärsråd i uppskattningsvis ett sextiotal kommuner, vilket innebar att 37 
kommuner saknade pensionärsråd 1977. Flera kommuner får emellertid antas ha 
inrättat pensionärsråd redan innan de nåtts av brevet från Kommunförbundet. 

Därefter gick PRO vidare med kravet på att en överläggningsrätt 
skulle knytas till pensionärsråden. Undersökningsmaterialet tyder på att det 
kravet kom att drivas inom ramen för Äldreberedningen som arbetade under 
1980-talet. På basis av utredningens betänkande kom det också att införas en 
ändring av Socialtjänstlagen, som gick ut på att kommunerna gjordes skyldiga 
till att samverka med bl.a. organisationer i sin planering av verksamheten. 
Ändringen gav inte upphov till uppkomsten av nya pensionärsråd ute i landet. 
Däremot skapade den förutsättningar för att stärka de redan existerande 
pensionärsrådens ställning i den kommunala beslutsprocessen, eftersom 
det i regel är där som samverkan äger rum mellan kommunerna och pensionärs-
organisationerna. Slutsatsen blev att PRO haft ett inflytande över regeringens 
förslag om införandet av en samverkansklausul i Socialtjänstlagen. Själva 
graden av inflytande var dock måttlig, eftersom PRO ställt krav på att en 
överläggningsrätt knöts till råden. Det kom inte att ske, men ändringen av 
Socialtjänstlagen får ändå betraktas som en framgång för deras krav. 

Hur kan vi då veta att inrättandet av råden från politikernas sida inte 
var synonymt med inrättandet av Potemkinkulisser? En sak är att ge 
läpparnas bekännelse till inrättandet av inflytandemöjligheter för pensionärs-
organisationerna, en annan sak är att erbjuda detta i praktiken. För att kunna 
besvara denna fråga, studeras i nästa kapitel pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter genom pensionärskommittén. Därefter studeras pensionärs-
organisationernas inflytande över utvecklingen av följande frågor under 
1990-talet: Pensionerna, bostadstilläggen, tandvårdsförsäkringen och avgifterna 
inom äldreomsorgen. En snarlik studie för den kommunala nivån, fast mer 
begränsad till sin omfattning, utförs i avhandlingens tionde kapitel. 
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5. Inflytandemöjligheter på central nivå 

 
 
I föreliggande kapitel ställs först frågan om pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter över politiken genom pensionärskommittén. Har 
pensionärsorganisationerna inflytandemöjligheter över politiken och hur ser 
de i så fall ut? Den frågan är viktig att ställa eftersom det inte kan uteslutas 
att pensionärskommittén är dysfunktionell, eller att verksamheten främst 
präglas av information från regeringen kring redan fattade beslut. Frågan om 
pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter besvaras i kapitlets första 
avsnitt, genom en undersökning av kommitténs arbetsformer under perioden 
1991-1995: Hur många möten hölls, vilka personer representerade regeringen 
och vilka administrativa rutiner fanns det? Därefter undersöks pensionärs-
organisationernas egna bedömningar av sina inflytandemöjligheter, såsom de 
uttryckts i intervjuer och i de egna medlemstidningarna. Av den undersökningen 
framgår att pensionärsorganisationerna upplevde att pensionärskommittén 
fungerade, men att inflytandemöjligheterna kunde bli bättre även i andra 
sammanhang som det statliga utredningsväsendet. År 1996 fattade regeringen 
beslut om att förstärka pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
centralt. I kapitlet ställs därför även frågan om pensionärsorganisationerna 
haft ett inflytande över det beslutet. Frågan besvaras i kapitlets andra avsnitt 
genom en undersökning av pensionärsorganisationernas agerande i anslutning 
till regeringens beslut. Avslutningsvis ställs frågan om pensionärs-
organisationernas inflytandemöjligheter över politiken genom kommittén 
under perioden 1996-2002. Den frågan besvaras i kapitlets tredje avsnitt 
genom att, precis som i kapitlets första avsnitt, analysera kommitténs 
arbetsformer och pensionärsorganisationernas egna bedömningar. Studiens 
resultat sammanfattas i kapitlets fjärde avsnitt. 

5.1 Inflytandemöjligheter 1991-1995 
Pensionärskommitténs arbetsformer 
I direktivet till pensionärskommittén står det att den skall utgöra ett forum 
för överläggningar mellan regeringen och företrädare för de pensionärs-
organisationer som står öppna för alla pensionärer.1 Överläggningarna skall 
                                                 
1  Dir. 1991:49. Det kriteriet innebar till en början att endast tre organisationer släpptes in i 

kommittén: PRO, SPF och RPG. De två övriga, SKPF och SPRF, var först inte kvalificerade 
för en plats i kommittén med anledning av att de endast tillät pensionärer med ett förflutet 
inom kommunal respektive statlig sektor att bli medlemmar. SKPF och SPRF kom dock 
att öppna dörrarna för alla pensionärer genom stadgeändringar som för SPRFs del togs på 
kongressen 1992 och för SKPFs del på kongressen 1997. Se Statspensionären, Nr. 4, 
1994a, s. 7; Jensen 1999, s. 152. 
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enligt direktivet handla om frågor som berör de äldre i samhället och äga 
rum minst två gånger per år.2 Under perioden 1991-1995 hölls också minst 
två möten per år, vilket framgår av tabellen nedan. 

Tabell 5.1 
Antal möten i pensionärskommittén 1991-1995 

ÅR ANTAL MÖTEN MÖTESMÅNAD 
1991 1 November 
1992 4 Januari, september, september, oktober 
1993 3 Mars, maj, november 
1994 5 Januari, februari, augusti, oktober, november 
1995 3 Februari, april, oktober 

Källa:1991: PRO, Verksamheten 1991, s. 62. 1992: PRO, Verksamheten 1992, s. 51. 1993-1995: 
Socialdepartementet, Stencil angående pensionärskommitténs sammanträdesdatum 1993-1999. 

Uppgifter om mötesfrekvensen har hämtats från pensionärsorganisationernas 
medlemstidningar samt ur en stencil från Socialdepartementet. Tabellen 
visar att pensionärskommittén hade sitt första möte i november 1991, vilket 
förklarar den låga siffran för det året. År 1992 hölls det fyra möten i 
kommittén, varav tre skedde i anslutning till regeringens arbete med 
krispaketen under hösten. Även åren därpå överskred antalet möten det antal 
som stod föreskrivet i direktivet. 

För att ta reda på hur det förhöll sig med regeringens representation 
samt de administrativa rutinerna för kommittén, har intervjuer genomförts. 
Intervjuerna avser förhållandena under hela perioden 1991-2002 och har 
gjorts med såväl företrädare för pensionärsorganisationerna som tjänstemän 
på departementet. Regeringens representation finns inte specificerad i 
direktivet till kommittén. Det skapade till en början oro inom SPF över att 
statsråden inte skulle komma att närvara, utan enbart tjänstemän inom 
Regeringskansliet. En sådan ordning ansågs bidra till sämre inflytande-
möjligheter, jämfört med om statsråden var med på mötena.3

Oron visade sig dock vara obefogad. Under hela perioden 1991-2002 
har ansvarigt statsråd på Socialdepartementet innehaft ordförandeposten. 
Detta framgår inte enbart av den årliga kommittéredovisningen, utan även av 
uppgifter från samtliga av de intervjuade. Dessutom har det inte tillhört 
ovanligheterna att bägge statsråden på Socialdepartementet (socialministern 
och socialförsäkringsministern) närvarat tillsammans med sina statssekreterare. I 

                                                 
2  Dir. 1991:49. 
3  Veteranposten, Nr. 4, 1991, s. 9. 

 104

Print & Media



min intervju med en av tjänstemännen bedöms närvaron av statsråd och 
statssekreterare utgöra en ”form av styrkemanifestation från departementets 
sida att alla är med. Man visar på så sätt att man tar det hela på allvar”.4

Förutom närvaron av den politiska ledningen på Socialdepartementet, 
deltar även tjänstemän på kommitténs möten. Ett par tjänstemän deltar 
regelbundet, medan andra kallas in beroende på vilken fråga det gäller. Från 
pensionärsorganisationerna kommer två representanter till mötena, vilket är 
det antal som de har rätt att utse till ledamöter av kommittén. Det inträffar 
också att pensionärsorganisationerna har med någon av sina experter 
beroende på vilken fråga som skall behandlas. De sitter dock med ”vid sidan 
av” och utgör formellt inte ledamöter av kommittén. Sammanlagt uppskattar 
därför de intervjuade att mellan 15-20 personer kan delta under ett möte i 
pensionärskommittén. 

De administrativa rutinerna för kommittén utmärks av att en dagordning 
sammanställs inför varje möte. Det görs av den tjänsteman på departementet 
som också tjänstgör som sekreterare under själva mötet. Enligt samtliga av 
de intervjuade upprättas dagordningen i samråd mellan departementet och 
pensionärsorganisationerna, genom att sekreteraren uppmanar pensionärs-
organisationerna att komma med förslag till ämnen för diskussion. Enligt en av 
tjänstemännen dominerar ärenden initierade av pensionärsorganisationerna, 
men det inträffar också att departementet initierar ärenden. 

Själva mötet i kommittén pågår mellan en till två timmar. Under mötet 
avrundas en fråga med en sammanfattning av ordföranden i stil med att ”det 
här får vi ta till oss”, ”det här får vi återkomma till” eller ”då är vi överens 
om att ni gör det, vi gör det och det här kan vi inte göra något åt”.5 Formella 
beslut fattas alltså inte i kommittén, med undantag av frågor gällandes 
mötesformalia. Samtalen i kommittén dokumenteras genom enklare minnes-
anteckningar, som förs av sekreteraren. Minnesanteckningarna bifogas sedan 
kallelsen till nästa möte. Den skriftliga dokumentationen från mötena i 
kommittén är inte tillgänglig för allmänheten, utan betraktas som ”internt 
arbetsmaterial”.6

Sammantaget finns det inget utifrån uppgifterna om kommitténs arbets-
former som tyder på att den skulle utgöra exempel på en dysfunktionell 
institution, utan inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna. I regel har 
fler möten hållits per år än vad som specificerats i direktivet; statsråden är 
själva närvarande på mötena; samt det existerar rutiner för administrationen 

                                                 
4  Intervju 81. 
5  Exempel på hur de intervjuade formulerade sig. 
6  Uppgift från en tjänsteman på Socialdepartementet under ett telefonsamtal med författaren 

hösten 1999. Samtalet gällde en anhållan från författaren om att få ta del av minnes-
anteckningarna. Anhållan avslogs emellertid med hänvisning till att materialet var att 
betrakta som ”internt arbetsmaterial”. 
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av rådets verksamhet. Frågan om inflytandemöjligheterna har emellertid även 
studerats genom intervjuer med representanter för pensionärsorganisationerna 
samt undersökningar av pensionärsorganisationernas medlemstidningar. Det 
är mot resultatet av detta som uppmärksamheten riktas härnäst. 

Pensionärsorganisationernas bedömningar - pensionärskommittén 

I pensionärsorganisationernas medlemstidningar förekom vissa negativa 
bedömningar angående inflytandemöjligheterna genom kommittén under 
perioden 1991-1995. Två exempel på det återges i citaten nedan hämtade från 
SPFs tidning Veteranposten samt PROs medlemstidning PRO-Pensionären: 

”Det försvårade remissarbetet lär kunna bli ett ärende för 
regeringens snart årsgamla pensionärskommitté, som haft det 
märkligt trögt i portgångsföret. I den mån kommitténs passivitet 
berott på brist på diskussionsunderlag - som det antyddes i våras 
- så finns här en fråga som bör kunna behandlas och lösas utan 
omständiga och tidskrävande preludier.”7 [SPFs ordförande Nils 
Carlshamre i Veteranposten] 
”Den pensionärskommitté som tillsattes på hösten 1991 måste bli 
ännu effektivare och vi måste se över de regler som finns idag 
och som har sina brister. Vi måste helt enkelt komma in vid rätt 
tidpunkt … ”.8 [PROs ordförande Lars Sandberg i PRO-Pensionären] 

Av det första citatet framgår att SPFs ordförande Nils Carlshamre ansåg att 
samrådet i kommittén skulle ha gått trögt under den första tiden. Carlshamre 
angav även en orsak till detta, nämligen bristen på diskussionsunderlag. 
Sandberg gav uttryck för en liknande bedömning och menade att orsaken 
gick att finna i att mötena inte låg helt rätt i tiden för att kunna påverka 
besluten. Det blev särskilt påtagligt hösten 1991, då regeringen lade förslag 
av betydelse för de äldre utan ett föregående samråd i pensionärskommittén. 
Det ena förslaget gällde att inte bevilja några nya delpensioner, det andra att 
slopa korttidsstudiestöd och internatbidrag till studieverksamhet för äldre. 9

De åsikter som fanns angående pensionärskommitténs sätt att fungera, 
kom också att tas upp som ett ärende i kommittén under ett möte i början av 
1994. Under mötet kom deltagarna, enligt en artikel i SPRFs medlems-
tidning, överens om att få bättre ordning på arbetsformerna.10 Därför var det 
något förbryllande för SPRF, och säkerligen också för de övriga pensionärs-
organisationerna, att nästa möte blev inställt. Mot bakgrund av detta inställda 
möte, publicerade SPRFs ordförande Olof Bergvall ett öppet brev i 

                                                 
7  Veteranposten, Nr. 8, 1992, s. 5. 
8  Pensionären, Nr. 7, 1993, s. 27. 
9  Prop. 1991/92:100; PRO-Pensionären, Nr. 1, 1992, s. 14; PRO, Verksamhetsberättelse 

1992, s. 62. 
10  Statspensionären, Nr. 5, 1994, s. 3. 
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medlemstidningen till biträdande socialminister Könberg. Under rubriken 
”Pensionärskommittén utnyttjas dåligt” påmindes Könberg av SPRFs ordförande 
Bergvall om innebörden av den tidigare överenskommelsen: 

”Vid vårt senaste sammanträde diskuterades kommitténs arbetsformer, 
som man trodde i syfte att få bättre ordning på dessa. Det inställda 
mötet och den uteblivna informationen skiljer sig från de intentioner 
som man då enades om.”11

Bergvall ansåg alltså att regeringens tidigare försäkran om att förbättra 
pensionärskommitténs arbetsformer, stämde dåligt överens med beslutet att 
ställa in ett planerat möte. Bergvall var dessutom besviken över att 
regeringen inte gett förbundet någon information om de nya besparingar som 
var planerade inom pensionsområdet.12

Intervjuerna med pensionärsorganisationernas företrädare i kommittén 
ger dock intryck av att bilden inte var så pass mörk som medlemstidningarna 
antyder.13 Istället gavs uttryck för uppfattningen att pensionärskommittén 
försåg organisationerna med inflytandemöjligheter över politiken, men att 
detta kunde bli ännu bättre. Under intervjuerna anmodades pensionärs-
organisationernas företrädare att resonera kring dels huruvida inflytande-
möjligheter existerade, dels om det fanns några skillnader mellan kommitténs 
sätt att fungera under regeringarna Bildt och Carlsson. På den sistnämnda 
frågan var SPFs ordförande Carlshamre snabb med att framhålla att han inte 
hade sett någon skillnad mellan regeringar, utan istället mellan social-
ministrar. En av de socialministrar som Carlshamre ansåg som särskilt bra 
att ha att göra med var Bo Könberg. 14 I min intervju med PROs före detta 
ordförande Sandberg, gjorde även han bedömningen att Könberg skött 
kontakterna med pensionärsorganisationerna på ett bra sätt. Sandberg upplevde 
att det fanns möjlighet att påverka besluten inom pensionärskommittén under 
den aktuella perioden, men att det också fanns tillfällen där regeringen Bildt 
inte tog upp frågor till diskussion inför beslut.15

Ordföranden i RPG, Sven O. Svensson, ansåg sig inte ha sett några 
större skillnader mellan pensionärskommitténs sätt att fungera under Bildt 
och Carlsson. Han hade överlag önskat se flera konkreta resultat av 
kommitténs arbete, men var samtidigt inte beredd att gå så långt som att 
påstå att kontakterna inom pensionärskommittén skulle ha varit meningslösa. 
Tvärtom bedömer han dem som värdefulla med tillägget att: ”Sedan kan man 

                                                 
11 Statspensionären, Nr. 5, 1994, s. 3. 
12  Ibid. 
13  Intervjuer har genomförts av författaren med i stort sett samtliga ordföranden för de 

pensionärsorganisationer som fanns representerade i kommittén under perioden 1991-
1995. 

14  Intervju 25. 
15  Intervju 15. 
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ha synpunkter på att de skulle ha kunnat ha varit ännu mera värdefulla om du 
förstår vad jag menar.”16 Inte heller SPRFs ordförande, Olof Bergvall, tyckte 
att det var någon större skillnad mellan de bägge ministärernas sätt att 
hantera kommittén, men även han nämner de positiva erfarenheterna av 
Könbergs sätt att hantera kommittén: ”Det var en bra och meningsfull 
dialog.”17 Alla ministrar skulle dock så långt som möjligt ha försökt att gå 
pensionärsorganisationerna till mötes, men Bergvall upplever att det var de 
ekonomiska förutsättningarna som begränsade dem.18

Pensionärsorganisationernas egna bedömningar angående inflytande-
möjligheterna genom pensionärskommittén under perioden 1991-1995 är 
således blandade. I vissa frågor gavs de tillfälle till diskussion inom kommittén 
inför beslut, medan den möjligheten inte gavs i andra frågor. Inflytande-
möjligheterna fanns alltså, men de kunde bli bättre genom att fler frågor av 
intresse för landets äldre aktualiserades av regeringen i kommittén. 

Pensionärsorganisationernas bedömningar – övriga kommittéväsendet 

Pensionärsorganisationerna hade även synpunkter på inflytandemöjligheterna 
genom det övriga kommittéväsendet. De upplevde sig nämligen inte ha fått 
tillträde till alla de utredningar de önskat. Under perioden 1990-1995 var 
PRO och SPF representerade i sammanlagt fyra statliga utredningar: 
Pensionsberedningen, KBT-utredningen, Kommittén för europeiska äldreåret 
samt Hälso- och Sjukvårdsutredningen 2000. Av dessa utredningar, får 
KBT-utredningen och Hälso- och sjukvårdsutredningen betraktas som de två 
huvudsakliga. Pensionsberedningen slutförde sitt arbete under 1990 och 
arbetet i Kommittén för europeiska äldreåret gick enbart ut på att förbereda 
det svenska deltagandet.19 Det antalet kommittéuppdrag upplevdes som 
alldeles för litet av SPFs ordförande Carlshamre, vilket framgår av en ledare 
i medlemstidningen: 

”Ett av de viktigaste sätten att påverka utvecklingen är att i 
kommittéer och arbetsgrupper delta i det ständigt pågående 
utredningsarbetet. Här har pensionärsorganisationernas medverkan 
på senare år efterfrågats alltmer sällan; senast vi deltog i en 
statlig utredning var den s.k. KBT-utredningen för tre år sedan. 
Förberedelserna för den stora pensionsreformen har de senaste 
åren skett helt utan pensionärsmedverkan.”20

 

                                                 
16  Intervju 55. 
17  Intervju 49. 
18  Intervju 49. 
19  Detta framgår av tabellen i bilaga VII. 
20  Veteranposten, Nr. 12, 1995, s. 2. 
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Av citatet framgår att SPF inte upplevde att deras medverkan i det statliga 
utredningsväsendet var särskilt efterfrågat. Det gällde bl.a. i samband med 
konstruktionen av det nya pensionssystemet. Både PRO och SPF hade varit 
med i Pensionsberedningen, men i Pensionsarbetsgruppen fick de inte någon plats. 
Därför kom SPF, i ett brev riktat till statsminister Carl Bildt, att rikta krav på 
att pensionärernas representation i det statliga utredningsväsendet förbättrades.21

Det fanns också en irritation bland pensionärsorganisationerna över att 
de inte gavs möjlighet att påverka politiken genom direkta samtal med 
statsministern. Den irritationen hade uppstått efter ett avslag på en gemensam 
anhållan från pensionärsorganisationerna om överläggningar med statsminister 
Carl Bildt. Bildt hänvisade istället till pensionärskommittén, där möjlighet 
gavs till samtal med statsråden på Socialdepartementet. PRO konstaterade 
uppgivet i sin medlemstidning att Bildt därmed hade brutit en lång tradition 
av överläggningar som organisationen haft med landets statsministrar.22

Synpunkterna på inflytandemöjligheterna genom pensionärskommittén 
och det övriga kommittéväsendet fick pensionärsorganisationerna att börja driva 
den s.k. inflytandefrågan. Den gick ut på att regeringen skulle åtgärda de brister 
som upplevdes existera av pensionärsorganisationerna.23 Härnäst undersöks hur 
de kom att driva den frågan och vilken responsen blev från regeringen. 

5.2 Inflytandefrågan 
Inflytandefrågan i pensionärskommittén 

Under Ingela Thaléns tid på Socialdepartementet kom inflytandefrågan att 
tas upp av pensionärsorganisationerna vid ett flertal tillfällen. Det skedde 
bl.a. vid pensionärskommitténs möten i oktober 1995 och i mars 1996.24 Under 
mötet i mars 1996 uppmanade pensionärsorganisationerna Thalén att tillsätta en 
arbetsgrupp för att se över frågan. Den uppmaningen kom också att hörsammas 
och arbetsgruppen fick i uppdrag att utvärdera och effektivisera pensionärernas 
möjlighet till medinflytande. Inom ramen för uppgiften skulle också 
verksamheten inom kommunernas och landstingens pensionärsråd kartläggas.25

                                                 
21  Veteranposten, Nr. 11, 1993, s. 7. 
22  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1994, s. 9. 
23  Den s.k. inflytandefrågan bestod även av en strävan efter att pensionärsorganisationerna 

skulle kunna företräda sina medlemmar i den juridiska processen. Det s.k. Öhrn-målet hade 
pensionärsorganisationerna varit tvungna att driva som ett pilotfall, eftersom de saknade 
förhandlingsrätt för sina medlemmar. Denna ordning försökte PRO, SPF och SPRF att ändra, 
genom att i en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet 1994 kräva att MBL skulle 
kompletteras med en förhandlingsrätt för pensionärsorganisationerna. Det skulle ge pensionärs-
organisationerna rätt att dels förhandla i frågor som rörde pensionerade medlemmar, dels 
föra talan för pensionerade medlemmar i tvister i Arbetsdomstolen. Skrivelsen kom dock 
inte att föranleda några åtgärder från regeringens sida. Se Statspensionären, Nr. 4, 1994b, s. 3f. 

24  Veteranposten, Nr. 12, 1995, s. 2; Statspensionären, Nr. 8, 1995, s. 13f. 
25  Statspensionären, Nr. 3, 1996a, s. 4. 
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Strax efter det att detta möte hållits i pensionärskommittén, lämnade 
Thalén Socialdepartementet. För att inte beslutet om arbetsgruppen skulle 
rinna ut i sanden, tog SPRFs ordförande Bergvall genast kontakt med den 
nya socialministern Margot Wallström. Hon informerades om det beslut som 
tagits och om att SPRF redan utsett sin representant till arbetsgruppen.26 
Under mötet i pensionärskommittén den 29 augusti 1996 bekräftade den nya 
ledningen på Socialdepartementet att arbetsgruppen, bestående av en 
statssekreterare och representanter från pensionärsorganisationerna, skulle 
komma igång med sitt arbete. Slutredovisningen av arbetet var planerat att 
äga rum under våren 1997.27

Efter det att arbetsgruppen tillsatts, redogjorde SPFs ordförande 
Carlshamre i en artikel i medlemstidningen för vilka frågor förbundet skulle 
driva inom arbetsgruppen. Under våren 1996 hade nya besparingskrav lagts, 
utan att först ha aviserats inom pensionärskommittén. Det förfarandet bedömdes 
som ”otillfredsställande” av Carlshamre, som ville se att det skapades en 
praxis från regeringens sida om att alltid kalla in pensionärskommittén innan 
förslagen lades fram: 

”Ett gott resultat av pensionärskommitténs arbete förutsätter 
emellertid en ömsesidig vilja att verkligen utnyttja möjligheterna. 
Organisationerna har hög beredskap och är alltid beredda att ställa 
upp med mycket kort varsel. Vad vi nu kräver är att det i regerings-
arbetet ska vara en lika självklar rutin att alltid samråda med pensionärs-
organisationerna inför den äldre befolkningen viktiga beslut.”28

Det bedömdes alltså som viktigt att regeringen slöt upp bakom principen om 
att förankra förslag av betydelse för de äldre i pensionärskommittén före 
beslut. Gjorde inte regeringen det bedömdes det av Carlshamre bli svårare för 
pensionärsorganisationerna att via kommittén kunna ”bryta upp” regeringens 
ståndpunkter. En annan uppgift som SPF önskade att arbetsgruppen tog itu 
med var att se över kommitténs reglemente mot bakgrund av att antalet 
organisationer ökat. Från början var bara PRO, SPF och RPG med, men senare 
tillkom även SPRF och Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF).29

 
Statsminister Perssons tal på PROs kongress 
Några veckor efter det att arbetsgruppen tillsatts höll PRO sin sextonde 
kongress, vars huvudnummer utgjordes av ordförandebytet. Efter att ha haft posten 
som ordförande i 17 år lämnade Lars Sandberg över till Lage Andréasson, 
tidigare ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet.30 Ett annat av kongressens 

                                                 
26  Bergvall, Olof 1996, Brev till socialminister Margot Wallström, 1996-04-10. 
27  Statspensionären, Nr. 6, 1996b, s. 4.  
28  Veteranposten, Nr. 6-7, 1996a, s. 7. 
29  Ibid. 
30  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 143. 
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huvudnummer var det tal som hölls av statsminister Persson. Under sitt anförande 
kom statsministern in på just den fråga som arbetsgruppen på Social-
departementet hade i uppgift att hantera, nämligen pensionärsorganisationernas 
inflytande. Den frågan introducerades av statsministern på följande sätt: 

”Tar vi vara på den kompetens som de äldre representerar i samhälls-
arbetet? Gör vi det fullt ut? Jag vill säga att vi inte gör det.”31

I sitt tal gav Persson uttryck för uppfattningen att yngre har lättare än äldre 
att göra sig hörda i samhället, eftersom ungdomlig entusiasm och ”gåpåanda” av 
många värdesätts högre än de äldres livserfarenhet. Persson betraktade dock 
de äldres livserfarenhet som minst lika mycket värd, varför han såg det som 
önskvärt att deras representation ökar i folkvalda församlingar. Han 
förespråkade också ett annat sätt att tillvarata de äldres livserfarenhet, vilket gick 
ut på att ge deras organisationer utökade inflytandemöjligheter i beslutsprocessen: 

”Jag kan idag tala om för er att vi skall ge pensionärs-
organisationerna samrådsrätt. Det skall genomföras så snabbt 
som möjligt och i samråd med era organisationer. De närmare 
formerna får vi diskutera, men det är rimligt att ta in den 
sakkunskap ni representerar i regeringskansliet, så att vi får med 
era synpunkter i arbetet. Vi skall ge samrådsrätt till pensionärs-
organisationerna – precis det som Lars Sandberg har verkat för.”32

Statsministern var alltså beredd att utöka pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter på central nivå. Det skulle ske genom att de gavs något 
han kallade för samrådsrätt. Varifrån den termen härrör är oklart, men det före-
faller som att det var statsministerns tolkning av det krav på en överläggnings-
rätt för pensionärsorganisationerna som tidigare drivits av Sandberg. 

Trots att de närmare formerna för samrådsrätten skulle bli föremål för 
fortsatta diskussioner, gjorde statsministern vissa preciseringar av vad löftet 
gick ut på. För det första hade statsministern för avsikt att träffa pensionärs-
organisationernas företrädare en gång om året. För det andra skulle 
pensionärsorganisationerna ges en ökad representation i statliga utredningar: 

”Ni finns representerade på några ställen, men långtifrån alla. Vi 
kommer den närmaste tiden att bjuda in er att också bli representerade 
i genomförandegruppen för det nya pensionssystemet. Där skall ni 
vara med, därför att ni kan en del om pensioner – det är inte oviktigt 
att lyssna på er. Ni skall vara med i utredningen om översyn av 
systemet med efterlevnadspension. Det berör också er. Ni skall 
bjudas in till kommittén för nationella folkhälsomål, och ni skall 
bjudas in till kommittén för levnadsvillkor i storstadsområden. 
Vi tar steget fullt ut.”33

                                                 
31  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 338. 
32  PRO, Kongressprotokoll 1996, s, 340. 
33  PRO, Kongressprotokoll 1996, s, 340. 
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Ett konkret uttryck för samrådsrätten var således utökad representation för 
pensionärsorganisationerna i statliga utredningar. Statsministern radade också 
upp exempel på olika utredningar där pensionärsorganisationerna erbjöds 
plats. Det kanske mest uppseendeväckande exemplet var Genomförandegruppen 
för det nya pensionssystemet. Ingen intresseorganisation hade hittills erbjudits 
möjligheten att delta i den gruppen. 

Det var ingen slump att statsministern gav sitt löfte om utökade 
inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna på central nivå, samtidigt 
som en arbetsgrupp på Socialdepartementet arbetade med frågan. Socialminister 
Wallströms statssekreterare, som också ledde den arbetsgrupp som tillsatts 
på departementet, berättar att han blev kontaktad av Statsrådsberedningen 
inför Perssons besök på PRO-kongressen. Då skulle det ha diskuterats vilka 
konkreta löften Persson kunde gå ut med i inflytandefrågan under sitt 
framträdande på kongressen.34 På min fråga till statssekreteraren om vilka 
motiv som låg bakom regeringens agerande, svarade han att: 

”Det är inte ovanligt att de politiska partierna gör taktiska och 
strategiska bedömningar. Pensionärskollektivet var naturligtvis en 
väldigt viktig grupp inför det stundande valet som skulle hanteras 
på ett bra sätt, för att få dem med sig, och naturligtvis för att 
pensionärskollektivet råkat illa ut.”35

För den socialdemokratiska regeringen handlade det alltså om att inte tappa 
stöd bland de äldre väljarna i valet 1998. Den risken fanns med hänvisning 
till det missnöje effekterna av besparingspolitiken skapat inom pensionärs-
gruppen. För att säkerställa socialdemokraternas stöd bland de äldre väljarna 
tillämpades flera strategier, varav en av dessa kom till uttryck genom 
statsministerns löfte om att ge pensionärsorganisationerna samrådsrätt. 

Perssons utfästelse kan ha varit särskilt påkallad av den pågående 
diskussionen om pensionärspartier, vilken han också i sitt tal sade sig ha lagt 
märke till. Den diskussionen hade initierats under 1996 av den f.d. utrikes-
korrespondenten Arne Thorén. Som ledare för ett parti som strävade efter att 
maximera framgångarna på väljararenan, hade det inte varit särskilt klokt att 
lämna spelplanen öppen för ett pensionärsparti. Klokare var att försöka motverka 
det, vilket Persson kan sägas ha gjort genom sitt löfte om samrådsrätt. 
Därmed bidrog han till att reducera slagkraften hos pensionärspartiernas 
retorik om att de äldre saknade inflytande i samhället.36 Samtidigt kunde det 
förväntas att behovet av att vara företrädda av ett pensionärsparti minskade 
bland de äldre när deras organisationer gavs utökade inflytandemöjligheter.37

                                                 
34  Intervju 77. 
35  Intervju 77. 
36  Den retoriken beskrivs av Sutorius 1998, s. 31. 
37  Under förutsättning att den här strategin förelåg gav den inga omedelbar effekt i riksdagsvalet 

1998, då Pensionärernas Intresseparti (SPI) blev det största partiet inom gruppen ”övriga 
partier” med 53 000 röster. På längre sikt kan dock Perssons strategi ha gett effekt, 
eftersom SPI förlorade en tredjedel av sina röster i valet 2002. Se <www.val.se> 
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Arbetsgruppens förslag 

Den arbetsgrupp som tillsatts våren 1996 lade sitt förslag om utökade 
inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna under hösten samma 
år. Förslaget, som tydligt präglades av Perssons utfästelser, bestod av fyra 
punkter: Pensionärskommitténs arbetssätt, pensionärernas medverkan i den 
politiska processen, representation i kommittén samt representation i statliga 
utredningar. Av innehållet under de två första punkterna framgår att möten i 
pensionärskommittén skall hållas fyra gånger per år och därutöver skall ett 
möte ske med statsministern. Det innebär att antalet rekommenderade möten 
per år kom att öka i jämförelse med direktivet från 1991. Under själva mötet 
skulle diskussionerna gälla ”propositioner, uppdrag och direktiv av betydelse 
för de äldre”. Det fastslogs också att samrådet skulle ske ”i sådan tid att det 
är praktiskt möjligt att ta hänsyn till organisationernas synpunkter”.38 Den 
markeringen får anses vara ett uttryck för de erfarenheter pensionärs-
organisationerna haft av kommitténs sätt att fungera under de första åren 
samt under våren 1996. Då hade det inträffat att regeringen gått ut med 
förslag som inte var förankrade i pensionärskommittén.39

Arbetsgruppens förslag innehöll inga större nyheter beträffande kriterierna 
för vilka organisationer som skulle släppas in i kommittén. Även fortsättningsvis 
gällde att de skulle vara rikstäckande och öppna för alla pensionärer. Ett 
tillägg gjordes dock beträffande pensionärsorganisationernas förhållande till 
politiska partier. I förslaget heter det att organisationerna skall vara partipolitiskt 
obundna.40 Den formuleringen går inte att finna i direktivet från 1991 och tillkom 
förmodligen mot bakgrund av den pågående debatten om pensionärspartier. 
Avslutningsvis behandlades frågan om pensionärsorganisationernas deltagande i 
statliga utredningar. Av förslaget framgår att pensionärsorganisationerna skulle 
beredas möjlighet att delta i utredningar som berörde pensionärernas 
intressen och där pensionärernas erfarenheter bedömdes som värdefulla. 
Ansvaret för att så skedde skulle enligt förslaget åligga både pensionärs-
organisationerna och regeringen. Möjligheten att delta i utredningsarbetet kunde 
dock inte tillkomma samtliga pensionärsorganisationer. Enligt förslaget var det 
upp till pensionärsorganisationerna att internt göra upp om en representant.41

En sidoprodukt av arbetsgruppens arbete, som dock inte togs upp i det 
skriftliga förslaget, var att det föreslogs ske en kartläggning av pensionärs-
råden på regional och lokal nivå. Den kartläggningen skulle, enligt en intervju 
med en tidigare tjänsteman på departementet, utföras av Socialdepartementet 

                                                 
38 Socialdepartementet. Utredningsgruppen för pensionärskommittén. Förslag 1996-11-13 

(Intern departementsstencil). 
39  Dagens Nyheter, 1996-04-20, s. A15. 
40  Socialdepartementet. Utredningsgruppen för pensionärskommittén. Förslag 1996-11-13 

(Intern departementsstencil). 
41  Ibid. 
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genom att en enkät skickades ut till landets samtliga pensionärsråd. När det 
stod klart att Socialdepartementet hade fått i uppgift att genomföra kart-
läggningen, uppstod en debatt bland personalen. Det ansågs nämligen inte 
vara förenligt med departementets uppgifter att genomföra en kartläggning åt 
pensionärsorganisationerna. Diskussionen löstes genom att departementet 
lyckades bolla över ansvaret för sammanställningen av enkäterna till PRO.42 
Resultatet av sammanställningen utgör en del av underlaget till avhandlingens 
tionde kapitel om de kommunala pensionärsråden. 

1996 års överenskommelse om utökat samråd 
Pensionärskommittén beslutade att ställa sig bakom arbetsgruppens förslag vid 
ett möte den 21 november 1996. I ett pressmeddelande, som sändes ut efter 
kommitténs sammanträde, deklarerade statsråden på Socialdepartementet, 
Klingvall och Wallström, att det var ”positivt” och ”glädjande” att en 
överenskommelse nåtts kring formerna för det utökade samarbetet mellan 
pensionärsorganisationerna och regeringen. Det förväntades förse pensionärs-
organisationerna med större möjligheter att i framtiden kunna påverka 
regeringens politik. I pressmeddelandet från Socialdepartementet uttalade sig 
även PROs ordförande Andréasson om överenskommelsen, som ansågs 
utgöra en ”klar framgång för pensionärsorganisationerna”.43

Vilken status har då överenskommelsen? En av tjänstemännen på 
Socialdepartementet menar att den inte har ”någon formell status alls”.44 Den 
betraktas mer som ett ”hyfsat regelverk” för vad som gäller i kontakterna 
mellan pensionärsorganisationerna och Socialdepartementet. I teorin kan regel-
systemet ändras så fort det sker ett regeringsskifte eller ett byte av social-
ministrar. Det är dock få som tror att så kommer att ske. Tjänstemannen 
uttrycker det som att överenskommelsen ”kan ändras, [men] kommer inte att 
ändras”.45 Den uppfattningen delas av en annan av de tjänstemän på 
Socialdepartementet som intervjuats, liksom en av statssekreterarna: 

”Rent teoretiskt kan man gå in och säga att nu gör vi inte så här 
längre. Jag tror att den reaktion man skulle få från pensionärs-
organisationerna är så pass, jag vet inte om jag skall kalla den 
farlig, men så pass besvärlig för en regering som vill ändra på det 
där så att man avhåller sig från att göra det av det skälet.”46

”Jag tror att det blir oerhört svårt att bryta en sådan tradition som är 
etablerad. Det skulle förvåna mig mycket om någon vågade göra 
det, oavsett om det är en annan socialdemokratisk statsminister 
eller om det är någon ifrån ett annat parti.”47

                                                 
42  Intervju 17. 
43  Socialdepartementet, pressmeddelande 1996-11-21.  
44  Intervju 81. 
45  Intervju 81. 
46  Intervju 70. 
47  Intervju 77. 
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Att ändra på den kurs regeringen en gång bestämt sig för, skulle alltså vara 
förenat med vissa problem. Anledningen är att en kursändring i negativ riktning 
skulle föranleda protester från pensionärsorganisationerna, vilket i sin tur riskerar 
att skapa en negativ inställning bland de äldre till den sittande regeringen. 

Sammanfattningsvis innebar den överenskommelse som slöts hösten 
1996 att pensionärsorganisationerna automatiskt fick tillträde till utredningar 
med anknytning till äldrefrågor; att det slogs fast en princip om att samråd 
skulle ske i sådan tid att det var praktiskt möjligt för departementet att ta hänsyn 
till de synpunkter som framfördes; samt att pensionärsorganisationerna fick 
träffa statsministern en gång per år. Pensionärsorganisationerna får anses ha 
haft ett inflytande över regeringens beslut att ingå överenskommelsen. Det 
kan nämligen inte anses vara praxis att ett organiserat intresse får så pass 
konkreta löften av en regering angående sina inflytandemöjligheter över 
politiken. Det tyder därför på att pensionärsorganisationerna fick regeringen 
till att göra något som den annars inte skulle ha gjort. Dessutom får 
pensionärsorganisationernas grad av inflytande över beslutet anses vara hög. 
Innan beslutet fattades hade pensionärsorganisationerna uttryckt missnöje 
över representationen i statliga utredningar, pensionärskommitténs funktions-
sätt och möjligheterna att få träffa statsministern. Samtliga av dessa punkter 
kom att fångas upp i den överenskommelse som träffades mellan regeringen 
och pensionärsorganisationerna. 

5.3 Inflytandemöjligheter 1996-2002 
Mötes- och deltagandefrekvens 
Utöver pensionärskommittén, försågs alltså pensionärsorganisationerna under 
1996 med ett par andra kanaler in till maktens rum. Det handlade dels om 
årliga träffar med statsministern, dels en försäkran om fler platser i statliga 
utredningar. Hur blev det med den saken i praktiken? Data angående 
mötesfrekvens i pensionärskommittén inklusive träffar med statsministern 
visar att regeringens löften kom att uppfyllas (se tabell 5.2). 
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Tabell 5.2 
Antal möten i pensionärskommittén samt möten med statsministern 1996-2002 

ÅR MÖTEN I PENSIONÄRSKOMMITTÉN MÖTEN MED STATSMINISTERN 
1996 Mars, juni, augusti, november December 
1997 Januari, april, augusti, november December 
1998 Mars, maj, augusti - 
1999 Januari, juni, september, november Februari 
2000 Januari, april, juni och december Oktober 
2001 Mars, juni och november Augusti 
2002 Maj - 

Källa: 1996-1998: Socialdepartementet, Stencil angående pensionärskommitténs sammanträdes-
datum 1993-1999. 1999: PRO, Verksamheten 1999, s. 5. 2000: PRO, Verksamheten 2000,  
s. 12. 2001: PRO, Verksamheten 2001, s. 5. 2002: PRO, Verksamheten 2002, s. 5. 

Under hela perioden har pensionärsorganisationerna i regel haft minst fyra 
möten per år med regeringen, inklusive mötena med statsministern. Undantaget 
utgörs av åren 1998 och 2002. Efter valet 1998 hade socialminister Engqvist, 
enligt en artikel i Dagens Nyheter, inte haft tid att träffa pensionärskommittén. 
Inte heller statsministern hade tid att träffa pensionärsorganisationerna och 
sköt därför upp det årliga mötet till början av 1999.48 Historien upprepade sig 
under valåret 2002, då antalet träffar i pensionärskommittén var färre, och mötet 
mellan statsministern och företrädare för samtliga pensionärsorganisationer 
kom att skjutas upp till början av 2003. 

Överenskommelsen från 1996 var också tänkt att ge pensionärs-
organisationerna ökad representation i statliga utredningar. Även den delen 
av överenskommelsen kom att ge resultat, vilket framgår av avhandlingens 
bilaga VII. I början av 1990-talet var PRO och SPF representerade i någon 
enstaka utredning, men under 1996 öppnades nya dörrar genom överens-
kommelsen med regeringen. År 1999 var ett toppår då samtliga organisationer 
fanns med i minst en utredning och PRO fanns med i hela sex stycken. 
Därefter sjönk pensionärsorganisationernas deltagande i utredningsväsendet 
drastiskt och 2002 var det tillbaka på samma nivå som i början av 1990-talet. 
Det är dock för tidigt att dra slutsatsen att det skulle bero på att värdet sjunkit 
av den överenskommelse som träffats med regeringen. Istället kan det bero 
på att många utredningar (varav flera hade kopplingar till arbetet med det 
nya pensionssystemet) inom äldreområdet slutförde sitt arbete i samband 
med millennieskiftet, samtidigt som det inte tillkom några nya. 

                                                 
48  Dagens Nyheter, 1998-12-23, s. A16. 
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Utöver deltagandet i pensionärskommittén och det övriga kommitté-
väsendet, fanns pensionärsorganisationerna också med i det s.k. Äldreprojektet 
som tillsattes hösten 1997. Syftet med projektet var att utarbeta en nationell 
handlingsplan för äldrepolitiken och ansvara för dess genomförande.49 Till 
det projektet kopplades ett s.k. Nationellt äldreråd som bestod av företrädare för 
pensionärsorganisationerna. Äldrerådet var, enligt en tjänsteman på departementet, 
inkopplat redan från starten och lämnade synpunkter på de förslag som 
skulle finnas med i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.50 Efter 
det att handlingsplanen överlämnats till riksdagen i propositionsform, 
fortsatte arbetet i Äldrerådet med att följa upp de förslag som lagts. Ett 
konkret exempel på det arbetet, var att pensionärsorganisationerna lämnade 
synpunkter på vilka kriterier som skulle tillämpas i urvalet av projekt som 
skulle bedrivas för att stimulera nya initiativ inom äldreområdet.51 Antalet 
möten i Äldrerådet uppgick under 1998 till sju stycken. År 1999 hölls endast 
ett par möten och arbetet i Äldrerådet avslutades formellt i januari 2001.52

 

Pensionärsorganisationernas bedömningar 

Det blev alltså tätare kontakter mellan Socialdepartementet och pensionärs-
organisationerna under andra halvan av 1990-talet, men upplevde sig pensionärs-
organisationerna också ha inflytandemöjligheter över politiken genom dessa 
kontakter? Intervjuer med pensionärsorganisationernas representanter visar att 
de upplevde sig ha det, samtidigt som det inte heller förekom några missnöjes-
yttringar i pensionärsorganisationernas medlemstidningar. De intervjuade 
tillfrågades om pensionärskommitténs inflytandemöjligheter direkt såväl som 
indirekt genom frågor om samrådets karaktär och pensionärskommitténs sätt 
att fungera.53

Ingen av de intervjuade uttryckte något direkt missnöje angående 
pensionärskommitténs sätt att fungera. Däremot framförde de synpunkter på 
att antalet möten kunde ha varit flera; att de övriga departementen kunde bli 
bättre på att aktualisera frågor som berör de äldre; att politikerna borde 
lyssna mera; och att det ibland kunde vara svårt att föra en dialog i en så pass 
stor församling. Det handlar således om synpunkter som ger uttryck för 
uppfattningen att det i grunden fungerar bra, men att det finns vissa delar 
som kunde förbättras. På frågan om samrådets karaktär, har respondenterna 
anmodats att resonera kring huruvida det främst har handlat om samråd inför 

                                                 
49 Direktiv till Äldreprojektet. I: Bilaga till protokoll 59 vid regeringssammanträdet 1997-12-18. 
50  Intervju 17. 
51  Intervju 72 (Tjänsteman). 
52  Minnesanteckningar från Nationella äldrerådets sammanträden 1998-1999 samt intervju 72. 
53  Intervjuer har skett med samtliga ordföranden under perioden 1996-2002 för de pensionärs-

organisationer som fanns representerade i pensionärskommittén. 
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beslut i kommittén eller om information om redan fattade beslut. Frågan har 
ställts mot bakgrund av att det under perioden 1991-1995 visade sig 
förekomma att regeringen inte förankrade alla frågor i pensionärskommittén 
inför beslut av intresse för de äldres organisationer. Nedan följer några 
exempel på hur intervjupersonerna har svarat: 

”På central nivå är vi inne på i processen på ett mycket tidigt stadium. 
Överenskommelsen med regeringen är den att vi skall ha fyra träffar 
inom pensionärskommittén per år. Dessutom tillkommer träffen med 
statsministern en gång per år. De sammanträdena läggs på ett 
sådant sätt att vi kommer in på ett tidigt stadium av processen.”54

”Det är bägge delarna. Vid varje sammanträde har regeringen något 
att informera om, men huvuddelen vill jag nog påstå har varit 
försök att påverka före beslut.”55

”Eftersom vi tar upp frågor handlar det om mycket av samråd 
inför beslut.”56

Även de intervjupersoner vars svar inte använts i exemplifierande syfte, är 
av åsikten att det i många frågor handlar om samråd inför beslut, antingen 
genom att regeringen hämtar in synpunkter inför beslut eller att pensionärs-
organisationerna väcker egna frågor. Det råder därför enighet kring bedömningen 
att pensionärskommittén bidrar till att förse pensionärsorganisationerna med 
inflytandemöjligheter över politiken. 

Ordförandena för pensionärsorganisationerna har även anmodats att 
resonera kring hur pass viktig de bedömer att pensionärskommittén är, 
jämfört med andra påverkanskanaler. Svaren är genomgående att de bedömer 
pensionärskommittén som viktig, men det finns en skillnad mellan pensionärs-
organisationerna. PRO och SPF poängterar nämligen i högre utsträckning än 
de övriga organisationerna, betydelsen av informella metoder för påverkan. I 
intervjun med PROs ordförande Andréasson nämner denne betydelsen av 
informella kontakter inom arbetarrörelsen.57 SPFs ordförande Barbro Westerholm 
resonerar på samma sätt och poängterade betydelsen av det kontaktnät hon 
haft med sig från sin tid i riksdagen.58 Pensionärsorganisationernas tillgång 
till pensionärskommittén innebär alltså inte att de avstår från att kunna 
påverka politikens utformning också genom informella kontakter. 

Tvärtom kan pensionärskommittén ha gett upphov till en slags spin 
offeffekt för förekomsten av informella kontakter. En av de intervjuade 
statssekreterarna exemplifierade hur denna spin offeffekt kunde ta sig i 
uttryck i praktiken: 

                                                 
54  Intervju 36. 
55  Intervju 25. 
56  Intervju 63. 
57  Intervju 36. 
58  Intervju 63. 
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”Om det på ett möte uppstod en situation där pensionärs-
organisationerna påstod att det förhöll sig på ett visst sätt och vi 
sade: ’Att om ni anser att det är på det här sättet och ni har 
material som visar det så vill vi gärna titta på det.’ I sådana 
sammanhang förekom direktkontakter mellan enskilda företrädare 
och enskilda tjänstemän, eller direkt med mig eller min kollega. 
Det innebar att man lärde känna varandra under den här tiden 
och det var enklare för dem att slå en signal”.59  

Den bilden bekräftas av en tjänsteman på departementet, som menar det 
skapas en relation mellan pensionärsorganisationernas representanter och 
människor på departementet genom samtalen i kommittén: 

”… man får en relation till de här människorna så att man lätt 
kan kontakta dem när det gäller olika frågor. När man behöver 
deras hjälp eller åsikter är det lätt att ta kontakt med dem.”60

Genom att pensionärsorganisationerna träffar den politiska ledningen och 
tjänstemännen på Socialdepartementet flera gånger per år uppstår alltså en 
personkännedom, som i sin tur stimulerar förekomsten av informella 
kontakter mellan mötena i pensionärskommittén. 

5.4  Slutsatser 
Undersökningen visade att den pensionärskommitté som tillsatts 1991 inte 
enbart gav pensionärsorganisationerna inflytandemöjligheter över politiken på 
papper, utan även i praktiken. Under perioden 1991-1995 förekom emellertid 
kritik från pensionärsorganisationerna över att pensionärskommittén inte 
alltid sammanträdde inför det att regeringen överlämnade förslag till 
riksdagen av betydelse för landets pensionärer. Det förekom också kritik från 
pensionärsorganisationerna över att deras representation i det traditionella 
kommittéväsendet var för liten och att statsminister Bildt inte ville träffa 
dem. Kort sagt, pensionärskommittén försåg pensionärsorganisationerna 
med inflytandemöjligheter över politiken, men de kunde bli bättre genom att 
regeringen aktualiserade flera frågor i kommittén av intresse för landets 
äldre befolkning. Inflytandemöjligheterna ansågs även kunna bli bättre i 
andra sammanhang som det statliga utredningsväsendet. 

Kritiken resulterade i att pensionärsorganisationerna började driva den 
s.k. inflytandefrågan i mitten av 1990-talet. Den socialdemokratiska regeringen 
svarade med att träffa en överenskommelse med pensionärsorganisationerna om 
utökade inflytandemöjligheter. Av materialet drogs slutsatsen att pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande över regeringens beslut att ingå överens-

                                                 
59  Intervju 77. 
60  Intervju 70. 
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kommelsen. Graden av inflytande var dessutom hög, eftersom överenskommelsen 
innehöll konkreta utfästelser från regeringen på just de punkter som upplevts 
som problematiska av pensionärsorganisationerna. Undersökningsmaterialet 
tyder också på att själva betingelsen för pensionärsorganisationernas inflytande 
utgörs av att de representerar en viktig väljargrupp för socialdemokraterna. 
Under 1996 rasade en debatt om de äldres inflytande i samhället, vilket 
resulterade i uppkomsten av ett nytt pensionärsparti. För att slå undan benen 
för ett sådant parti var det därför klokt av den socialdemokratiska regeringen 
att träffa en överenskommelse med pensionärsorganisationerna om utökade 
inflytandemöjligheter. 

Den överenskommelse som träffades mellan regeringen och pensionärs-
organisationerna kom också i praktiken att förse pensionärsorganisationerna 
med utökade inflytandemöjligheter under perioden 1996-2002. Den slutsatsen 
drogs för det första utifrån uppgifter om att pensionärsorganisationerna 
träffade ministrarna på Socialdepartementet en gång i kvartalet, träffade 
statsministern en gång per år samt deltog i utredningsväsendet i större 
utsträckning än perioden innan. För det andra drogs slutsatsen utifrån 
pensionärsorganisationernas egna bedömningar, som gick ut på att de hade 
möjligheter att utöva inflytande över politiken genom pensionärskommittén. 
Det framgick emellertid att de även använde sig av andra kanaler än 
pensionärskommittén för att kunna påverka politikens utformning. I den 
kommande undersökningen av pensionärsorganisationernas faktiska inflytande 
över politiken, kommer jag därför att hålla öppet för möjligheten att 
inflytandet inte nödvändigtvis behöver ha uppstått genom just kommittén, 
utan även genom andra kanaler som lobbying. 
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6.  Pensionerna 

 
 
I föreliggande kapitel ställs frågan om pensionärsorganisationernas inflytande 
över pensionerna under 1990-talet, närmare bestämt pensionernas värde-
utveckling. Visar det sig att pensionärsorganisationerna inte haft ett 
inflytande, eller endast till viss del, ställs följdfrågan om detta beror på att 
regeringen haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna. För det första 
besvaras frågorna i kapitlets inledande avsnitt genom att läsaren introduceras 
till grundbultarna i det pensionssystem som var i bruk under 1990-talet. I 
anslutning därtill redovisas uppgifter angående antalet pensionstagare samt 
samhällets kostnader för de allmänna pensionerna. Frågorna besvaras därefter i 
kapitlets andra avsnitt genom en undersökning av pensionärsorganisationernas 
agerande i anslutning till skattereformen i början av 1990-talet och krispaketen 
hösten 1992. I anslutning till skattereformen och krispaketen lade regeringen 
förslag om nedskärningar inom pensionssystemet, över vilka pensionärs-
organisationerna inte hade något inflytande. I kapitlets tredje och fjärde 
avsnitt undersöks därför pensionärsorganisationernas agerande i syfte att 
förmå regeringen till att lägga förslag om återställare. Deras krav gällde dels 
att basbeloppet fullt ut skulle återspegla prisökningen i samhället, dels att 
pensionerna skulle beräknas utifrån ett fullt basbelopp. Pensionärs-
organisationerna kom också till en början att driva krav på återställare av 
pensionernas ”rätta värde” i slutet av 1990-talet, men det kom att överges till 
förmån för ett annat krav om en särskild skattereduktion för pensionärer. 
Bakgrunden till den prioriteringen och hur den mottogs bland medlemmarna 
undersöks i kapitlets femte avsnitt. I det sjätte avsnittet studeras pensionärs-
organisationernas drivande av kravet på en skattereduktion för pensionärer 
gentemot regeringen. Avslutningsvis sammanfattas resultaten av undersökningen i 
kapitlets sjunde avsnitt. 

6.1 Introduktion till pensionssystemet under 1990-talet 

Folkpension och tilläggspension 

Det allmänna pensionssystemet bestod fram till 2003 av folkpension och 
allmän tilläggspension (ATP). Dessa pensionsformer var obligatoriska, 
omfattade i princip hela befolkningen, reglerades genom lagstiftning samt 
administrerades i samhällets regi. Folkpensionen har sina rötter i Sveriges 
första folkpensionslag som stiftades 1913, medan beslut om införande av 
ATP-systemet togs 1959. 
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Folkpensionen var lika hög för alla, oavsett tidigare inkomster, men 
den kunde variera beroende på hur länge den enskilde varit bosatt i landet.1 
Storleken på ATP varierade beroende på antalet yrkesverksamma år mellan 
16-64 års ålder. För att få full ATP, krävdes att den enskilde arbetat i 30 år. 
ATP-pensionen räknades sedan ut på basis av genomsnittsinkomsten under 
de 15 ”bästa åren”. Pensionärer med låg ATP eller ingen ATP alls, främst 
förtidspensionärer, kompenserades med pensionstillskott.2

Pensionerna justerades årligen i enlighet med föreskrifter i Lagen om 
allmän försäkring. Där angavs att justeringen skulle ske utifrån ett basbelopp, 
som årligen fastställdes på grundval av prisutvecklingen enligt konsumentpris-
index (KPI).3 Syftet med denna modell var enligt regeringsförslaget, att 
pensionerna därmed skulle vara automatiskt värdesäkrade i förhållande till 
förändringar i penningvärdet.4

Kostnader och antal pensionstagare 

Den demografiska trenden i landet, med en åldrande befolkning, innebar att 
antalet pensionstagare med ålderspension steg under 1990-talet (se tabell 6.1). 

Tabell 6.1 
Antal pensionstagare i tusental, fördelat på olika pensionsformer. 

ÅR FOLK- 
PENSION 

PENSIONS- 
TILLSKOTT ATP 

1990 1 554 510 1 166 
1993 1 576 444 1 246 
1996 1 588 370 1 309 
1999 1 596 310 1 359 

Anm.: En pensionstagare är ofta berättigad till mer än en pensionsform. 
Källa: 1990-1996: Riksförsäkringsverket 1997, s. 64. 1999: RFV, Statistik/Pensioner 1999 
(Data inhämtad från RFVs hemsida 2004-08-31. <www.rfv.se>). 

Antalet pensionärer med folkpension uppgick under 1990-talet till cirka en 
och en halv miljon. De pensionärer som tillkom till systemet under den 
aktuella perioden hade i regel samlat på sig ATP-poäng, vilket innebar att 

                                                 
1  SOU 1990:76. 
2  Elmér 1998, s. 128ff. För en historisk beskrivning av ATP-systemets framväxt, se Molin 

1965; Classon 1986; Hadenius, Molin & Wieslander 1993, s. 202ff; Lewin 2002, s. 272ff. 
3  Lagen om allmän försäkring (1962:381) första stycket, sjätte paragrafen. År 1999 ändrade 

basbeloppet namn till prisbasbelopp. Jag kommer dock konsekvent att använda mig av 
”basbelopp” i den kommande framställningen. 

4  Prop. 1962:90, s. 334. 
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antalet förmånstagare ökade även inom det systemet. Ett ökat antal ATP-
pensionärer resulterade i sin tur i att antalet pensionärer med pensions-
tillskott minskade. 

Trenden med en åldrande befolkning innebar att samhällets kostnader 
för ålderspensioner ökade under 1990-talet (se tabell 6.2). 

Tabell 6.2 
Utbetalat belopp för ålderspensioner i miljoner kronor, fördelat på olika 

pensionsformer. 

ÅR FOLK- 
PENSION 

PENSIONS- 
TILLSKOTT ATP 

1990 39 890 5 680 54 270 
1993 45 860 5 960 70 755 
1996 47 890 5 020 82 950 
1999 49 077 4 039 94 771 

Källa: 1990-1996: Riksförsäkringsverket 1997, s. 64. 1999: RFV, Statistik/Pensioner 1999 
(Data inhämtad från RFVs hemsida 2004-08-31 <www.rfv.se>). 

Kostnaden för folkpensionerna steg från cirka 40 miljarder till 50 miljarder 
kronor under 1990-talet. Den snabbaste kostnadsökningen skedde dock inom 
ATP-systemet, vars utgifter steg från 54 miljarder 1990 till 94 miljarder 1999. 
Kostnadsmässigt utgör därför ålderspensionerna ett av välfärdsstatens 
”flaggskepp”. 

Utgiftsökningen för ålderspensionerna skedde samtidigt som Sveriges 
ekonomi genomgick en av sina svåraste kriser. Det föranledde politiker att 
fatta beslut om akuta åtgärder för att hejda utgiftsflödet, vilket kom att 
påverka pensionernas värdeutveckling. Samtidigt pågick en reformering av 
pensionssystemet, som hade startat redan under 1980-talet. I den följande 
studien uppmärksammas enbart den förstnämnda delen, nämligen beslut som 
påverkade pensionernas värdeutveckling under 1990-talet. 

6.2  Återställda och ändrade principer inom pensionssystemet 
Återbetalningen av devalveringsavdraget 

Principen om att pensionerna skulle vara värdesäkrade i förhållande till 
prisutvecklingen kom att åsidosättas under 1980-talet, vilket framgick av 
avhandlingens fjärde kapitel. I samband med regeringens beslut att räkna 
bort effekten av devalveringen i beräkningen av pensionerna för 1984, förekom 
intensiva överläggningar med företrädare för pensionärsorganisationerna. 
Överläggningarna resulterade i ett löfte från regeringen om att avdraget för 
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devalveringseffekten skulle betraktas som ett ”lån” från landets pensionärer, 
vilket skulle betalas tillbaka i takt med att ekonomin förbättrades. Lånet kom 
också att betalas tillbaka i två omgångar: År 1987 och 1989.5 Det skedde 
genom en successiv återgång till det basbelopp som skulle ha gällt om inte 
frånräkningen av devalveringseffekten gjorts 1984. I författarens intervju 
med förre socialministern Sten Andersson gjorde denne bedömningen att 
pensionärsorganisationerna ”i hög grad” haft ett inflytande över regeringens 
agerande. Andersson tror inte att den socialdemokratiska regeringen hade 
klarat sig i valet 1985 om det inte hade varit för löftet att betala tillbaka 
devalveringsavdraget.6

I och med den sista återbetalningen av devalveringsavdraget kunde 
pensionärsorganisationerna konstatera att pensionerna fr.o.m. 1989 kom att 
beräknas på ”rätt basbelopp”. PRO var mest positiva i sin kommentar till 
uppräkningen av basbeloppet. I en ledare i PROs medlemstidning, med rubriken 
”Äntligen!”, uttrycktes stor tillfredsställelse över att organisationens målmedvetna 
och energiska agerande gett resultat.7 SPF utbrast även de i ett ”Äntligen!”, 
men konstaterade samtidigt att det inte handlade om någon återbetalning av 
samhällets skuld till pensionärerna. Den skulden ansågs av förbundet uppgå 
till 17 miljarder kronor, vilket var den summa som pensionärerna gått miste om 
genom att pensionerna beräknats på ett lägre basbelopp under ett antal år.8

Skattereformen 

Den återställda ordningen inom pensionssystemet var dock högst temporär, 
eftersom det inte dröjde länge innan beräkningsprincipen för basbeloppet åter 
kom att ändras. Det skedde i samband med skattereformen, då regeringen 
Carlsson minskade uppräkningen av basbeloppet i förhållande till pris-
utvecklingen 1991 och 1992. Den åtgärden motiverades med att pensionärerna 
annars skulle komma att kompenseras dubbelt för skattereformen: Dels 
genom en skattesänkning för delar av pensionärskollektivet, dels genom en 
höjning av pensionerna.9 För att kompensera pensionärer med låga inkomster, 
som inte kunde tillgodogöra sig skattesänkningen, föreslog regeringen samtidigt 
en höjning av pensionstillskottet från 50 till 54 procent av basbeloppet.10

                                                 
5  Prop. 1986/87:100, bet. SfU10, prot. 105; Prop. 1987/88:121, bet. SfU31, prot. 133. 
6  Intervju 18. 
7  PRO-Pensionären, Nr. 3, 1988, s. 2. 
8  Veteranposten, Nr. 3, 1988, s. 4. 
9  Pensionshöjningen var orsakad av att priserna i landet förväntades stiga till följd av 

skatteomläggningen. Prop. 1989/90:52. Inkomstskatteutredningen hade laborerat med ett 
annat förslag för att undvika att pensionärer ”kompenserades dubbelt”. Deras förslag gick 
ut på att införa en särskild pensionärsbeskattning, den s.k. grundavgiften på 18,37 procent 
av pensionsinkomsten över folkpensionsnivå. Se: SOU 1989:33. Att det förslaget inte 
kom att realiseras betraktas av både PRO och SPF som ett resultat av deras agerande. 
Veteranposten, Nr. 3, 1994a, s. 5. PRO, Verksamheten 1990, s. 74f. 

10  Höjningen genomfördes i två steg: Prop. 1989/90:52; Prop. 1989/90:110. 
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Förslaget om ändrat basbelopp väckte starka protester bland pensionärs-
organisationerna. Därför vände de sig bl.a. till socialförsäkringsutskottet för 
att förmå dem att stoppa regeringens planer. Pensionärsorganisationernas 
kritik riktade för det första in sig på själva motiveringen till reduceringen, 
d.v.s. det om dubbelkompensation. Det argumentet höll inte enligt pensionärs-
organisationerna, eftersom löntagarna var i full färd under lönerörelsen med 
att kompensera sig för prisökningarna efter skattereformen. Därmed skulle 
de komma att få dubbel kompensation, men inte pensionärerna. 

Kritik riktades för det andra mot att regeringens förslag påverkade 
allmänhetens tilltro till socialförsäkringssystemet.11 SPF framhöll i sin skrivelse 
att: ”Basbeloppen är ett mätinstrument, som får sitt värde av trovärdigheten, 
av att alla litar på att det korrekt speglar den faktiska prisutvecklingen, oavsett 
vilka orsaker som ligger bakom prisstegringarna.”12  Pensionärsorganisationerna 
kom dock inte att få något gehör av riksdagen för sin kritik, eftersom det 
fanns en majoritet för regeringens förslag. Moderaterna, centern, miljöpartiet 
och vänsterpartiet valde dock att reservera sig mot vad de kallade för en 
”fortsatt manipulering av basbeloppet”.13 Riksdagens beslut innebar att 
basbeloppet kom att justeras i förhållande till konsumentprisindex med ett 
avdrag på 2,93 procent för 1991 och 3,19 procent för 1992.14

I samband med pensionärskommitténs öppnande hösten 1991, upprepade 
pensionärsorganisationerna sin kritik mot det reducerade basbeloppet och 
krävde fr.o.m. 1992 en tillbakagång till den beräkningsgrund som gällt innan 
skattereformen.15 Under mötet meddelade dock regeringen, enligt PROs 
referat av mötet, att det inte skulle ske någon förändring under 1992. Det 
tidigare beslutet i anslutning till skattereformen låg fast. Däremot utlovade 
regeringen en kartläggning av situationen för pensionärer med låg inkomst, 
för att därefter ta ställning till frågan om riktade insatser.16 Insatsernas 
storlek skulle av regeringen ha preciserats till cirka två miljarder.17 Enligt 
PROs referat skulle organisationen ha medgivit att det att var att betrakta 
som ett ”steg i rätt riktning”, men att åtgärderna för de sämst ställda 
pensionärerna borde sättas in redan under 1992.18

                                                 
11  Skrivelserna återgivna in extenso i PRO, Verksamheten 1990, s. 85ff och Veteranposten, 

Nr. 5, 1990, s. 9. 
12  Veteranposten, Nr. 5, 1990, s. 9. 
13  Bet. 1989/90: SfU8, s. 10; prot. 1989/90:47. 
14  Veteranposten, Nr. 5, 1990, s. 9. 
15  PRO, Verksamhetsberättelsen 1991, s. 53. Veteranposten, Nr. 10, 1991, s. 2. 
16  PRO-Pensionären, Nr. 10, 1991, s. 12. 
17  Veteranposten, Nr. 11, 1992, s. 2. 
18  PRO-Pensionären, Nr. 10, 1991, s. 12. 
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Pensionerna och krispaketen hösten 1992 

Några steg i ”rätt riktning” skulle dock inte komma att tas av regeringen. 
Anledningen var att den ekonomiska situationen i landet förvärrades under 
1992. För att komma till rätta med en dramatiskt stigande arbetslöshet och en 
försvagning av kronan, tvingades regeringen Bildt att samarbeta med social-
demokraterna. Samarbetet resulterade i två krispaket, som presenterades den 
20 och den 30 september 1992.19 För pensionärernas del bestod det första 
krispaketet av ett förslag, som senare kom att godkännas av riksdagen, om att 
pensionerna fr.o.m. 1993 skulle beräknas utifrån ett basbelopp som reducerats 
med två procent – den s.k. tvåprocentaren. Det innebar alltså att endast 98 
procent av den pension som räknats fram utifrån basbeloppet kom att betalas 
ut.20 Att det förslaget ingick i krispaketet, fick PRO erfara genom underhands-
kontakter med personer med insyn i förhandlingarna mellan regeringen Bildt 
och socialdemokraterna.21 Därför kunde PROs ordförande Lars Sandberg gå 
ut med följande uttalande i massmedia, kort efter det att regeringen haft en 
presskonferens där de informerat om besparingspolitikens innehåll: 

”Det är förståeligt att regeringen och socialdemokraterna i rådande 
läge velat träffa en uppgörelse om den ekonomiska politiken och 
om åtgärder mot arbetslösheten. Men bördorna fördelas på ett 
orättfärdigt sätt. För första gången blir pensionerna lägre i kronor 
räknat än året innan. Det drabbar särskilt pensionärer med låga 
inkomster. Det är orimligt att denna grupp, till stor del bestående 
av ensamstående kvinnor, ska få sin redan låga pension sänkt 
från årsskiftet.”22

Sandberg uttryckte alltså förståelse för behovet av krisuppgörelsen, men ansåg 
att bördorna fördelats på ett ”orättfärdigt” sätt. Sänkningen av pensionen 
skulle nämligen främst komma att drabba ensamstående kvinnor, som skulle 
tvingas få se sin redan låga pension bli ännu lägre. PRO ställde därför krav 
på åtgärder som förskonade de sämst ställda pensionärerna från effekterna av 
krisuppgörelsen.23

                                                 
19  För en beskrivning av den politiska processen bakom krispaketens utformning, se 

Elmbrant 1993; Isaksson 1994 och Teorell 1998. 
20  Prop. 1992/93:116, bet. SfU9, prot. 48. Den borgerliga regeringen ville genomföra 

nedräkningen av basbeloppet genom införandet av ett s.k. särskilt basbelopp. Det motsatte 
sig emellertid PRO och SPF med motiveringen att det vore förödande för pensions-
systemets trovärdighet om riksdagen beslutade att införa ett helt nytt basbelopp utan 
någon förberedande remissbehandling, utredning eller diskussion. Istället för att 
introducera ett nytt basbelopp ansåg PRO och SPF att beslutet borde formuleras så att det 
framgick att det handlade om en sparåtgärd i en akut krissituation och inte om en 
bestående förändring i en av pensionssystemets viktigaste principer. Den uppfattningen 
fick de också stöd för hos socialförsäkringsutskottet. PRO, Verksamheten 1992, s. 84ff. 

21  Enligt uppgift från PROs förre ordförande Sandberg i intervju med författaren. 
22  PRO, Verksamheten 1992, s. 115f.  
23  Ibid. 
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SPFs ansåg i sin kommentar till krisuppgörelsen att uppgiften med att 
få ordning på landets ekonomi gick före allt annat. Det fanns dock två 
huvudprinciper som förbundet under inga omständigheter kunde göra avkall 
på. Den första principen gick ut på att pensionärerna inte fick särbehandlas. 
Inga pålagor fick läggas på pensionärerna som inte motsvarades av vad som 
drabbade andra grupper. Den andra principen gick ut på att de sämst ställda 
pensionärerna måste skyddas genom riktade åtgärder.24 Bägge förbund var 
alltså noga med att uttrycka förståelse för behovet av krisuppgörelsen och 
riktade därför inga direkta krav på att reduceringen av basbeloppet skulle 
rivas upp. Däremot riktades krav på att regeringen vidtog åtgärder för att 
skydda pensionärer med låg pension. Resultatet av det kravet behandlas i 
avhandlingens kapitel om bostadstillägget. 

Under hösten 1993 kom pensionärsorganisationerna att informeras om 
ytterligare ingrepp i principerna för uppräkningen av pensionen. I och med 
att Sverige den 19 november 1992 övergav den fasta växelkursen tilläts 
kronan flyta. Konsekvensen för KPI var att denna steg till följd av höjda 
priser på importerade och importkonkurrerande varor. För att undvika ett 
högre kostnadsläge föreslogs i en proposition från den 7 oktober 1993 att 
pensionstagare inte skulle kompenseras för den priseffekt som kan härledas 
till deprecieringen av den svenska kronan. Konjunkturinstitutet gavs i 
uppdrag att beräkna hur KPI påverkades av deprecieringen av kronan i 
oktober 1993 (jämfört med oktober året innan) och i oktober 1994.25

Pensionärsorganisationernas kongresser 

I sitt öppningsanförande till PRO-kongressen 1993, konstaterade Sandberg att 
många människor, inte bara de äldre, kände en stark oro inför den pågående 
utvecklingen i samhället. Den oro som många äldre kände omfattade särskilt 
låginkomstpensionärerna, som inte fick pengarna att räcka till när 
pensionerna minskade. Därför fanns det enligt Sandberg anledning att 
uppmana samtliga partier till att sluta laborera med värdesäkringen av 
pensionerna. De ingrepp som hade gjorts under åren 1991-1993 bedömdes 
av Sandberg ha lett till att pensionerna var åtta procent lägre än vad de skulle 
ha varit.26

Pensionsfrågan kom också att uppmärksammas i sex motioner till 
PROs kongress där det restes krav på värdesäkrade pensioner. I en av 
motionerna påtalades att pensionärerna inte hade någon skuld till den 

                                                 
24  Veteranposten, Nr. 10, 1992, s. 2. 
25  Proposition 1993/94:37, bet. SfU8, prot. 30. Deprecieringens inverkan på KPI beräknades 

i oktober 1993 uppgå till två procent och i oktober 1994 till 0,18 procent. Det innebar att 
uppräkningen av basbeloppet i förhållande till KPI år 1994 och 1995 reducerades med de 
nämnda talen. 

26  PRO, Kongressprotokoll 1993, s. 5ff. 
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ekonomiska krisen, men ändå kom att drabbas av den genom sänkta 
pensioner. Det skedde samtidigt som ”de verkligt skyldiga” - finansbolag, 
banker och försäkringsbolag - upplevdes komma alldeles för lätt undan.27 
Styrelsen ställde sig också positiv till motionärernas huvudsakliga budskap. 
Därför beslutades om att det i PROs handlingsprogram skulle stå att 
organisationen verkade för att pensionernas värdesäkring följde konsumentpris-
index.28 En liknande debatt uppstod på SPFs kongress 1995. Som en följd 
därav beslutades det om att förbundet skulle verka för att pensionernas 
köpkraft bibehölls samt att basbeloppet skulle beräknas enligt den 
ursprungliga metoden och utgöra grund för pension.29

Socialdemokraternas löfte inför valet 1994 

De protester som framförts på kongresserna fick dock ingen omedelbar 
effekt i den riktning som önskats. Tvärtom gick socialdemokraterna ut i valet 
1994 och aviserade om att ytterligare nedskärningar skulle bli aktuella om de 
återfick regeringsmakten. Inom pensionssystemet skulle det sparas genom att 
knyta uppräkningen av pensionerna till underskottet i de offentliga 
finanserna. Om underskottet var större än 100 miljarder skulle pensionerna 
endast räknas upp med 60 procent av prisutvecklingen. Om underskottet 
hamnade mellan 50 och 100 miljarder blev uppräkningen 80 procent. Först 
när underskottet låg under 50 miljarder, skulle pensionerna räknas upp fullt 
ut i förhållande till prishöjningarna.30

Trots detta inför valet icke-opportuna löfte, lyckades socialdemokraterna 
återta regeringsmakten. Under pensionärskommitténs första möte med den 
socialdemokratiska regeringen kom pensionärsorganisationernas företrädare 
att informeras om att det löfte som getts under valrörelsen skulle komma att 
verkställas. Pensionärsorganisationernas företrädare svarade med krav på att 
regeringen skulle föreslå ytterligare stöd till de ekonomiskt sämst ställda 
pensionärerna. Dessutom underrättades regeringen av pensionärsorganisationerna 
om det missnöje som börjat växa fram bland landets pensionärer över de 
fortsatta försämringarna.31

Riksdagen fattade beslut om sänkningen av pensionerna den 20 
december 1994.32 Kort därefter återkom regeringen till riksdagen med nya 
besparingsförslag. De bestod av förslag på ändrade regler för folkpension för 

                                                 
27  Motion 116-121. I: PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 1993, s. 151ff. 
28  PRO, Handlingsprogram antaget på kongressen 1993, s. 9. 
29  SPF, Kongressprotokoll 1995, bilaga 3. 
30  Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
31  RPG-Gemenskap, Nr. 5, 1994a, s. 3f. 
32  Prop. 1994/95:25, bet. FiU1, prot. 46. 
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gifta och ändrad utbetalningsdag för pensionerna.33 Beträffande utbetalnings-
dagen föreslogs den skjutas fram från den 13-17 i månaden till den 23 och 
24 i varje månad. På så sätt gjorde staten en årlig räntevinst på ca 300 
miljoner.34 PRO och SPF motsatte sig förändringarna i samband med en 
gemensam uppvaktning av riksdagens socialförsäkringsutskott den 21 
februari 1995.35 Utskottet kom dock inte att ta hänsyn till de krav som 
framfördes, utan beslutade i enlighet med regeringens förslag.36

Pensionärsorganisationernas reaktioner 

Regeringen Carlsson kom att utsättas för hård kritik av pensionärs-
organisationerna i deras medlemstidningar. PRO ansåg det vara ”oacceptabelt” 
att människor med låga och medelstora inkomster skulle få bära en ”tyngre 
börda” än människor med höga inkomster.37 SPF kommenterade regeringen 
Carlssons sparåtgärder i en ledare med rubriken ”Nu växer vreden”. I 
ledaren vände sig skribenten mot att regeringen motiverade besparingarna 
med att pensionärerna skulle ha klarat sig bättre än andra grupper under 
1990-talet.38 Den bedömningen upplevdes av skribenten som felaktig. 
Anledningen var att den byggde på en analys av nyblivna pensionärer med 
höga ATP-poäng, medan den ekonomiska realiteten för resten av 
pensionärskollektivet fallit i glömska. 

I ledaren resonerades också kring de politiska konsekvenserna av 
regeringens besparingspolitik. Det konstaterades att det hittills varit ytterst få 
pensionärer som umgåtts med tankar på att bilda ett pensionärsparti. En 
sådan tanke motsatte sig också SPF å det bestämdaste, men mot bakgrund av 
den senaste tidens besparingar var risken stor att trycket kunde ”bli för 
starkt”.39 I klartext varnade alltså SPF för att regeringen genom sitt agerande 
löpte risken att bana vägen för ett pensionärsparti i Sverige. Kritiken mot 
regeringen Carlsson följdes upp i nästa nummer av SPFs medlemstidning 
under rubriken ”Värre än någonsin”. Efter en uppräkning av alla aviserade 
försämringar, konstaterades det att pensionärsorganisationerna inte kunde 
godta denna ”gravt diskriminerande politik”.40

                                                 
33  Tidigare gällde att folkpension för gift ålderspensionär varierade beroende på huruvida 

maken hade folkpension. Om han hade folkpension utgick folkpension till makan med 
78,5 % av basbeloppet och om han inte hade det till 96 % av basbeloppet. Fortsättningsvis 
föreslogs folkpensionen för makan vara 78,5 % oavsett huruvida maken hade folkpension. 

34  Prop. 1994/95:100. 
35  PRO, Verksamheten 1995, s. 47f. 
36  Bet. 1994/95: SfU10, prot. 73. 
37  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1995, s. 16. 
38  Prop. 1994/95:25.  
39  Veteranposten, Nr. 12, 1994, s. 3. 
40  Veteranposten, Nr. 1-2, 1995, s. 2. 
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6.3 Pensionärsorganisationernas kongresser 
PROs kongress 1996 
Intresset för pensionsfrågan var större under PROs kongress 1996, jämfört med 
kongressen 1993. Hela 40 motioner berörde pensionerna, varav det i ungefär 
hälften av dem ställdes krav på värdesäkrade pensioner. Det är emellertid 
inte alla gånger klart hur motionärerna tänkt sig att uppnå värdesäkringen. 
Grundkravet var dock det att pensionerna skulle beräknas utifrån ett 
hundraprocentigt basbelopp (d.v.s. utan den tvåprocentiga reduktionen), som 
i sin tur fullt ut skulle spegla prisutvecklingen i landet. För att pensionerna 
skulle vara värdesäkrade, krävdes således en uppräkning av basbeloppet 
motsvarande den summa som gått förlorad under 1990-talet. Här förespråkades 
alltså den manöver som pensionärsorganisationerna lyckats förmå regeringen 
att göra i slutet av 1980-talet. I ett fåtal av motionerna uttrycktes också en 
förhoppning om att pensionärerna, utöver det höjda basbeloppet, skulle 
kompenseras retroaktivt för nedskärningarna. Det skulle ske genom att staten 
betalade ut en klumpsumma som motsvarade de pengar pensionärerna 
förlorat under 1990-talet. Kravet backades upp av en uppmärksammad dom i 
Arbetsdomstolen rörandes statspensionärernas avtalspensioner.41

I styrelsens utlåtande över motionerna konstaterades att värdesäkringen 
av pensionerna urholkats med tolv procent under perioden 1991-1996. 
Styrelsen såg det därför som en av PROs främsta uppgifter att bevara 
värdesäkringen.42 Kongressen kom också att yrka bifall till styrelsens 
utlåtande och gav den därmed i uppdrag att verka för att värdesäkringen 
genomfördes ”fullt ut”.43 Att det också handlade om att pensionerna skulle 
beräknas på ett höjt basbelopp med tolv procent framgår av en intervju med 
PROs nyvalde ordförande Lage Andréasson i Expressen. Som svar på frågan 
om vad som skulle göras åt de sänkta pensionerna, svarade Andréasson att 
han villa riva upp besluten. Det bedömdes visserligen inte som realistiskt i 
dagsläget, men på sikt var målet att återställa pensionsnivåerna.44

SPFs kongress 1997 
SPF kom att slå in på samma väg under sin kongress i Linköping 1997. I en 
resolution som antogs på kongressen, konstaterades att pensionärerna under 
1990-talet tvingats se sin köpkraft reduceras med ca tolv procent. I och med 
landets förbättrade ekonomi bedömdes det vara ”dags” att återgå till en full 
värdesäkring av pensionerna. Därför krävde SPF att pensionernas realvärde 
återställdes genom att basbeloppet höjdes med fyratusen kronor. Återgången 
till rätt basbelopp bedömdes kunna ske i flera omgångar.45

                                                 
41  Motion 107-127 och 129. I: PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 1996, s. 143ff. 
42  PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 1996, s. 163f. 
43  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 286ff. 
44  Expressen, 1996-09-15, s. 13. 
45  SPF, Kongressprotokoll 1997, bilaga 13. 
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6.4 Återställare av pensionerna 
Återgången till inflationsskyddade pensioner 

På kongresserna formulerades alltså krav på att pensionerna för det första 
skulle beräknas utifrån ett hundraprocentigt basbelopp, d.v.s. tvåprocentaren 
skulle slopas. För det andra skulle basbeloppet i sin tur fullt ut spegla pris-
utvecklingen i samhället. För det tredje skulle pensionerna värdesäkras, 
d.v.s. basbeloppet skulle återställas till den nivå som skulle ha gällt om 
riksdagen inte fattat beslut om att reducera uppräkningen i förhållande till 
prisutvecklingen. De två förstnämnda kraven framfördes bl.a. under pensionärs-
kommitténs möte i oktober 1995, då statsminister Ingvar Carlsson deltog. 
Carlsson skulle dock endast ha upprepat löftet från valrörelsen 1994 om att 
pensionerna skulle räknas upp med 80 procent av prisutvecklingen när 
budgetunderskottet var lägre än 100 miljarder kronor och med 100 procent när 
budgetunderskottet kom under 50 miljarder kronor.46 På mötet i pensionärs-
kommittén i april 1997, upprepades kraven inför regeringens vårbudget. I 
anslutning därtill framfördes ytterligare ett krav som gick ut på att regeringen 
skulle lägga förslag om att tidigarelägga utbetalningsdagen för pensionerna.47

I vårbudgeten kom emellertid inget av de nämnda kraven att tillgodoses, 
vilket på en punkt kan betraktas som märkligt. Det gällde kravet på ett 
upphävande av lagen om att prisförändringar inte skulle beaktas fullt ut när bas-
beloppet fastställdes. Om löftet från valet 1994 skulle infrias, borde basbeloppet ha 
räknats upp med 100 procent under 1997. Lånebehovet i vårbudgeten beräknades 
nämligen till 25 miljarder 1997 och till nio miljarder 1998. I vårbudgeten 
föreslogs dock en bibehållen nivå på 60 procent under resten av 1997.48 Arne 
Kjörnsberg, socialdemokratisk ledamot i finansutskottet, motiverade detta 
med att regeringen inte kunde utgå från prognoser när den tog ställning till 
basbeloppet. Istället utgick man från fastställda budgetutfall. Om dagens 
prognoser skulle uppfyllas var uppräkningen till 100 procent möjlig först 
under 1999, allt enligt en intervju med Kjörnsberg i Dagens Nyheter.49

Denna tidtabell kom också att bekräftas av statsminister Persson i 
samband med regeringsförklaringen hösten 1997. Där slogs det fast att fullt 
inflationsskyddade pensioner var att vänta fr.o.m. 1999.50 Detta kom att 
uppfyllas i två steg. Pensionerna för 1998 beräknades utifrån ett basbelopp 
som räknats upp med 80 procent av prisutvecklingen51, medan pensionerna 
för 1999 beräknandes utifrån ett basbelopp som räknats upp fullt ut i 

                                                 
46  Veteranposten, Nr. 11, 1995, s. 2; PRO-Pensionären, Nr. 10, 1995, s. 11. 
47  Kommunalpensionären, Nr. 2, 1997, s. 2. 
48  Prop. 1996/97:150. 
49  Dagens Nyheter, 1997-04-17, s. A13. 
50  Prot. 1997/98:2. 
51  Prop. 1996/97:150, bet. FiU20, prot. 118. 
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förhållande till prisutvecklingen.52 Det beslutet kan emellertid pensionärs-
organisationerna inte anses ha haft något inflytande över. De hade visserligen 
framfört krav på en återgång till fullt inflationsskyddade pensioner, men allt 
tyder på att det beslutet skulle ha fattats oavsett deras krav. Anledningen är att 
socialdemokraterna valt att knyta uppräkningen av pensionerna i förhållande 
till prisutvecklingen till storleken på budgetunderskottet. Därmed var de 
tvungna att genomföra återgången när underskottet i budgeten understeg en 
viss nivå. I annat fall hade den socialdemokratiska regeringen gjort sig 
skyldig till lagbrott. 

Pensionärsorganisationernas reaktion 

Pensionärsorganisationerna var kritiska till Perssons ”utspel” i regerings-
förklaringen om att pensionerna skulle inflationsskyddas. SPFs ordförande 
Carlshamre kallade i Expressen utspelet för en ”medveten bluff” och 
”propaganda”.53 Anledningen var just den att återgången var inskriven i lag, 
vilket Carlshamre också påpekade i Dagens Nyheter: 

”Det är en nullitet. Basbeloppet skulle under alla förhållanden ha 
räknats upp med 100 procent 1999 enligt riksdagsbeslutet från 
1994. Det är ren automatik.”54

Carlshamre var alltså inte enbart irriterad över att statsminister Persson haft 
fräckheten att försöka plocka politiska poäng på återgången, utan även över 
att statsministern skulle ha ingett falska förhoppningar bland pensionärerna 
angående pensionernas värdeutveckling.  

För en stund skulle nämligen många pensionärer, enligt en ledare i 
SPFs tidning, ha trott att statsministerns löfte innebar att han också var 
beredd att slopa tvåprocentaren, men den kvarstod. Något löfte gavs inte 
heller om att basbeloppet skulle förstärkas med de procent som gått förlorade 
under 1990-talet. Det enda som löftet omfattade var att basbeloppet skulle 
spegla prisutvecklingen fullt ut, vilket inte bedömdes få någon större praktisk 
betydelse för pensionernas värdeutveckling. Orsaken var att inflationen i 
princip stod still under den aktuella tiden. SPF konstaterade därför på 
ledarplats att ”det viktigaste kvarstår”. Det som åsyftades var slopandet av 
tvåprocentaren samt en höjning av basbeloppet till dess ”rätta nivå”.55

PRO var inte heller de överentusiastiska över regeringens aviserade 
förslag. De ansåg att pensionernas värdeutveckling för 1998 och 1999 var 

                                                 
52  Prop. 1997/98:150, bet. FiU20, prot. 121. 
53  Expressen, 1997-09-19, s. 12. 
54  Dagens Nyheter, 1997-09-17, s. A10.  
55  Veteranposten, Nr. 7, 1997, s. 2. 
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alldeles för låg.56 Tidigare under våren 1997 hade PROs pensionsexpert 
Einar Edvardsson dessutom framfört farhågan om att pensionerna riskerade 
att minska med hänvisning till prisfallet.57 Nu blev det dock inte så illa som 
befarat, men den lilla pensionsökningen för 1998 föranledde Andréasson att i sin 
krönika i slutet av 1997 konstatera att det blivit ett ”magert år” för pensionärerna.58

Återgången till inflationsskyddade pensioner innebar alltså inte ett 
slopande av reduceringen av basbeloppet med två procent när pensionerna 
beräknades. Hur och om det överhuvudtaget skulle ske, fanns det heller 
ingen klart utstakad tidtabell för. Hösten 1997 pekade dessutom allt mot att 
socialdemokraterna inte var villiga att slopa tvåprocentaren.  

Återställandet av basbeloppet 
Den 16-17 oktober 1997 träffade pensionärsorganisationerna statsministern 
ute på Harpsund. PRO fick ensamma träffa statsministern den 16 oktober 
samt dagen därpå i sällskap med de övriga pensionärsorganisationerna. 
Under mötet den 17 oktober närvarade PROs pensionsexpert Einar Edvardsson. 
Han hade med sig beräkningar på vad kostnaden skulle bli för ett slopande 
av tvåprocentaren. 59 Enligt Edvardsson visade beräkningarna att samhällets 
nettokostnader skulle uppgå till 2,8 miljarder.60 Enligt en rapport från mötet 
till PROs styrelse, skulle statsminister Perssons bemötande ha varit nedslående. 
Han skulle inte alls ha varit intresserad av att slopa tvåprocentaren, utan 
förordade istället riktade insatser mot de sämst ställda pensionärerna. I 
rapporten till styrelsen konstaterades därför att risken var påtaglig att den 
tvåprocentiga reduktionen av pensionerna skulle bli beständig.61

Pensionärsorganisationerna utövade inte enbart påtryckningar gentemot 
regeringen utan även mot riksdagen, där inget parti ännu väckt kravet på 
ett slopande av tvåprocentaren. För att förmå riksdagsledamöterna att 
uppmärksamma frågan inför behandlingen av höstbudgeten, skickade PROs 
ordförande ut ett brev till samtliga riksdagsledamöter i mitten av juni 1997.62 
Kravet framfördes också i samband med en uppvaktning av social-
försäkringsutskottet den 28 oktober. Inför utskottet redovisade Edvardsson 
samma siffror som tidigare presenterats för statsministern.63

                                                 
56  PRO-Pensionären, Nr. 9, 1997, s. 7. Positivt var dock att regeringen bestämt sig (Prop. 

1997/98:1, bet. SfU1, prot. 48) för att återgå till att betala ut pensionerna i mitten av 
månaden istället för i slutet. Det hade blivit en viktig symbolfråga för PRO, eftersom 
många medlemmar retat upp sig på att inte få ut pensionen på det datum man var van vid. 

57  Dagens Nyheter, 1997-04-17, s. A10. 
58  PRO-Pensionären, Nr. 10, 1997, s. 5. 
59  PRO, Verksamheten 1997, s. 13f.  
60  Intervju 28. 
61  PRO, Styrelseprotokoll, 1997-10-22-23. 
62  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1997, s. 7. 
63  PRO, Verksamheten 1997, s. 14. 
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Socialdemokraterna och centern tuggade lite slött på det bete PRO lagt 
ut, medan vänsterpartiet och kristdemokraterna nappade direkt. Från social-
demokraterna och centern motionerades det om att pensionerna borde beräknas 
utifrån ett hundraprocentigt basbelopp när ekonomin förbättrades.64 Någon 
exakt tidpunkt för återställaren gavs alltså inte. Vänsterpartiet ville däremot 
att tvåprocentaren skulle slopas redan 1999. I sin motion hänvisade vänster-
partiet till det krav som ställts av PRO i samband med deras uppvaktning av 
socialförsäkringsutskottet.65 Hårdast fram gick emellertid kristdemokraterna 
som var beredda att skrida till handling omgående. De menade att ett 
slopande av tvåprocentaren borde ske redan i början av 1998.66 Det 
betraktades dock inte som möjligt av utskottet som avslog motionen.67

Under riksdagsdebatten den 15 december konstaterade en av de ansvariga 
bakom kristdemokraternas motion, Rose-Marie Frebran, att hennes parti var 
det enda som prioriterade och finansierade ett slopande av tvåprocentaren 
fr.o.m. 1998. Eftersom inget nämndes om basbeloppet i den socialdemokratiska 
regeringens budgetproposition, undrade Frebran: 

”Hur stark önskan har socialdemokraterna när det gäller återställandet 
av basbeloppet? … Har ni någon ambition att lätta på krisbördan för 
pensionärerna, eller skall en del av krisuppgörelsen bestå för alltid?”68

Frebrans fråga besvarades av den socialdemokratiske riksdagsledamoten 
Lennart Klockare, som menade att det inte fanns några pengar för ett 
återställande av basbeloppet. Han tröstade istället pensionärerna med att de 
skulle komma att gagnas av regeringens satsningar på andra områden: 

”En återställare idag skulle kosta i storleksordningen 3,8 miljarder. 
Tyvärr saknas de pengarna. Fru talman! Regeringen har valt en annan 
väg för att ge pensionärskollektivet trygghet. Under de närmaste åren 
kommer regeringen att satsa 16 miljarder extra på vård, omsorg 
och skola.”69

Det fanns således andra trygghetsskapande åtgärder för pensionärerna som 
prioriterades framför ett slopande av tvåprocentaren. Innan debatten var slut 
angående utgiftsområde elva, upprepade Frebran frågan angående social-
demokraternas syn på framtiden för den tvåprocentiga reduktionen av 
basbeloppet. Frebran, liksom läsaren av protokollet, kunde dock konstatera 
att svaret uteblev även denna gång.70

                                                 
64  Mot. 1997/98: Sf233, Sf269. 
65  Mot. 1997/98: So 432. 
66  Mot. 1997/98: Sf292. 
67  Bet. 1997/98:SfU1. 
68  Prot. 1997/98:47, s. 63. 
69  Prot. 1997/98:47, s. 65.  
70  Prot. 1997/98:47. 
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Med hänvisning till regeringen och riksdagens ställningstagande, såg 
alltså utsikterna mörka ut för att pensionärsorganisationernas skulle få 
igenom sitt krav på ett slopande av tvåprocentaren. Bara några dagar efter 
det att den aktuella riksdagsdebatten ägt rum, inträffade emellertid något 
som vände upp och ned på hela situationen. Då skulle PRO ha nåtts av 
beskedet att statsminister Persson ville tala med dem. Därför samman-
kallades ett möte mellan Persson och PRO på Rosenbad den 17 december 
1997. Mötet skulle ha gått ut på att statsministern förklarat sig beredd att 
slopa tvåprocentaren. Det beskedet skulle han också komma att lämna senare 
under dagen i ett intervjuprogram i TV4.71 Förutom PRO, hade statsministern 
underrättat finansministern och socialförsäkringsministern om sitt beslut.72

Reaktionerna över statsministerns besked lät inte vänta på sig. Under den 
aktuella perioden, samarbetade den socialdemokratiska regeringen med de 
borgerliga partierna angående utformningen av det nya pensionssystemet. Sam-
arbetet ägde rum inom ramen för den s.k. Genomförandegruppen, inom vilken de 
borgerliga partierna upplevt det som att alla förslag rörande pensionerna skulle 
förankras. Eftersom det inte hade skett i det aktuella fallet, mottogs statsministerns 
besked med sura miner av de borgerliga företrädarna i Genomförandegruppen. 

Kristdemokraternas Mats Odell menade i en intervju med Dagens Nyheter 
att det var väldigt olyckligt att regeringen kom med det löftet mitt i arbetet med 
det nya pensionssystemet. Han var dessutom snopen över förslaget, eftersom 
kristdemokraterna redan under hösten föreslagit att tvåprocentaren skulle 
slopas. I det sammanhanget noterade Odell att det var valår: ”Regeringen 
strör guld över pensionärerna och hoppas att vi andra skall framstå som 
snåla.” Moderaternas Lars Tobisson var irriterad över att regeringen gjorde utspel 
vid sidan av Genomförandegruppen och att det var fel att utlova nya utgifter 
som inte var finansierade.73

Statsministerns utspel skapade inte enbart irritation bland de borgerliga 
partierna, utan även bland de tjänstemän på Socialdepartementet som arbetade 
med det nya pensionssystemet. I en kommentar till Dagens Nyheter framhöll 
en av tjänstemännen att: 

”Göran Persson klampar in som Boris Jeltsin och ställer till elände i 
det nya pensionssystemet. … Alla våra beräkningar utgår från att 
det reducerade basbeloppet ligger fast. Alla avgifter och förmåner är 
fastställda efter det.”74

I beräkningarna för det nya pensionssystemet hade de ansvariga tjänstemännen 
således utgått från att pensionerna även fortsättningsvis skulle beräknas 
utifrån ett basbelopp som reducerats med två procent, men så blev det alltså 
inte. Därför var det bara att börja räkna om utifrån de nya direktiven. 
                                                 
71  PRO, Verksamheten 1997, s. 14. 
72  Dagens Nyheter, 1997-12-19, s. A12. 
73  Dagens Nyheter, 1998-01-20, s. A11. 
74  Ibid. 
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Genomförandet av återgången 
Statsministerns löfte innehöll inga konkreta besked om hur slopandet av 
tvåprocentaren skulle gå till. Frågan hänvisades därför till pensionärs-
kommittén som tog itu med den i början av 1998.75 Enligt ett referat av 
samtalen i pensionärskommittén, publicerat i SPFs medlemstidning, skulle 
regeringens utgångsbud ha varit att sprida ut slopandet av tvåprocentaren 
med en halv procent på fyra år. Pensionärsorganisationerna skulle emellertid 
ha krävt att återgången skedde i två steg: I juli 1998 och i januari 1999. 

Resultatet av förhandlingen, som SPF valde att kalla den, blev dock 
att tvåprocentaren skulle slopas i två steg. År 1999 skulle pensionerna 
betalas ut med 99 procent av basbeloppet, d.v.s. en ökning med en procent. 
Den resterande procenten skulle komma år 2000, då pensionen åter skulle 
betalas ut med hundra procent av basbeloppet.76 I en intervju med författaren 
konstaterar Carlshamre att: 

”Man nådde alltså bara halva vägen, men det är inget ovanligt att 
det blir en kompromiss. Utan den kompromissen hade det blivit 
en halv procent. Det var en bra grej egentligen.”77

Carlshamre menar alltså att pensionärsorganisationerna skyndade på processen 
av ett återställande av basbeloppet. Hade det inte varit för deras insatser, skulle 
pensionärerna tvingas vänta betydligt längre på en höjning av pensionerna. 

I min intervju med den ansvarige statssekreteraren bekräftar denne att 
det fanns ett förslag om att sprida ut återgången över en fyraårsperiod, men 
menar att det var ett av flera förslag som diskuterades. På min fråga om 
varför regeringen överhuvudtaget valde att ha de här samtalen med 
pensionärsorganisationerna, svarade statssekreteraren att: 

”… om nu regeringen skall göra en positiv åtgärd och återställa 
basbeloppet, då är det klart att man vill att det hela skall tas emot 
på ett bra sätt. Om regeringen gör den prioriteringen och det 
fanns en politisk poäng att göra det här, då är det klart att det inte 
är så kul om vi gör det på ett sådant sätt att det första vi möts av 
är att pensionärsorganisationerna är jättenegativa. Då är det 
något som måste beaktas innan man tar steget. Varför blir en 
positiv åtgärd negativt mottagen? I det mottot är det bra att stämma 
av ett antal alternativ, ett antal varianter.”78

Regeringen var således motiverad att förankra slopandet av tvåprocentaren 
hos pensionärsorganisationerna, så att det inte skulle uppstå några sura miner 
efter det att planerna släppts på hur det skulle gå till. Den förankrings-
strategin framgår också tydligt av det pressmeddelande som skickades ut 

                                                 
75  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1998a, s. 5. 
76  Veteranposten, Nr. 1, 1998, s. 2. 
77  Intervju 25. 
78  Intervju 58. 
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efter presskonferensen den 19 januari 1998. Där står det, förutom hur själva 
återgången skulle gå till, att: ”Socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall har 
idag haft överläggningar med pensionärsorganisationerna om denna fråga.”79 
I ett kort pressmeddelande om totalt åtta meningar var det således viktigt för 
regeringen att framhålla överläggningarna med pensionärsorganisationerna. 
Pensionärsorganisationerna var också med under själva presskonferensen, 
vilket enligt Carlshamre tjänade syftet för regeringen att visa att ”vi stött 
under det här”.80

Efter det att samtalen inom pensionärskommittén avslutats, kom 
uppgörelsen att transporteras till vårbudgeten.81 Frågan var dock inte över i 
och med det. Eftersom utgången av samrådet under våren 1998 var att 
betrakta som en kompromiss agerade PROs styrelse inför valet 1998 genom 
att tillsända regeringen och partierna i riksdagen en ”önskelista”. I skrivelsen 
önskade PRO att pensionerna skulle beräknas fullt ut i förhållande till 
basbeloppet redan från den 1 januari 1999.82 PRO gavs även tillfälle att 
framföra sina krav inför valet 1998 i samband med ett personligt möte med 
socialdemokraternas partisekreterare Ingela Thalén den 28 maj.83 PROs 
agerande inför valet kom att ge resultat, vilket tydligt framgår av 
socialdemokraternas valmanifest: 

”Därutöver bör den planerade höjningen av pensionerna år 2000 
tidigareläggas till år 1999. Därmed sätts punkt för ålderspensionärernas 
bidrag till de uppoffringar som förde Sverige ut ur 90-talets 
ekonomiska kris.”84

I och med det aktuella vallöftet, som sedermera kom att uppfyllas i 
höstbudgeten, anslöt sig regeringen till det ursprungskrav som pensionärs-
organisationerna framfört i pensionärskommittén under våren. Efter det att 
riksdagen godkänt regeringens planer, var principen återställd om att 
pensionerna beräknades fullt ut i förhållande till ett basbelopp som årligen 
fastställdes på grundval av prisutvecklingen.85

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningen visar att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över 
regeringens förslag att slopa den tvåprocentiga reduktionen av pensions-
utbetalningarna. Det fanns nämligen inga tecken på att socialdemokraterna, 
oavsett pensionärsorganisationernas krav, var på väg att återgå till principen 
                                                 
79  Socialdepartementet, pressmeddelande 1998-01-19. 
80  Intervju 25. 
81  Proposition 1997/98:150. 
82 Referat av skrivelse i: PRO, Verksamheten 1998, s. 13f. 
83  PRO, Verksamheten 1998, s. 7. 
84  Socialdemokraternas valmanifest 1998, s. 3.  
85  Prop. 1998/99:1, bet. SfU1, prot. 37. 
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om att pensionerna skulle beräknas utifrån ett fullt basbelopp. I oktober 1997 
sade Persson nej till pensionärsorganisationernas krav, med motiveringen att 
det var mer angeläget att satsa pengarna på annat. Stödet uteblev dessutom 
från socialdemokraterna i riksdagen, som i december 1997 röstade nej till ett 
förslag från kristdemokraterna om att slopa tvåprocentaren. Bara några dagar 
efter omröstningen gjorde emellertid statsministern en helomvändning och 
sade sig vara beredd att gå med på pensionärsorganisationernas krav. Den 
helomvändningen kan förklaras av att pensionärsorganisationerna förmått 
andra partier i riksdagen till att sluta upp bakom deras krav på en återgång 
till ett hundraprocentigt basbelopp. Inför valet 1998 måste därför 
statsministern ha gjort bedömningen att det var mindre klokt att motsätta sig 
ett viktigt pensionärskrav som andra partier ställt sig bakom. 

Materialet tyder därför på att det var pensionärsorganisationernas 
representation av en viktig väljargrupp som gav dem inflytande över regeringens 
agerande i frågan. Att den socialdemokratiska regeringen också uppfattade 
pensionärsorganisationerna som en viktig länk till landets pensionärer 
framgår av omständigheten att PRO var en av de första som meddelades om 
statsminister Perssons beslut att slopa tvåprocentaren. Genom att ta kontakt 
med dem före återställaren blev officiell, får statsminister Persson antas ha 
förstärkt känslan hos PROs medlemmar att regeringen faktiskt lyssnade till 
deras krav. Dessutom var regeringen angelägen om att förankra själva 
genomförandet av åtgärden hos pensionärsorganisationerna. Därigenom kunde 
regeringen försäkra sig om ett positivt bemötande över återställaren från 
landets pensionärer. 

Pensionärsorganisationernas grad av inflytande över regeringens 
förslag var högt, eftersom de ställt som krav att uppräkningen av pensionerna 
skulle ske fullt ut i förhållande till basbeloppet, utan reduktioner, fr.o.m. 
1999. Det motsatte sig först regeringen, vilket framgår av vårpropositionen 
1998. Inför valet samma år kom dock regeringen att ändra ståndpunkt och 
gick med på den tidtabell som föreslagits av pensionärsorganisationerna. 
Regeringens förslag innebar dock inte att pensionsfrågan kunde läggas till 
handlingarna för pensionärsorganisationernas del. Pensionerna var fortfarande 
inte värdesäkrade, varför SPF betraktade regeringens förslag om ett slopande 
av tvåprocentaren som ”ett litet steg åt rätt håll”.86

För att pensionerna skulle bli värdesäkrade, krävdes en höjning av 
basbeloppet med fyratusen kronor. Den summan motsvarade de tolv procent 
som ansågs ha gått förlorade under 1990-talet.87 Även inom PRO hade det 
ställts krav på en värdesäkring av pensionerna, men det kravet nämndes inte i 
kommentarerna till regeringens beslut att slopa tvåprocentaren. Det konstaterades 

                                                 
86  Veteranposten; Nr. 1, 1998, s. 2. 
87  Ibid. 
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bara att PROs krav på ett slopande av tvåprocentaren uppfyllts.88 Varför 
nämndes värdesäkringen av SPF, men inte av PRO? Var det ett uttryck för 
glömska eller något annat? 

6.5 Från värdesäkring till skattesänkning 
Värdesäkringskravet släpps 
Efter det att riksdagen beslutat om att slopa tvåprocentaren, påmindes SPFs 
styrelse av medlemmarna om att fortsätta driva kravet på att pensionerna 
skulle värdesäkras. Det kravet gick ut på att basbeloppet skulle höjas till den 
summa som skulle ha gällt om regeringen inte lagt förslag om att minska 
uppräkningen av basbeloppet i förhållande till prisutvecklingen.89 Detta 
påtalades bl.a. i en insändare i SPFs medlemstidning, som kom att bemötas 
på följande sätt av Carlshamre: 

”Ingen är nöjd med de två procenten. Vi har ett kongressbeslut om 
ytterligare tio procent som jag är skyldig att rätta mig efter och därför 
framför nästan varje gång vi träffar regeringen.”90

Carlshamre bedömde sig alltså vara låst till det krav som ställts på kongressen 
1997, men hans ordförandeperiod var under upphällning. På kongressen 1999 
valdes den förre riksdagsledamoten för folkpartiet, Barbro Westerholm, till ny 
ordförande. Det intressanta är dock att förbundets hållning i värdesäkrings-
frågan inte diskuterades, vilket kan tolkas som att den inte kom att omprövas 
under kongressen.91

Efter det att Westerholm blivit varm i kläderna som ordförande, framkom 
att hon inte var beredd att driva kravet på en värdesäkring av pensionerna. 
Den inställningen deklarerades i en ledare i SPFs medlemstidning med 
rubriken ”Kraven måste prioriteras” och motiverades med att det inte fanns 
någon politisk majoritet i riksdagen för en värdesäkring av pensionerna. För 
att förbundet inte skulle tappa i trovärdighet genom att driva orealistiska 
krav, ansågs det därför nödvändigt att släppa det. Istället skulle andra frågor 
prioriteras, som bostadstillägget, tandvårdsförsäkringen och maxtaxan inom 
äldreomsorgen.92

                                                 
88  PRO-Pensionären, Nr. 2, 1998, s. 5. 
89  Den frågan drevs också av SPRF som gav SCB i uppdrag att räkna fram ett ”alternativt 

basbelopp”. Det skulle spegla den summa som skulle ha gällt om riksdagen inte beslutat 
om att reducera uppräkningen av basbeloppet i förhållande till prisutvecklingen. År 2000 
beräknande SCB att det alternativa basbeloppet skulle utgöra 40 300 kronor, medan det 
faktiska basbeloppet uppgick till 36 600 kronor. Kravet på värdesäkrade pensioner 
implicerade alltså att basbeloppet år 2000 skulle höjas med tio procent. Se Statistiska 
Centralbyrån 1999-11-17, ”Beräkning av alternativa basbelopp för perioden 1991-2000”. 
Brev från SCB till SPRF. 

90  Veteranposten, Nr. 1, 1999, s. 22. 
91  SPF, Kongressprotokoll 1999. 
92  Veteranposten, Nr. 3, 2000, s. 4. 
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Även om SPFs vändning formellt ägde rum under våren 2000, måste 
bedömningen om att kravet inte var realistiskt att få igenom, och därför inte 
heller lönt att driva, ha gjorts långt tidigare. Som en konsekvens av 1997 års 
kongressbeslut i värdesäkringsfrågan, kom styrelsen i SPF att ge Gunnar 
Bramstång, professor emeritus i offentlig rätt, i uppdrag att undersöka 
utsikterna för förbundet att få igenom sitt krav genom en rättslig process. 
Resultatet av den s.k. Bramstångska utredningen var nedslående för förbundets 
inställning i värdesäkringsfrågan. Bramstång ansåg nämligen att det kunde 
bli svårt att få rätt i domstol, men att chanserna var något större i Europa-
domstolen. Förbundet kunde visserligen driva kravet genom den politiska 
kanalen, men utan ett juridiskt stöd i ryggen föreföll risken för ”slag i luften” 
och ”misslyckande uppenbar”.93 Efter att ha inhämtat ett juridiskt utlåtande 
över Bramstångs utredning, som stödde utredningens slutsatser, konstaterade 
Carlshamre under ett styrelsemöte att förbundets krav skulle ta flera år att 
driva rättsligt, kosta pengar och ha få chanser att ge ett för förbundet önskat 
resultat. Därför förordade han att förbundet borde ”avstå från hela saken”.94

Frågan om värdesäkringen av pensionerna kom att hanteras på samma 
sätt inom PRO. På kongressen 1996 gavs styrelsen i uppdrag att verka för att 
pensionärerna blev kompenserade för nedskärningarna under 1990-talet. Det 
skulle åstadkommas genom en höjning av basbeloppet med de procent som 
gått förlorade under 1990-talet. Någonstans mellan kongressen 1996 och 2000 
måste dock PROs styrelse kommit att göra samma bedömning som SPFs 
styrelse. Av PROs protokoll framgår emellertid inte exakt när i tiden det skedde, 
men implicit kom dock kravet att släppas av PRO när de tillsammans med SPF 
valde att prioritera ett annat krav, det om en skattesänkning för pensionärer. 

Skattesänkningsförslaget 
Skattesänkningsförslaget gick ut på att pensionärer med låg eller medelhög 
ATP skulle kompenseras för pensionsminskningen under 1990-talet genom 
en särskild skattereduktion 2002. Att pensionärer utan ATP inte omfattades 
av förslaget förklarade PROs förbundssekreterare med att de i viss mån redan 
blivit kompenserade genom höjningar av bostadstillägget och pensionstillskottet. 
Ytterligare förbättringar för den gruppen var visserligen nödvändiga, men 
det skulle istället ske genom höjningar av ersättningsnivån i bostadsstillägget. 
Skattesänkningsförslaget hade utarbetats av PROs pensionsexpert Einar 
Edvardsson och SPFs dito Olle Johansson och omfattade en utgiftsram på 
fyra miljarder kronor. Den summan stod i paritet med vad pensionärerna fått 
avstå under perioden 1995-1998 för att basbeloppet inte räknats upp fullt ut i 
förhållande till prisutvecklingen.95

                                                 
93  Bramstång, Gunnar, ”Angående statens urholkning av den allmänna tilläggspensionen”. 

Utlåtande till SPFs styrelse, 1998-02-06, s. 26. 
94  SPF, Förbundsstyrelsen, mötesprotokoll 1998-05-05. 
95  Intervju 36. 
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I samband med att skattesänkningsförslaget presenterades i ett press-
meddelande från PRO i slutet av 2000, angavs också skälen till varför en 
skattereduktion prioriterats framför en värdesäkring av pensionerna. Jämfört med 
kravet på en värdesäkring av pensionerna, betraktade PRO skattesänkningen 
som en ”framkomlig väg”. Anledningen var att det förslaget gick att förena med 
både det nya pensionssystemet och riksdagens utgiftstak. Med hänvisning till 
fempartiöverenskommelsen kring det nya pensionssystemet, bedömde PRO det 
som svårt att få partierna att gå med på ytterligare ändringar inom pensions-
systemet, vilket värdesäkringskravet skulle ha inneburit. Det bedömdes 
också som svårt att få riksdagen att gå med på en radikal ändring av det 
långsiktiga utgiftstaket. En sådan ändring hade varit nödvändig för en 
värdesäkring av pensionerna, men inte för en skattesänkning.96

 
Prioriteringen förankras 
Styrelserna i SPF och PRO hade sedan som uppgift att förankra prioriteringen 
av skattesänkningsförslaget bland medlemmarna. Detta skedde på respektive 
förbunds kongress, men förankringen var inte alldeles problemfri. Till PROs 
kongress 2000 kom fem motioner med krav på att pensionerna skulle värde-
säkras, vilket i klartext innebar att basbeloppet skulle höjas med den summa 
som gått förlorad under 1990-talet. Att det skulle kosta staten pengar upplevdes 
inte som något problem av motionärerna. Det fanns nämligen pengar i AP-
fonderna som höll på att tömmas, utan att de pengarna kom dagens pensionärer 
till gagn. En av motionärerna uttryckte det som följande: ”De lagstiftade pensions-
fonderna kommer således att halveras utan att dagens pensionärer får ett öre med 
av ’sina pengar’.”97 För att nå framgång med värdesäkringskravet, uppmanades 
PROs styrelse att söka samarbete med SPF och SPRF. Målet var att värdet 
på pensionerna successivt skulle återställas under en period av några år.98

Styrelsen yrkade avslag på motionen. Det anfördes en rad skäl till det, 
bl.a. att pensionärerna inte utgjorde den enda grupp i samhället som drabbats 
av nedskärningar under 1990-talet. Alla grupper hade i någon mån fått vara 
med och bidra till att välfärden skulle kunna behållas på sikt i landet. Ett 
andra skäl gick ut på att en stor del av pensionernas värdeminskning var en 
effekt av skattereformen. För den hade redan kompensation utgått genom 
sänkta skatter samt höjda bostadstillägg och pensionstillskott. Ett tredje skäl 
var att styrelsen prioriterade andra åtgärder än att höja pensionerna: Skatte-
reduceringen, maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen, höjningar 
av bostadstillägget samt förbättringar av tandvårdsförsäkringen.99

                                                 
96  PRO, Pressmeddelande, 2000-12-22. 
97  Motion nr. 238. I: PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 2000, s. 244. 
98  Ibid. 
99  Styrelsens utlåtande över motionerna 236-240. I: PRO, Motioner och yttranden till 

kongressen 2000, s. 248. 
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Under debatten försvarade Andréasson PROs prioritering av skatte-
sänkningsförslaget och gick till hård attack mot dem som drev kravet på en 
värdesäkring. Andréasson bedömde kravet som helt orealistiskt med tanke 
på att det implicerade utgifter på uppemot 30 miljarder kronor: 

”Med det här har jag velat få sagt att jag är nödd och tvungen att 
lägga lite sordin på de krav som jag menar är helt orealistiska idag. 
De är så till den milda grad illa genomtänka att jag undrar om 
förslagsställarna verkligen är medvetna om vilken verklighet vi 
befinner oss i. Krisåren drabbade alla landets medborgare; löntagare, 
alla som förlorade sina jobb och fick se sin ekonomi totalförstörd, alla 
sjuka, alla barnfamiljer – alla fick del av samma eländiga nedskärningar 
som pensionärerna. Om alla dessa grupper nu skulle ställa samma krav 
som pensionärerna skulle det i ett huj föra landet tillbaka till samma 
bottenlösa ekonomiska träsk som vi hade i början av 1990-talet.”100

 
Andréasson gick alltså till skarp attack mot de ombud på kongressen som 
drev värdesäkringsfrågan. Han påminde dem om att deras krav implicerade 
en återgång för landets ekonomi till den situation den befunnit sig i under 
1990-talet. En sådan utveckling var inte Andréasson beredd att ställa sig 
bakom. 

I den efterföljande debatten uppstod en hård ordväxling mellan 
Andréasson och en av motionsställarna, Roy Lundgren. Han beskyllde 
Andréasson för att försvara regeringen och politikerna och påminde 
kongressen om att PRO svängt i värdesäkringsfrågan. Andréasson förnekade 
att han talade för politikerna, utan gjorde istället gällande att det hela 
handlade om att PRO hade vissa realiteter att rätta sig efter. Efter debatten 
gick kongressen till omröstning, vilken resulterade i ett stöd för styrelsens 
linje.101 Som en konsekvens av kongressens beslut, ströks kravet på en 
värdesäkring ur PROs handlingsprogram. Där heter det istället att PRO 
under tiden efter kongressen skulle verka för att ge pensionär med låg ATP 
en standardförbättring genom att driva kravet på en skattereduktion.102

Den oro som fanns inom leden i PRO, fanns även inom SPF. Inför 
SPFs kongress 2001, rasade inom förbundet en het debatt som på ytan tycks 
ha varit hårdare än den inom PRO. Redaktionen på SPFs medlemstidning 
fick ta emot flera insändare. I en av dem gjordes gällande att både PRO och 
SPF svikit sina medlemmar i värdesäkringsfrågan.103 Dessutom förekom 
insändare i Svenska Dagbladet där SPFs styrelse uppmanades till att avgå, 
eftersom den inte levt upp till det beslut som fattats under tidigare 
kongresser.104 Westerholm minns i en intervju med författaren att det vid 
                                                 
100  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 284f. 
101  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 282ff. 
102  PRO, Handlingsprogram antaget på kongressen 2000, s. 43ff. 
103  Veteranposten, Nr. 1, 2001, s. 10. 
104  Svenska Dagbladet, 2002-05-23, s. 31. 
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sidan av debatten i media förekom upprop och telefonsamtal från 
medlemmarna, där hon hotades med att inte bli omvald på kongressen 2002 
med anledning av sitt ställningstagande.105 Westerholms motståndare kom 
dock att lida ett nederlag på kongressen. Deras motion om att förbundet 
skulle verka för en värdesäkring av pensionerna avslogs och kongressen 
beslutade dessutom att Westerholm skulle återväljas till ordförande.106

6.6. Regeringens bemötande av skattesänkningsförslaget 
Statsministerns löfte 
Av en artikel i Dagens Nyheter framgår att den första gången skattesänknings-
förslaget skulle ha diskuterats med regeringen var i slutet av augusti 2000, då 
socialminister Ingela Thalén träffat företrädare från PRO och SPF.107 Av 
någon anledning skedde samtalen inte inom ramen för pensionärskommittén, 
utan vid sidan om. Under mötet skulle PRO och SPF ha framfört åsikten att 
det var rimligt att kompensera pensionärerna med låg eller medelhög ATP 
för besparingarna under 1990-talet. Det föreslogs ske genom en skattesänkning. 
De sämst ställda pensionärerna föreslogs bli kompenserade genom höjt 
bostadstillägg.108 Det frö som såtts inom Regeringskansliet kom att vårdas 
inför PROs kongress 2000. Några dagar innan kongressens öppnande gick 
Andréasson enligt PROs förbundssekreterare ut i TVs nyhetsprogram Aktuellt 
och påminde statsministern om skattesänkningsförslaget.109 Statsministern 
fick därför svårt att smita undan kravet i sitt tal till kongressen, vilket hölls 
fredagen den 29 september. 

Statsministern inledde sitt tal med en försäkran om att han sett fram 
emot att besöka PRO-kongressen. Förra gången han varit där hade han känt 
ett missnöje bland åhörarna som var orsakat av att han inte kunde svara upp 
mot de krav som ställts p.g.a. den ekonomiska situationen i landet. Att stå 
och tala inför PRO-kongressen 2000 kändes därför bättre för Persson, 
eftersom han nu kunde lämna positiva besked, bl.a. i skattefrågan: 

”Era utredare Einar Edvardsson och Olle Johansson från SPF har 
gafflat in det befintliga reformutrymmet. Jag vill inte härifrån denna 
talarstol binda mig för detta, det vore fel. Låt mig däremot säga att 
när ni nästa gång kommer till regeringen, ska vi diskutera 
skattefrågan för pensionärer med låg ATP. Då skall vi se om vi 
inte också där kan göra en insats för att se till att det går åt rätt 
håll även för dem.”110

                                                 
105  Intervju 63. 
106  SPF, Kongressprotokoll 2002, s. 7ff och s. 36. 
107  Dagens Nyheter, 2000-09-06, s. A10. 
108  PRO, Protokoll från Arbetsutskottets sammanträde, 2000-09-05. 
109  Intervju 36.  
110  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 25. 
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I sitt tal till kongressen öppnade alltså statsministern dörren för fortsatta 
samtal kring frågan om en skattereducering. Han band sig dock inte till det 
reformutrymme på fyra miljarder kronor som räknats ut av PROs respektive 
SPFs utredare. I en intervju efter talet, bekräftade han dock att summan 
kunde göra en utgångspunkt för diskussionerna.111

Av statsministerns tal till kongressen, framgår också varför han tyckte 
att det var en bra idé att lyssna på pensionärsorganisationernas förslag om en 
skattesänkning för pensionärer: 

”Det kommer inte att sitta en regering i Sverige under över-
skådlig tid som inte har stöd av pensionärsgrupperna. Så är det, 
och det beror inte bara på att ni har ett starkt organisatoriskt 
uttryck. Den befolkning som Sverige har och kommer att få kommer 
att domineras av alltfler som blir allt äldre, eftersom vårt välfärds-
samhälle ger ett sådant resultat. Det gäller då att lyssna noga på väl 
genomtänkta argument och förslag och på dem som kan organisera 
många och vara ett uttryck för vad vi tror är pensionärernas 
uppfattningar. I den meningen blir folkrörelsen PRO också en 
politisk maktfaktor. Den politiker, den statsminister eller partiledare 
som inte begriper det kommer snart inte att vara vare sig stats-
minister, eller partiledare. Därför lyssnar vi och lyssnar noga.”112

Statsminister Persson gjorde alltså bedömningen att det var klokt att lyssna 
på krav från organisationer som representerade en stor grupp människor i 
samhället. Den statsminister som inte förstod det, riskerade både sin egen 
och partiets position i regeringen. Av citatet framgår således att det fanns ett 
motiv att gå med på pensionärsorganisationernas krav, nämligen att stärka 
partiets position på väljararenan. Statsministern framförde dock även upp-
fattningen att det var klokt att lyssna på ”väl genomtänkta argument och 
förslag”, vilket skulle tyda på att en annan betingelse för pensionärs-
organisationernas inflytande utgörs av tillgången till anställd expertis. Den 
expertisen omnämndes också av Persson i föregående citat. 

Löftet följs upp efter kongressen 
Några dagar efter kongressen, närmare bestämt den 4 oktober, hade stats-
ministern sin årliga träff med pensionärsorganisationerna. Enligt ett styrelse-
protokoll från PRO skulle statsministern under mötet ha bekräftat att det 
behövde göras något för gruppen av pensionärer med låg ATP.113 Därför 
beslutades att det skulle tillsättas en arbetsgrupp på Finansdepartementet för 
att ta fram ett förslag om en skattereduktion för pensionärer. I arbetsgruppen 
skulle företrädare från pensionärsorganisationerna, Socialdepartementet och 
Finansdepartementet ingå.114

                                                 
111  Dagens Nyheter, 2000-09-30, s. A11. 
112  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 16f. 
113  PRO, Styrelseprotokoll, 2000-10-19. 
114  PRO-Pensionären, Nr. 10, 2000, s. 12.  
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Arbetsgruppen hade sitt första sammanträde den 5 december och samman-
lagt hölls tre möten. Därutöver diskuterades frågan även i pensionärskommittén. 
Inom arbetsgruppen kom Finansdepartementet, enligt PROs förbundssekreterare, 
att förorda en annan lösning ifråga om insatserna till den grupp av pensionärer 
som hade mycket låga inkomster. PRO hade förespråkat satsningar på 
bostadstillägget, men Finansdepartementet lanserade istället ett förslag på en 
s.k. negativ skatt. Den gick ut på att även pensionärer med så pass låg pension 
att de inte behövde betala skatt skulle få ta del av skattesänkningen.115

Enligt ett elektroniskt veckobrev till SPFs medlemmar från ordförande 
Westerholm, skulle förslaget om en skattereducering för pensionärer ha 
diskuterats vidare under pensionärskommitténs möte i juni 2001. På mötet 
deltog den statssekreterare från Finansdepartementet som arbetade med 
förslaget. Han förklarade att regeringens förslag hade dragit ut på tiden 
eftersom frågan var komplicerad, men att förslaget var att vänta i 
höstbudgeten 2001. Diskussionen skulle ha rundats av med att regeringen, 
enligt Westerholms referat, gjort klart att skattereduktionen utgjorde den 
”sista åtgärden som regeringen kommer att vidta för att kompensera 
pensionärerna för 90-talet”.116

Regeringens proposition 
Hösten 2001 kom regeringen att presentera skattesänkningsförslaget i samlings-
propositionen ”Sänkt mervärdesskatt på böcker, tidskrifter m.m”. Där utvidgades 
regeringens tidigare förslag om en skattereduktion för personer med pensions-
grundande inkomst till att även omfatta de med taxerad förvärvsinkomst, 
vilket därmed kom att inkludera pensionärerna. I detalj gick förslaget ut på att en 
person med en taxerad förvärvsinkomst som inte översteg 135 000 kronor 
per år skulle få en skattereduktion på 1 320 kronor år 2002. Vid högre inkomster 
trappades beloppet av med en viss procent. Personer med en taxerad 
förvärvsinkomst på 245 000 kronor och däröver omfattades inte av reformen. 

Pensionärer med så pass låg inkomst att de inte betalade skatt, erhöll 
ett särskilt bidrag – den s.k. negativa skatten. Den innebar att den enskilde 
fick 1 320 kronor tillgodo vid skatteberäkningen i augusti eller september 
2002. Förslaget om den negativa skatten gillades inte av Lagrådet. De 
framhöll i sitt utlåtande att förslaget ”väcker en rad olika principiella 
frågeställningar att i ett skattesystem införa en form av bidragssystem”.117

Regeringen uttryckte förståelse över Lagrådets synpunkter, men ansåg 
det vara angeläget att åstadkomma förbättringar för pensionärer med låga 
inkomster. Statens utgifter för skattereduceringen beräknades för 2002 uppgå 
till 1,9 miljarder kronor. Efter 2003 beräknades ett motsvarande bortfall med 

                                                 
115  Intervju 36. 
116  Elektroniskt månadsbrev till SPFs medlemmar från Barbro Westerholm, 2001-06-08. 
117  Prop. 2001/02:45, s. 32. 
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hänvisning till en redan planerad höjning av det allmänna grundavdraget. Att 
det allmänna grundavdraget även kom att omfatta pensionärerna var en 
konsekvens av det nya pensionssystemet som trädde i kraft 2003. Riksdagen 
kom att ställa sig bakom regeringens förslag om en skattesänkning för 
pensionärer genom ett beslut den 12 december 2001.118

 

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande 
över regeringens förslag om en särskild skattesänkning för pensionärer. Det 
finns inget som tyder på att regeringen var på väg att ta upp frågan om en 
särskild skattesänkning för pensionärer oavsett pensionärsorganisationernas 
krav. Tvärtom tyder det tidigare händelseförloppet på att regeringen motsatte 
sig ytterligare utgifter inom pensionsområdet. Hösten 1997 hade pensionärs-
organisationerna uppenbara svårigheter med att övertyga den social-
demokratiska regeringen om nödvändigheten av att slopa den tvåprocentiga 
reduktionen av pensionsutbetalningarna. Motståndet från regeringen handlade 
delvis om en strävan efter att hålla tillbaka utgifterna i statsbudgeten. Därför 
förefaller det inte särskilt troligt att regeringen några år senare skulle ha 
lanserat ett kostsamt skattesänkningsförslag för pensionärer, utan att ha 
påverkats av pensionärsorganisationerna. 

Pensionärsorganisationernas grad av inflytande över förslaget får dock 
anses ha varit måttligt, eftersom de från början gick ut med ett krav på en 
skattesänkning som skulle kosta staten fyra miljarder. Notan för reformen 
hamnade dock i slutändan på cirka två miljarder kronor. Pensionärs-
organisationerna kom också att nöja sig med den skattesänkningen, vilket 
tyder på att deras krav kom att modereras under samtalen med regeringen. I 
anslutning till skattesänkningsfrågan statuerades alltså det andra exemplet på 
att pensionärsorganisationernas inflytande över regeringen inte utesluter att 
även det omvända förhållandet kan vara rådande samtidigt. Det första 
exemplet återfanns som bekant i anslutning till frågan om överläggnings-
rätten, vilket framgick av avhandlingens fjärde kapitel. 

I anslutning till frågan om en skattesänkning för pensionärer skulle det 
kunna hävdas att regeringen utövat ett så pass starkt inflytande över 
pensionärsorganisationerna att det handlat om en kooptering. Pensionärs-
organisationerna (med undantag av SPRF) kom nämligen att överge ett annat 
krav, nämligen det om en värdesäkring av pensionerna. Undersöknings-
materialet stödjer dock inte påståendet om att pensionärsorganisationerna 
skulle ha utsatts för en kooptering. Det talar istället för att pensionärs-
organisationernas beslut att överge värdesäkringskravet fattats oberoende av 
samtal med regeringen. Efter SPFs kongress 1997 kom förbundet att anlita 
                                                 
118  Prop. 2001/02:45, bet. SkU12, prot. 46. 
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juridisk expertis för att utreda utsikterna att nå framgång med kravet på 
värdesäkrade pensioner. Det var på basis av den utredningen som ordförande 
Carlshamre, så tidigt som 1998, framförde ståndpunkten i SPFs styrelse att 
det var lika bra att ”avstå från hela saken”. Det bedömdes alltså inte som 
realistiskt att få igenom kravet, och därmed inte heller mödan värt att driva det. 

PRO valde även de att lägga ned kravet på värdesäkrade pensioner, 
men det är svårare att spåra bakgrunden till deras beslut i protokollen. Det är 
dock inte orimligt att anta att de också fick ta del av det juridiska utlåtandet 
och därefter kommit att dra samma slutsats som SPF. Att inte heller PRO 
bedömde kravet på värdesäkrade pensioner som realistiskt att få igenom, 
framgår tydligt i själva motiveringen till varför skattesänkningsförslaget 
föredrogs. Organisationernas slopande av kravet på värdesäkrade pensioner 
får därför snarare ses som ett uttryck för en strategisk bedömning av 
utsikterna att nå framgång med kravet, än som ett uttryck för en kooptering. 

SPRFs krav på värdesäkrade pensioner 

Trots att de två största pensionärsorganisationerna släppt kravet på en 
värdesäkring av pensionerna, drivs kravet vidare på annat håll. Bland 
pensionärsorganisationerna är det SPRF som valt att driva frågan vidare, 
vilket i ett första steg skedde genom en skrivelse till regeringen. SPRF hade 
uppmanat de övriga pensionärsorganisationerna att ställa sig bakom 
skrivelsen, men stödet uteblev.119 I samband med kongressen i Tylösand i 
april 2000, valde SPRF att gå ett steg längre eftersom det då beslutades om 
att stämma staten i värdesäkringsfrågan.120 Stämningsansökan lämnades in 
till Stockholms tingsrätt sommaren 2000 och målet kom att drivas som ett 
pilotfall. Piloten, en kvinnlig statspensionär, krävde en retroaktiv ersättning 
motsvarande den summa hon fått avstå med hänvisning till det minskade 
basbeloppet. Dessutom krävde piloten att basbeloppet skulle räknas upp så 
att det motsvarade den nivå som skulle ha gällt om det inte varit för de 
ingrepp som gjordes under 1990-talet. SPRF beräknade att en framgång i 
målet skulle ge alla statspensionärer ersättning för uteblivna pensionsbelopp 
med 20 miljarder kronor.121

Även om målet avsåg en statspensionär var SPRFs förhoppning, enligt 
en intervju med organisationens ordförande Torgny Sjöberg, att en framgång 
skulle ge ”ringar på vattnet” och även komma till nytta för övriga 
pensionärer.122 Samma argument som hade använts av statspensionärerna, 
skulle i så fall kunna användas av andra pensionärsgrupper för att erhålla 
kompensation. Strategin att ”stämma staten” blev dock inte framgångsrik. 
                                                 
119  SPRF-tidningen, Nr. 4, 2000, s. 26.  
120  SPRF-tidningen, Nr. 3, 2000, s. 12f. 
121  SPRF, pressmeddelande, 2000-06-22. 
122  Intervju 47. 
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Vare sig domen i Tingsrätten eller den i Arbetsdomstolen, dit SPRF vänt sig 
för att överklaga Tingsrättens dom, kom att ge det utslag SPRF hoppats på.123 
Förbundet har därför valt att driva frågan vidare till Europadomstolen124, 
men utgången av den processen var vid avhandlingens färdigställande oklar. 

Kravet på en värdesäkring av pensionerna utgör också en viktig profil-
fråga för landets pensionärspartier.125 För Sveriges Pensionärers Intresseparti 
(SPI) bidrog denna profilfråga till ett relativt stort röstetal i valet till 
riksdagen 1998. Då erhöll partiet ca 52 800 röster. Framgången var dock inte 
långvarig, eftersom partiet i nästföljande val tappade knappt en tredjedel av 
rösterna.126 Att det skulle komma in ett pensionärsparti i riksdagen, som 
förmår att driva värdesäkringsfrågan vidare, är därför knappast troligt. Däremot 
finns det redan ett parti i riksdagen som kräver en värdesäkring av pensionerna, 
nämligen vänsterpartiet.127 Utan stöd från något annat parti, är det dock inte 
troligt att heller de kan lyckas åstadkomma en värdesäkring av pensionerna. 

6.7 Slutsatser 
Undersökningen visade att pensionärsorganisationerna saknade inflytande över 
förslag som lades av regeringen under första hälften av 1990-talet. Under 
andra hälften av decenniet uppnådde de dock inflytande över två förslag: 
Dels ett förslag om att återgå till att beräkna pensionerna fullt ut i förhållande till 
basbeloppet, dels ett förslag om att ge delar av pensionärsgruppen en skatte-
sänkning som kompensation för pensionernas värdeminskning under 1990-talet. 

I början av 1990-talet såg det ut som att pensionärsorganisationerna 
kunde slå sig till ro efter att ha uppnått målet med att värdesäkra pensionerna. 
Det dröjde dock inte länge förrän pensionsdebatten åter var igång. Denna 
gång gällde frågan huruvida en reducering av basbeloppet var berättigad 
med hänvisning till skattereformen. Pensionärsorganisationerna drog det 
kortaste strået och tvingades se på när basbeloppet skruvades ned av 
regeringen. Frågan är dock hur pass stor förlust sänkningen av basbeloppet 
egentligen utgjorde för landets pensionärer, med undantag för själva symbol-
frågan om att pensionerna skulle vara värdesäkrade. Skattesänkningen gynnade 
nämligen vissa delar av pensionärskollektivet och de övriga kompenserades 
genom höjda pensionstillskott och bostadstillägg. 

I samband med krisuppgörelsen mellan den borgerliga regeringen och 
socialdemokraterna hösten 1992, kom dock ett beslut som tveklöst innebar en 
försämring för landets pensionärer. Det gick ut på att beräknandet av pensionerna 
skulle ske utifrån ett basbelopp reducerat med två procent. Därefter följde 
                                                 
123  Dagens Nyheter, 2002-03-01, s. C3; Göteborgs-posten, 2003-01-23, s. 30. 
124  Göteborgs-Posten, 2003-04-08, s. 24. 
125  Sutorius 1998. 
126  <www.val.se> 
127  Svenska Dagbladet, 2002-01-20, s. 11. 
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ytterligare två beslut över vilka pensionärsorganisationerna inte hade något 
inflytande: Dels att basbeloppet inte skulle höjas med den del av pris-
utvecklingen som kunde härledas till deprecieringen av kronan, dels att höjningen 
av basbeloppet skulle knytas till storleken på underskottet i statens finanser. 
Bägge dessa beslut föranledde en försvagning av pensionernas värdeutveckling. 

Pensionärsorganisationerna var kritiska mot nedskärningarna, vilket bl.a. 
visade sig under respektive organisations kongress. Samtidigt var de 
medvetna om att något behövde göras för att rädda landets ekonomi. Denna 
medvetenhet kan antas ha bidragit till att det var först under mitten av 1990-
talet som pensionärsorganisationerna på allvar började driva kravet på 
återställare inom ramen för pensionärskommittén. Det första kravet gällde en 
återgång till principen att pensionerna skulle vara inflationsskyddade, vilket 
regeringen också lade förslag om i riksdagen. Pensionärsorganisationerna 
hade dock inget inflytande över regeringens förslag, eftersom det skulle ha 
lagts oavsett deras krav. 

Pensionärsorganisationernas andra krav gällde en återgång till principen 
att pensionerna skulle beräknas utifrån ett hundraprocentigt basbelopp, d.v.s. 
att den tvåprocentiga reduktionen skulle slopas. Det kom också regeringen 
att lägga förslag om i riksdagen under våren 1998. Slutsatsen drogs att 
pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över regeringens förslag och 
att själva graden av inflytande dessutom var hög. Regeringen skulle först ha 
förordat att slopandet av tvåprocentaren spreds ut över en längre tidsperiod, 
medan pensionärsorganisationerna krävde att tvåprocentaren helt skulle vara 
avskaffad fr.o.m. 1999. I slutändan kom också pensionärsorganisationerna 
att få stöd för sin linje av regeringen. 

Efter det att tvåprocentaren slopats, återstod pensionärsorganisationernas 
krav på en värdesäkring av pensionerna. Styrelserna inom de bägge förbunden 
valde dock att prioritera bort det kravet till förmån för ett annat krav, som 
gick ut på att pensionärerna skulle kompenseras för pensionsminskningen 
under 1990-talet genom en särskild skattereduktion. Prioriteringen får ses mot 
bakgrund av en strategisk bedömning av de bägge pensionärsorganisationerna 
om vad som var möjligt att få regeringen att gå med på. Regeringen kom 
också att lägga förslag om en skattereduktion för pensionärer, över vilket 
pensionärsorganisationerna hade ett inflytande. Inflytandet var dock att 
betrakta som måttligt, eftersom notan för skattereduktionen pressats ned av 
regeringen. Då pensionärsorganisationerna nöjde sig med det, drogs slutsatsen 
att deras krav kommit att modereras under samtalen med regeringen. 

Av undersökningsmaterialet framgår också vilka maktresurser som 
gav pensionärsorganisationerna inflytande över regeringens förslag. Den 
första maktresursen är att de representerar en viktig väljargrupp för det 
socialdemokratiska partiet. Det framgick av omständigheterna till varför 
Persson svängt i frågan om slopandet av tvåprocentaren samt i hans tal till 
PRO-kongressen 2000. Av det talet framgick också att pensionärs-
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organisationerna förfogar över en annan viktig maktresurs, nämligen anställd 
expertis. Under talet gav Persson uttryck för att pensionärsorganisationerna 
lagt fram genomtänkta förslag och han nämnde dessutom de utredare på 
PRO och SPF vid namn som arbetat fram dem. 
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7.  Bostadstillägget 

 
 
I föreliggande kapitel ställs frågan om pensionärsorganisationernas inflytande 
över bostadstilläggets utveckling under 1990-talet. Visar det sig att pensionärs-
organisationerna inte haft ett inflytande, eller endast till viss del, ställs 
följdfrågan om detta beror på att regeringen haft inflytande över pensionärs-
organisationerna. För att kunna besvara frågorna introduceras läsaren i 
kapitlets första avsnitt till grunderna för bostadstillägget, antal förmånstagare 
och kostnader för staten. Därefter besvaras frågorna i kapitlets andra avsnitt 
genom en undersökning av pensionärsorganisationernas agerande under 1980-
talet. Det görs i syfte att erhålla en nödvändig bakgrund inför studien av 
deras agerande under 1990-talet. Under 1980-talet varierade bostadstilläggets 
storlek mellan landets kommuner, varför pensionärsorganisationerna riktade 
krav mot regeringen på ett enhetligare regelverk. Regeringen kom också att 
lägga förslag om enhetligare regler för bostadstillägget, men trots det kvarstod 
skillnaderna mellan kommunerna. I kapitlets tredje till sjätte avsnitt undersöks 
därför pensionärsorganisationernas fortsatta agerande, som gick ut på att 
förmå staten att överta ansvaret för bostadstillägget. Regeringen kom också 
att lägga förslag om ett statligt övertagande av bostadstillägget, men utefter 
betydligt sämre ersättningsnivåer än vad pensionärsorganisationerna krävt. I 
kapitlets sjunde avsnitt undersöks därför pensionärsorganisationernas agerande i 
syfte att förmå regeringen att höja ersättningsnivån. Avslutningsvis samman-
fattas resultaten av undersökningen i kapitlets åttonde avsnitt. 

7.1 Introduktion till bostadstillägget 
”Golv” och ”tak” 
Bostadstillägget räknas in som en av förmånerna inom pensionssystemet och 
var till en början en kommunal angelägenhet. Det är inkomstprövat och riktar 
sig till pensionärer med låg pension för att de skall har råd med en dräglig 
boendestandard. Storleken på bostadstillägget beräknandes under större delen av 
1990-talet utifrån den del av hyran som befann sig mellan det s.k. ”golvet” 
och ”taket”. Golvet kom dock att slopas i slutet av decenniet. Golvet kan 
liknas vid en självrisk i en försäkring och utgör den del av hyran som 
pensionären får betala själv. Taket utgörs av den högsta hyresnivå till vilken 
bidrag utgår. Det är således för den del av hyran som ligger mellan golvet 
och taket som bidrag utgår. Ersättningen är dock inte hundraprocentig, utan 
utgår från en procentsats som varierat över tid.1

                                                 
1  För en mer utförlig introduktion till bostadstilläggets utveckling, se SOU 1992:21. 
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Antal förmånstagare 

Bostadstillägg till pensionärer utgår till de som har ålderspension, förtids-
pension, änkepension, hustrutillägg och efterlevnadspension. Gruppen ålders-
pensionärer dominerar emellertid kraftigt bland mottagarna av bostadstillägget. 
År 1995 utgjorde ålderspensionärerna 79 procent av alla som fick bostads-
tillägg, medan förtidspensionärerna utgjorde 20 procent och övriga grupper 1 
procent (de med änkepension, hustrutillägg och efterlevnadspension).2

Det totala antalet pensionärer med bostadstillägg låg under 1990-talet 
runt 500 000, vilket utgör cirka en fjärdedel av hela pensionärskollektivet. 
Studeras förmånstagarna utifrån kön, framgår att kvinnor var överrepresenterade 
(se tabell 7.1). 

Tabell 7.1 
Bostadstillägg till pensionärer under 1990-talet. 

ANTAL PENSIONÄRER 
MED BTP (1000-TAL) 

ANDEL PENSIONÄRER MED BTP AV 
SAMTLIGA PENSIONÄRER 

(PROCENT) ÅR 

Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga 
1991 411 148 559 35 18 28 
1993 437 156 593 35 18 29 
1996 404 134 538 33 15 26 
1999 357 117 474 31 13 23 

Källa: RFV, Statistik/Pensioner/Bostadsstöd (Data inhämtad från RFVs hemsida 2003-10-31 
<www.rfv.se>). 

Orsaken till att det framför allt är kvinnor som erhållit bostadstillägg, är att 
kvinnor i regel haft lägre ATP än män p.g.a. färre yrkesverksamma år och en 
sämre löneutveckling. Tabellen visar att andelen pensionärer med bostads-
tillägg minskat under 1990-talet och detta gäller både bland män och bland 
kvinnor. Den omständigheten kan förklaras med att ATP är högre hos nyblivna 
ålderspensionärer i slutet av 1990-talet än hos tidigare pensionärer. 

Kostnadsutveckling 
Eftersom bostadstillägget är inkomstprövat, varierar storleken på det 
utbetalade beloppet. Även i det sammanhanget finns en betydande variation 
mellan män och kvinnor. Män erhåller i genomsnitt ett lägre utbetalat belopp 
än kvinnor (se tabell 7.2). 

                                                 
2  SOU 1999:52, s. 52. 
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Tabell 7.2 
Utbetalade årsbelopp (genomsnitt per pensionstagare) samt totalkostnad för 

bostadstillägget i miljoner kronor under 1990-talet. 

GENOMSNITTLIGT ÅRSBELOPP, KR 
ÅR 

Kvinnor Män Samtliga 
TOTAL-KOSTNAD, 

MKR 

1991 14 640 11 091 13 703 7 702 
1993 17 893 13 734 16 798 9 750 
1996 18 805 15 078 17 875 9 923 
1999 21 141 18 027 20 375 9 970 

Källa: RFV, Statistik/Pensioner/Bostadsstöd (Data hämtad från RFVs hemsida 2003-10-31 
<www.rfv.se>). 
Anm: Det genomsnittliga årsbeloppet är beräknat utifrån utbetalat belopp i december månad 
multiplicerat med tolv. Med totalkostnad avses det totala utbetalade beloppet för 
bostadstillägget (BTP), inklusive det särskilda bostadstillägget (SKBT) samt det kommunala 
kompletteringsbeloppet (KKB). 

Under 1990-talet erhöll kvinnorna i snitt 1 645 kronor i månaden, medan män 
erhöll 1 167 kronor. Det förhållandet kan förklaras av samma faktorer som låg 
bakom den relativt större andelen kvinnor med bostadstillägg, nämligen att 
kvinnor tenderade att ha lägre ATP än männen. Kostnaden för bostads-
tillägget ökade från 7,7 miljarder kronor 1991 till strax över 9,9 miljarder 
1999. Orsaken bakom kostnadsutvecklingen återfinns inte i ett ökat antal 
förmånstagare, eftersom antalet tvärtom sjönk under 1990-talet. Förklaringen 
återfinns i stället i successivt förbättrade ersättningsvillkor för bostads-
tillägget, vilket syns i form av ett kraftig ökat genomsnittligt årsbelopp. 
Beslutsprocessen bakom denna utveckling och vilket inflytande pensionärs-
organisationerna har haft över denna, kommer att studeras härnäst. 

7.2 Bostadstillägget under 1980-talet 
Bostadstillägg i kommunal regi 
I slutet av 1940-talet började kommunerna betala ut bostadstillägg för att 
pensionärer med låg pension skulle ha råd till en dräglig boendestandard.3 
Det stod länge kommunerna fritt att välja om de ville införa bostadstillägg 
eller inte. Trots detta hade de allra flesta kommuner valt att göra så i slutet av 
1950-talet. I en statlig utredning från 1957, rapporterades att antalet kommuner 
utan bostadstillägg uppgick till endast fem stycken.4 Även om de flesta 
                                                 
3  Följande avsnitt har inte som syfte att beskriva bostadstilläggets historiska utveckling 

fram till 1990, utan bakgrunden till pensionärsorganisationernas krav på ett mer enhetligt 
system. För en mer detaljerad genomgång av bostadstilläggets historiska utveckling, se 
SOU 1992:21, s. 63ff. 

4  SOU 1957:7, s. 37. 
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kommuner valt att införa bostadstillägg, förekom stora variationer i det belopp 
som betalades ut. I den statliga utredningen från 1957 nämns att bostads-
tilläggets maximala belopp för en ogift pensionär kunde variera mellan 100 
kronor till 2000 kronor per år beroende på kommun. Det förhållandet ansåg 
utredningen ha bidragit till ”opåkallade ojämnheter i folkpensionsnivån”.5

Pensionärsorganisationerna var tidigt ute med att kräva en förändring av 
orättvisorna med bostadstillägget. I en skrivelse till socialminister Aspling 1963 
påtalade SPF att skillnaderna gav upphov till orättvisor, varför förbundet 
yrkade på att ansvaret för bostadstillägget övertogs av staten.6 Skillnaden i 
storleken på de kommunala bostadstilläggen kritiserades också av PRO, som på 
ledarplats i medlemstidningen 1960 konstaterade att det inte kunde vara ”rätt 
och skäligt” att landets pensionärer hade så pass varierande bostadstillägg. För att 
råda bot på skillnaderna, uppmanades föreningarna och distrikten att medverka 
till ”riktigare, rimligare och mera rättvis tingens ordning på detta område”.7

Även bland medlemmarna rådde ett påtagligt missnöje med bostads-
tillägget, vilket visade sig på PRO-kongressen 1973. Till kongressen hade fyra 
motioner lämnats in angående bostadstillägget. Till följd av motionerna antog 
kongressen ett uttalande, i vilket det ställdes krav på att bostadstillägget 
uppgick till den storleken att det täckte boendekostnaderna för en modern 
tvårumslägenhet. Att kommunerna verkligen införde en sådan nivå på bostads-
tillägget skulle ske genom att staten införde ett stöd med de villkoren.8

Skärpta villkor för statsbidrag 
Allt eftersom tiden gick kunde dock PRO konstatera att skillnaderna mellan 
kommunerna bestod. I samband med kongressen 1985 skärpte därför 
förbundet tonen i frågan om bostadstillägget. I utlåtandet över de motioner 
som lämnats in till kongressen, föreslog styrelsen att förbundet framöver 
skulle kräva att staten ensam ansvarade för bostadstillägget. Det statliga 
bostadstillägget var tänkt att utgå till dem med lägst pensionsbelopp. För en 
ensamstående skulle det motsvara hyran för en bostad om två rum och kök 
och för sammanboende hyran för tre rum och kök.9

Kravet från kongressen kom att modifieras i samband med överläggningar 
med regeringen 1986. Istället för att kräva en direkt övergång, skulle 
bostadstillägget successivt över föras till staten. Det skulle ske genom en 
väsentlig höjning av det statsbidragsberättigade taket i försäkringen samt ett 

                                                 
5  Ibid. 
6  Sveriges Folkpensionärers Riksförbunds Tidning, Nr. 4, 1963, s. 2ff. 
7  Folkpensionären, Nr. 5, 1960, s. 1. 
8  PRO, Motioner vid PROs kongress 1973, s. 74ff; PRO, Kongressprotokoll 1973, s. 171ff. 
9  PRO, Kongressprotokoll 1985, s. 240ff. 
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slopande av golvet.10 Det kravet nådde PRO viss framgång med, vilket 
framgår av den budget regeringen presenterade hösten 1986. 

I budgeten konstaterades att kommunerna själva beslutade om bostads-
tillägg skulle utgå och utefter vilka grunder. Detta hade resulterat i ”avsevärda” 
skillnader mellan kommunerna. I det sammanhanget uppmärksammades den 
kritik som framförts av pensionärsorganisationerna: 

”Ett av pensionärsorganisationernas huvudsakliga krav under senare år 
har därför varit att åstadkomma en utjämning mellan kommunerna.”11

Det krav som ställts av pensionärsorganisationerna uppmärksammades alltså 
av regeringen i budgetpropositionen. Regeringen medgav också att kravet 
var berättigat i och med konstaterandet att skillnaderna mellan kommunerna 
utgjorde ett ”betydande problem”.12

För att komma tillrätta med detta problem, föreslogs för det första att 
tillhandahållandet av bostadstillägg blev obligatoriskt för kommunerna. 
Tidigare hade det i teorin varit ett frivilligt åtagande för kommunerna, men i 
praktiken hade alla kommuner ändå valt att betala ut ett bostadstillägg. För 
det andra föreslogs att kommunerna var tvungna att hålla en viss nivå på 
bostadstillägget för att kunna ta del av statsbidraget på 25 procent av den 
utbetalade summan. Kommunerna skulle vara tvungna att betala ut en 
ersättning som omfattade minst 80 procent av hyran i intervallet 80-1 500 
kronor för ensamboende och 80-1 650 kronor för sammanboende. Det var en 
stor skillnad jämfört med tidigare då taket i försäkringen var mycket lägre.13 
Regeringens förslag innebar alltså att de kommuner som tidigare haft ett 
”snålt” tak var tvungna att höja det för att få ta del av statsbidraget.14

PRO betraktade riksdagens beslut som en ”betydande framgång” för 
organisationens krav.15 Under 1987 och 1988 presenterades de nya reglerna 
för bostadstilläggen vid flera tillfällen i PROs medlemstidning, samtidigt 
som det underströks att de utgjorde ett steg mot målet att föra över ansvaret 
för bostadstillägget till staten.16 De nya bestämmelserna presenterades inte 
enbart i nyhetsartiklar, utan även i en socialdemokratisk annons i PROs 
tidning med rubriken ”Drygt tre miljarder till pensionärerna!”. I annonsen 

                                                 
10  Uppgifter från Lars Sandbergs anförande vid Representantskapets möte, 1987-02-03. 
11  Prop. 1986/87:100. Bilaga 7. 
12  Ibid. 
13  Då hade statsbidraget utgått under förutsättning att kommunen ersatte minst 80 procent av 

boendekostnaden i intervallet 80-800 kronor (upp till 950 kronor för sammanboende). 
14  Förslaget beräknades medföra en utgiftsökning för staten med 395 miljoner kronor per år 

och för kommunerna med totalt 810 miljoner kronor per år. Prop. 1986/87:100. Bilaga 7, 
bet. SfU10, prot. 105. 

15  PRO, Verksamheten 1986, s. 53. 
16  PRO-Pensionären, Nr. 8, 1987, s. 6. 
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upplyses läsaren om att regeringens budget innehöll flera ”glädjeämnen” för 
pensionärer. Ett av dessa var förbättringarna av bostadstillägget.17

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet föreslogs ytterligare 
höjningar av taket i bostadstillägget. I november 1989 lämnade regeringen 
ifrån sig en proposition där taket föreslogs bli föremål för en höjning med en 
hundralapp. Förslaget motiverades med att skattereformen föranledde ett 
behov av att kompensera pensionärer med låg pension.18 Höjningen av taket 
med en hundralapp ansågs dock inte tillräckligt av PRO, vilket de påpekade i 
en skrivelse till socialförsäkringsutskottet i november 1989. I skrivelsen till 
utskottet yrkade PRO på att taket för bostadstillägget höjdes ytterligare.19 
Utskottet kom också att höja taket med ytterligare en hundralapp från och 
med januari 1990, vilket gav ett tak på 1 700 kronor för ensamboende och 
1 850 kronor för sammanboende. Höjningen motiverades med att skatte-
reformen förväntades orsaka ökade kostnader för den enskildes boende.20

Redan den 5 april 1990 återkom regeringen till socialförsäkrings-
utskottet med en ny proposition, i vilken taket föreslogs bli föremål för 
ytterligare en höjning med 200 kronor. För ensamboende blev det nya taket 
1 900 kronor i månanden och för sammanboende 2 050 kronor i månaden. 
Som motivering till förslaget hänvisades åter till effekten av skattereformen 
och behovet av att utjämna skillnaderna mellan landets kommuner. De nya 
reglerna började gälla fr.o.m. 1991 och utgör startpunkten för undersökningen 
av pensionärsorganisationernas inflytande över bostadstilläggets utveckling 
under 1990-talet, som följer härnäst.21

7.3 Införandet av ett särskilt kommunalt bostadstillägg 
Skattereformens effekter för hyrorna 

De förstärkningar som gjordes av bostadstillägget i anslutning till skattereformen, 
ansågs inte tillräckliga av PRO. I en skrivelse till Socialdepartementet i oktober 
1990 tillkännagav organisationen att den nåtts av signaler om kommande 
hyreshöjningar på 600 kronor i månaden för en vanlig lägenhet med två rum 
och kök. Den hyreshöjningen befarade PRO att många pensionärer skulle få 
svårt att klara av. Därför yrkade PRO, liksom SPF, på att regeringen 
”snarast” bjöd in till överläggningar för att diskutera lämpliga åtgärder.22

På Socialdepartementet var det den nytillträdde socialministern Ingela 
Thalén som fick ta hand om skrivelserna från PRO och SPF. Skrivelserna 

                                                 
17  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1987b, s. 7. 
18  Prop. 1989/90:52.  
19  PRO, Verksamheten 1989, s. 81ff. 
20  Bet. 1989/90:SfU8, prot. 47. 
21  Prop. 1989/90:145, bet. SfU20, prot. 139. 
22  PRO, Verksamheten 1990, s. 103f; Veteranposten, Nr. 11, 1990, s. 6. 
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resulterade i att samtal kom igång mellan Thalén och pensionärsorganisationerna 
under november månad 1990. Samtalen fortsatte senare i januari 1991.23 
Under samtalen framförde pensionärsorganisationerna krav på dels en höjning 
av ersättningsnivån i bostadstillägget, dels att staten borde vara huvudman 
för bostadstillägget.24

De kraven kom också att få genomslag i massmedia genom en artikel-
serie i Expressen under rubriken ”Du gamla, du ofria”. I den första artikeln, som 
var införd den 9 januari 1991, redogjordes för pensionärernas ekonomiska 
situation efter skattereformen. Cirka en halv miljon pensionärer beräknades 
enligt Expressen leva på gränsen till existensminimum och på landets social-
byråer började pensionärerna att ”köa”.25 Den uppkomna situationen kunde 
åtgärdas genom höjningar av bostadstillägget, men i Expressen konstaterades 
att skillnaderna var stora mellan landets kommuner i fråga om storleken på det 
utbetalade beloppet. I landets ”snålaste” kommun Grästorp utgick maximalt 
1 576 kronor i månaden i bostadstillägg för en ensamboende pensionär, 
medan beloppet uppgick till 3 500 kronor i landets ”generösaste” kommun 
Solna. För de pensionärer som levde i ”snåla” kommuner var förhållandena 
”oacceptabla”, enligt PROs ordförande Lars Sandberg. Om inget gjordes 
skulle flera pensionärer enligt Sandberg riskera att bli ”socialfall”. Därför 
hade frågan hög prioritet hos PRO.26

Följande dag, d.v.s. den 10 januari, upprepades kritiken från pensionärs-
organisationernas företrädare i Expressen. I en intervju med Sandberg under 
rubriken ”Det är för jäkligt”, framhöll denne att det var ”förnedrande” att 
pensionärerna skulle tvingas behöva gå till socialen för att inte riskera att bli 
vräkta från sina lägenheter. Sandberg framhöll också att PRO förhandlade 
med regeringen om storleken på bostadstilläggen.27 Under rubriken ”Gör 
något nu”, vilket var en uppmaning till socialminister Thalén, publicerades en 
skrivelse från SPF till socialministern. I skrivelsen räknades alla de kostnads-
ökningar upp som drabbat pensionärerna. SPF konstaterade att den senaste tidens 
förbättringar av bostadstillägget inte var tillräckliga och det hemställdes om 
att socialministern snarast tillsatte en arbetsgrupp för att se över situationen.28

Den tredje och sista dagen för Expressens artikelserie intervjuades 
socialminister Thalén, som konstaterade att de sämst ställda pensionärerna 

                                                 
23  PRO, Verksamheten 1991, s. 54f. 
24  PRO, Styrelseprotokoll, 1991-02-12. 
25  Expressen, 1991-01-09, s. 8. 
26  Ibid. 
27  Expressen, 1991-01-10a, s. 17. 
28  Expressen, 1991-01-10b, s. 19. Publicerandet av SPFs brev till socialministern rönte stor 

uppskattning i en ledare i SPFs medlemstidning: ”Heder åt Expressen! Den elogen är 
tidningen värd efter att ha återgett SPFs skrivelse till regeringen i dess helhet dagen efter 
överlämnandet. Äntligen en stor tidning som insett att detta var en viktig fråga!” Se 
Veteranposten, Nr. 1, 1991, s. 4. 
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var en grupp ”som vi med all säkerhet måste gå in och göra någonting för.”29 
Under intervjun konfronterades Thalén med förhållandena inom Ulricehamns 
kommun där ersättningsnivån i bostadstillägget hade sänkts. Det kunde inte 
socialministern acceptera, ”det är att inte visa ansvar”. Som lösning på 
problemet framhöll Thalén betydelsen av en ”politisk opinion och debatt i 
den egna kommunen”. Reportern undrade då varför regeringen inte var 
beredd att tillstyrka PROs krav på enhetliga bostadstillägg i hela landet: 

”Det låter förfärligt enkelt, då får man lika över hela landet. Det är bara 
det att det inte blir lika eftersom situationen från grunden är olik.”30

Något mer uttömmande svar än så gavs det inte utrymme för i tidningen. Det 
förefaller ändå som att Thalén inte köpte idén om ett enhetligt bostadstillägg 
i statlig regi. I alla fall förefaller det inte ha varit en reform som regeringen 
under alla omständigheter hade varit på väg att genomföra. 

Efter att artikelserien avslutats, motionerades det om bostadstillägget i 
riksdagen. Av motionerna framgår att stödet för pensionärsorganisationernas 
krav på ett enhetligt bostadstillägg i statlig regi hade ökat. Tidigare var det 
vänsterpartiet och folkpartiet som umgåtts med tanken på ett enhetligt bostads-
tillägg i statlig regi.31 Deras hållning kvarstod32, men de hade kommit att få 
stöd av socialdemokraterna. I en motion från socialdemokraterna påtalades 
behovet av dels en översyn av reglerna för det kommunala bostadstillägget, 
dels ett enhetligt bostadsstöd till pensionärer.33 Moderaternas ställningstagande 
förefaller oklart34, medan centerpartiet yrkade på att bostadstillägget helt 
borde avskaffas till förmån för andra stödformer.35

 

Regeringens förslag 

Efter att överläggningarna med pensionärsorganisationerna avslutats, lämnade 
regeringen sin proposition. I den föreslogs inrättandet av ett särskilt kommunalt 
bostadstillägg (SKBT). Det skulle utgå till de pensionärer vars inkomst, efter 
avdrag för skälig boendekostnad, understeg kommunens socialbidragsnorm. 
Tillägget skulle utgöra skillnadsbeloppet. Förslaget motiverades med att hyrorna 
ökat mer än vad som kunnat förväntas i samband med skattereformen. Det 

                                                 
29  Expressen, 1991-01-11, s. 6. 
30  Ibid. 
31  Mot. 1985/86:568 (Vänsterpartiet) och 1987/88: So234 (Folkpartiet). I vänsterpartiets 

motion hänvisas dessutom till PRO varför organisationen kan ha haft ett inflytande över 
partiets tidiga ställningstagande i frågan. 

32  Mot. 1990/91:Sf302 (Vänsterpartiet) och Sf357 (Folkpartiet). 
33  Mot. 1990/91:42, 229 och 289. 
34  Mot. 1990/91:Sf39. 
35  Mot. 1990/91:Sf209 och 273. 
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särskilda bostadstillägget var inte tänkt att bli ett permanent inslag i 
socialförsäkringssystemet, utan gällde under 1991. Kostnaden för SKBT ålades 
kommunerna med ett bidrag från staten på 25 procent.36

Pensionärsorganisationerna var kritiska mot regeringens förslag och 
agerade därför inför utskottsbehandlingen i riksdagen. I en skrivelse till 
riksdagens socialförsäkringsutskott framhöll SPF att regeringens förslag var 
”för lite till för få”. Förslaget tillförde inte en enda krona utöver vad 
pensionären redan var berättigad till i form av pension och socialbidrag enligt 
socialtjänstlagen. Det särskilda kommunala bostadstillägget innebar således en ren 
”ometikettering” av socialbidraget. Dessutom riktades skarp kritik mot att 
regeringen använde sig av socialbidragsnormen som mått på skälig levnads-
nivå för pensionärer. Orsaken var att pensionärer och socialbidragstagare 
ansågs befinna sig i helt olika situationer. Regeringens förslag kom alltså att 
”sågas” av SPF, som istället förespråkade ett särskilt bostadstillägg för 1991 
som skulle utgå med 25 procent av det faktiskt utgående bostadstillägget.37

PRO framförde liknande kritik i sin skrivelse till riksdagens social-
försäkringsutskott. I skrivelsen heter det att de förslag som lämnats i propositionen 
inte var tillräckliga för att pensionärernas köpkraft skulle kunna bibehållas. 
PRO yrkade på en alternativ lösning, som gick ut på att införa en 
kompensation motsvarande hyreshöjningen minus de eventuella förbättringar av 
KBT som skett i kommunen.38 Skrivelserna från de bägge pensionärs-
organisationerna gjorde dock inget intryck på utskottet som, med vissa 
justeringar, kom att anta regeringens förslag.39

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningsmaterialet är svårtolkat med avseende på möjligheterna att 
kunna ta ställning till om pensionärsorganisationerna haft inflytande över 
regeringens förslag om ett särskilt kommunalt bostadstillägg. Därför avstår 
jag från att ta ställning i frågan. Pensionärsorganisationerna hade krävt en 
förbättring av situationen för låginkomstpensionärer genom en höjning av 
det ordinarie bostadstillägget. Det kravet kom inte att tillgodoses av 
regeringen, vilket skulle tyda på att pensionärsorganisationerna inte haft 
något inflytande. Å den andra sidan kan det argumenteras för att pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande över att frågan om bostadstillägget 
överhuvudtaget kom upp på regeringens dagordning, även om regeringen inte 
anammade just den lösning som förordats av pensionärsorganisationerna. 

                                                 
36  Prop. 1990/91:119. Trots att SKBT var tänkt att utgå enbart under 1991, kom det att bli ett 

permanent inslag i socialförsäkringssystemet. 
37  Utdrag ur referat av skrivelse till riksdagens socialförsäkringsutskott. Publicerad i 

Veteranposten, Nr. 3, 1991, s. 9. 
38  PRO, Verksamheten 1991, s. 73ff. 
39  Justeringarna gällde bl.a. storleken på statsbidraget för SKBT. Bet. 1990/91: SfU 19, prot. 96. 
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Eftersom skattereformens effekter sannolikt var svårbedömda även för 
regeringen är det dock sannolikt att även de insåg behovet av satsningar på 
låginkomstpensionärerna, efter att ha konfronterats med uppgifter om 
kommande hyreshöjningar. Det skulle tyda på att regeringen kommit att 
lägga förslaget oavsett pensionärsorganisationernas krav. 

Däremot förefaller det högst sannolikt att pensionärsorganisationerna 
haft inflytande över regeringens beslut att tillsätta en utredning för att se 
över frågan om ansvaret för bostadstillägget. Detta med anledning av att 
socialdemokraterna under 1980-talet, i jämförelse med folkpartiet och vänster-
partiet, inte var lika starka anhängare av ett enhetligt bostadstillägg i statlig 
regi. Dessutom tyder socialminister Thaléns tvekan inför ett enhetligt 
bostadstillägg i tidningen Expressen på att pensionärsorganisationerna haft 
inflytande över regeringens beslut att tillsätta den utredning som kom att gå 
under namnet KBT-utredningen. 

7.4 KBT-utredningen 
Direktivet 

I direktivet till utredningen uppmärksammades den kritik som rests mot de 
rådande skillnaderna mellan landets kommuner beträffande bostadstillägget. 
Kritiken hade enligt direktivet ”inte minst” framförts av pensionärs-
organisationerna. Mot den bakgrunden gavs kommittén i uppdrag att utreda 
olika möjligheter att åstadkomma en enhetligare nivå för bostadstilläggen. 
Kommittén uppmanades särskilt att överväga dels för- och nackdelar med ett 
kommunalt huvudmannaskap, dels om ett statligt huvudmannaskap var motiverat. 
Förutom överväganden om ansvarsförhållanden gav regeringen kommittén i 
uppdrag att utveckla ett bostadstillägg som antog formen av ett högkostnads-
skydd. Det skulle främja äldres möjligheter att i framtiden kunna välja ett 
modernt och lättskött boende. Innebörden av den uppmaningen var att taket i 
det framtida bostadstillägget borde vara väsentligt högre än det nuvarande.40

Utredningsbetänkandet 

I mars 1992 lade KBT-utredningen, under ledning av Gunn-Britt Mårtensson 
och Wallentin Lundmark, fram sitt slutbetänkande. Betänkandet låg på det 
hela taget i linje med pensionärsorganisationernas önskemål. För att kunna 
upprätta ett nytt system som präglades av större enhetlighet och rättvisa än 
det gamla, föreslogs nämligen att staten skulle bli huvudman för bostadsstödet. 
Ersättningen i det nya statliga bostadstilläggssystemet förordades uppgå till 
95 procent av bostadskostnaden, med ett golv på 300 kronor och ett tak på 
4 500 kronor i månaden. Givet att det fanns mer pengar än de 1,6 miljarder 

                                                 
40  Dir. 1991:25. 
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kronor som stod till förfogande för reformen, presenterade utredningen ett 
alternativt förslag. Det förslaget gav en hundraprocentig kompensation med 
200 kronor som golv och 4 500 kronor som tak.41

PROs ordförande Lars Sandberg och SPFs ordförande Nils Carlshamre, 
som ingick i utredningen i egenskap av sakkunniga, var i helhet positiva till 
utredningens förslag. De kom dock att reservera sig emot utredningens 
föreslagna nivåer för golvet och taket. Ordförandena i de bägge pensionärs-
förbunden ville istället att ersättning utgick med hundra procent i intervallet 
100-5 500 kronor. Finansieringen av den förbättringen ansågs kunna ske genom 
en höjning av inkomstavdraget. I fråga om startdatum för reformen förordade 
pensionärsorganisationerna den 1 januari 1993. Motiveringen var att pensionärer 
med låg inkomst inte skulle behöva vänta längre än nödvändigt på ett 
förbättrat bostadstillägg.42

Remisserna 

Innehållet av reservationen kom i stort sett att transporteras till de bägge 
organisationernas remissvar över utredningen. Det var särskilt märkbart i 
SPFs remissvar, som bestod av en hänvisning till reservationen.43 I PROs 
remissvar hälsades utredningens förslag om staten som huvudman för bostads-
tillägget med ”största tillfredställelse”. Däremot var organisationen emot 
utredningens förslag till hur det statliga bostadstillägget skulle vara konstruerat. 
PROs alternativa förslag till själva konstruktionen av bostadstillägget 
överensstämde med det som lagts fram i reservationen till utrednings-
betänkandet.44 De övriga remissinstanserna tillstyrkte utredningens förslag på det 
hela taget, men det förekom önskemål om ett slopande av bostadstillägget på 
sikt. I remissen från Statskontoret framfördes åsikten att idealet vore att 
grundpensionen var så pass hög att stödformer som bostadstillägget blev 
överflödiga. Därför uppmanade Statskontoret regeringen att ge Pensions-
beredningen i uppdrag att överväga om det var möjligt att göra inom ramen 
för det framtida pensionssystemet.45 Statskontorets uppfattning delades även 
av andra remissinstanser, som Statens pris- och konkurrensverk samt LO.46

                                                 
41  SOU 1992:21. 
42  Särskilt yttrande av sakkunniga Lars Sandberg och Nils Carlshamre. I: SOU 1992:21, s. 278ff. 
43  SPF, Remissyttrande över SOU 1992:21, 1992-05-13. 
44  PRO, Remissyttrande över SOU 1992:21, 1992-05-26. 
45  Statskontoret, Remissvar över SOU 1992:21, 1992-06-03. 
46  Statens pris- och konkurrensverk, Remissyttrande över SOU 1992:21, 1992-05-27; LO, 

Remissyttrande över SOU 1992:21, 1992-06-05. 
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7.5  Krispaketen och skyddet för låginkomstpensionärer 
Krisförhandlingarna 

Efter valet 1991 avlöstes den socialdemokratiska regeringen av ministären 
Bildt, vilken var landets första moderatledda regering sedan Anders Lindmans 
tid som statsminister på 1930-talet. Med hänvisning till regeringsbytet fanns 
risken att KBT-utredningens betänkande hamnade i papperskorgen. Det 
fanns dock två faktorer som talade emot det scenariot. För det första hade 
folkpartiet, som tilldelats ansvaret över Socialdepartementet, under sin tid i 
opposition krävt enhetligare regler för bostadstillägget. För det andra hade 
den borgerliga regeringen i samband med sin regeringsförklaring annonserat 
om kommande satsningar på de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna.47

Hindret mot genomförandet av utredningens förslag bestod istället av 
den försämrade situationen för landets ekonomi, något som kulminerade 
sommaren 1992. För att återfå kontrollen över landets finanser, presenterade 
den borgerliga regeringen i samarbete med socialdemokraterna två krispaket 
den 20 samt den 30 september 1992.48 Under presentationen av det första 
krispaketet framkom bl.a. att pensionerna endast skulle utgå till 98 procent 
av det belopp som räknats fram utifrån basbeloppet samt att pensionsålderns 
skulle höjas.49 Kort efter det att krispaketet presenterats, skickade PRO ut ett 
pressmeddelande. Av det framgår att organisationen visserligen bedömde 
åtgärderna som nödvändiga med hänvisning till den ekonomiska situationen, 
men att bördorna fördelats på ett orättfärdigt sätt. Från PRO ställdes därför 
krav på riktade insatser till pensionärer med låg pension.50

Det pressmeddelandet fick, tillsammans med Sandbergs framträdande i 
en TT-intervju, ett starkt genomslag i massmedias nyhetsrapportering. Enligt 
PROs egna uppgifter kom organisationens krav att publiceras i ett sjuttiotal 
tidningar.51 Samtidigt uppger Sandberg, i en intervju med författaren, att han haft 
kontakter med personer med insyn i förhandlingarna mellan socialdemokraterna 
och den borgerliga regeringen.52 Det får därför antas att kravet på riktade 
insatser till de sämst ställda pensionärerna även fördes fram den vägen. 

PROs krav skall, enligt en redogörelse från PROs styrelse till 
Representantskapet, ha lett till att det den 22 september kom att göras ett 
tillägg till det förhandlingsprotokoll som upprättats mellan den borgerliga 
regeringen och socialdemokraterna. Enligt PRO skall tillägget ha haft 
följande lydelse: 

                                                 
47  Prot. 1991/92:6. 
48  För bakgrunden till krispaketen, se Elmbrant 1993; Isaksson 1994 och Teorell 1998. 
49  Dagens Nyheter, 1992-09-21, s. A5; Dagens Nyheter, 1992-09-22, s. A6. 
50  PRO, Verksamheten 1992, s. 49. 
51  PRO, Protokoll från representantskapets möte, 1992-10-19. 
52  Intervju 15. 
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”Justering sker av pensionstillskott och KBT för att neutralisera 
effekten av sänkningen för de sämst ställda pensionärerna.”53

Som en följd av tillägget till förhandlingsprotokollet gick den borgerliga 
regeringen tillsammans med socialdemokraterna senare ut och deklarerade 
att de var beredda att satsa en halv miljard på en förstärkning av 
bostadstillägget eller pensionstillskottet.54

Att få PROs version av händelseförloppet bekräftat från politiskt håll 
har varit svårt.55 Jan O. Karlsson, som var socialdemokraternas representant 
under krisförhandlingarna, menar dock att det inte finns något som motsäger 
att PRO haft inflytande över frågan om kompensation för låginkomst-
pensionärerna, även om han har svårt att minnas frågan. Han berättar under 
en intervju med författaren att de samtal som föregick presentationen av det 
första krispaketet söndagen den 20 september, pågått i varierande intensitet 
sedan i augusti. Till en början handlade samtalen om att få fram över-
gripande besparingsförslag som syftade till att reducera budgetunderskottet 
och återställa förtroendet för landets ekonomi på den internationella marknaden. 

Under torsdagen den 17 september låg flera förslag och ”flöt”, men 
det fanns inget samlat förslag enligt Karlsson. Därför bedömdes tiden som 
mogen att kalla till överläggningar mellan Bildt och Carlsson under helgen 
mellan den 18-20 september, vilka resulterade i ett slutbud under söndagen 
den 20 september. Något färdigt protokoll fanns inte sammanställt inför den 
presskonferens som hölls under söndagskvällen, utan det förhandlades fram efter 
presskonferensen av en grupp bestående av Ann Wibble, Bengt Westerberg 
och Carlsson. Det är i samband med slutförandet av förhandlingsprotokollet 
som Karlsson finner det sannolikt att frågan kommit upp om kompensation 
åt delar av pensionärskollektivet. Att frågan också initierades av PRO 
bedöms som sannolikt av Karlsson med hänvisning till det breda kontaktnät 
organisationen förfogar över inom socialdemokratin.56

Pensionstillskott vs bostadstillägg 

På begäran av PRO sammankallades pensionärskommittén till ett möte den 
24 september 1992 för att diskutera användandet av de 500 miljoner som 
avsatts i samband med krisuppgörelsen.57 Under mötet gjorde pensionärs-

                                                 
53  PRO, Protokoll från representantskapets möte, 1992-10-19. 
54  Dagens Nyheter, 1992-09-24, s. A11. 
55  Bo Könberg har fått ta del av uppgifterna, men kan inte minnas att den frågan var uppe till 

diskussion. Ingvar Carlsson har även han fått ta del av uppgifterna, men hänvisade till Jan 
O. Karlsson. 

56  Intervju 82. 
57  PRO, Verksamheten 1992, s. 49. Det första mötet hölls den 24 september, ett andra den 

29 september och ett tredje den 8 oktober. Det hölls dock flera möten än så enligt flera av 
de intervjuade deltagarna, men datumen för dessa möten är okända. 

 163

Print & Media



organisationerna klart för sjukvårds- och socialförsäkringsminister Bo 
Könberg att pengarna uteslutande borde användas till bostadstillägget. För 
pensionärsorganisationerna var prioriteringen av bostadstillägget, enligt 
Carlshamre, självklar av den anledningen att det var den enda biten i 
pensionssystemet som var behovsprövat.58 Pengarna skulle därmed komma 
till nytta för den pensionärsgrupp om 400 000 till 500 000 personer som hade 
det ekonomiskt sämst ställt.59 Samtidigt ansåg de bägge pensionärs-
organisationerna att ansvaret för bostadstillägget borde föras över till staten 
utefter de riktlinjer som föreslagits av KBT-utredningen. För den åtgärden 
krävdes dock att mer pengar sköts till, än de 500 miljoner som stod till 
förfogande. PRO bedömde att det handlade om en summa på cirka en miljard.60

Den folkpartistiska ledningen hade inga invändningar mot att ansvaret 
för bostadstillägget överfördes till staten. Av en intervju med Könberg, 
genomförd av författaren, framgår att denne också såg det som angeläget att 
komma till rätta med de skillnader som fanns mellan kommunerna.61 
Problemet var dock att det inte fanns mer pengar än de 500 miljoner som 
avsatts i samband med krisuppgörelsen. I en intervju med Dagens Nyheter 
konstaterade Könberg att: ”Det utrymmet finns med i krispaketet, men inte 
mer.”62 Det beskedet nåddes också pensionärsorganisationerna av, under 
mötet i pensionärskommittén den 24 september. De svarade med att budet på 
500 miljoner var alldeles för lågt och att KBT-utredningen menat på att 
reformen skulle kosta mer än så. Eftersom ingen enighet kunde nås under det 
första mötet, planerades ett nytt möte äga rum den 29 september. Under 
tiden skulle Könberg och organisationerna på ömse håll räkna på 
konsekvenserna av olika lösningar.63

Samma dag som det andra mötet hölls i pensionärskommittén, 
tisdagen den 29 september, publicerade Dagens Nyheter en artikel angående 
utsikterna för en reform av bostadstillägget. Könberg ville fortfarande 
genomföra reformen som planerat, även om tillskottet inte blev större än 500 
miljoner. Den tidigare socialministern Ingela Thalén konstaterade dock att 
ett uppskjutande av reformen låg närmare till hands. Anledningen var att 
reformen krävde mer pengar än de 500 miljoner som fanns till förfogande.64 
När det stod klart att Thaléns profetia besannats skall pensionärs-
organisationerna, enligt en rapport från PROs styrelse till Representant-
skapet, ha krävt att pengarna från krisuppgörelsen användes till höjningar av 

                                                 
58  Intervju 25. 
59  Dagens Nyheter, 1992-09-25, s. A8. 
60  PRO, Protokoll från Representantskapets möte, 1992-10-19. 
61  Intervju 60. 
62  Intervju 60. 
63  Intervju 60. 
64  Dagens Nyheter, 1992-09-29, s. A8. 
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ersättningsnivåerna i det befintliga bostadstillägget. Ersättningsgraden föreslogs 
till mellan 95-100 procent med ett tak på 3 000 kronor och ett golv på 100 
kronor. Därutöver föreslogs en skärpning av reglerna för inkomstavdrag.65

Att de 500 miljonerna användes till förstärkningar av bostadstillägget 
föreföll inte utgöra något tvisteämne mellan pensionärsorganisationerna och 
den folkpartistiska ledningen på Socialdepartementet. Regeringen bestod 
emellertid av fler partier än folkpartiet och när centerpartiet fått nys om 
satsningarna på bostadstillägget kom de att dra i bromsen. Centerledaren 
Olof Johansson hade bestämt sig för att använda den halva miljarden till en 
höjning av pensionstillskottet. Hans argument var, enligt en artikel i Dagens 
Nyheter, att pengarna därmed kom att fördelas mer rättvist. Den 
uppfattningen delades inte av Gullan Lindblad, moderaternas ordförande i 
socialförsäkringsutskottet. Hon ansåg att det var naturligast att lägga 
pengarna på bostadstilläggen. Folkpartiet var av samma åsikt, men i nyhets-
artikeln var de försiktiga med att föra ut den ståndpunkten. Könberg och 
Westerberg framhöll endast att pensionärsorganisationernas ord vägde tungt 
i sammanhanget: ”Vi skall lyssna på dem och ta hänsyn till vad de säger. 
Sedan får vi ta en diskussion i regeringen.”66

Samtalen mellan de inblandade aktörerna resulterade i vad Könberg 
under en intervju med författaren kallar för en ”klassisk kompromiss”. Av de 
500 miljonerna kom 300 att läggas på pensionstillskottet och resten på 
bostadstillägget. Centerpartiet skall enligt Könberg ha varit mycket bestämd 
i frågan om vad pengarna skulle satsas på, men det förelåg aldrig någon risk 
att bostadstillägget skulle bli utan pengar. En sådan lösning fanns det helt 
enkelt inget stöd för inom regeringen.67

Regeringens förslag 

I regeringens proposition bekräftades att det statliga övertagandet av 
bostadstillägget skjutits upp, men under tiden föreslogs en rejäl förbättring 
av bostadstillägget för 1993. Golvet i försäkringen höjdes visserligen med 70 
till 150 kronor, men samtidigt höjdes taket med 900 till 2 800 kronor i 
månaden. Kommunerna kunde välja ersättningsgrad mellan 85-95 procent, 
men för ersättning utöver 95 procent utgick inget statsbidrag. Förbättringen 
av bostadstillägget finansierades av såväl stat som kommun. Statsbidraget 
till kommunerna kom att höjas från 25 till 70 procent, vilket var ett första 
steg mot ett statligt övertagande. 

Höjningen av statsbidraget finansierades delvis genom ett tidigare 
beslut om att minska statsbidraget till kommunerna med hänvisning till den 

                                                 
65  PRO, Protokoll från Representantskapets möte, 1992-10-19. 
66  Dagens Nyheter, 1992-10-10, s. A8. 
67  Intervju 60. 

 165

Print & Media



planerade överföringen av bostadstillägget till staten 1993. Pengarna kom 
alltså att återföras till kommunerna genom höjningen av statsbidraget. Det 
höjda statsbidraget finansierades även genom de 200 miljoner som avsatts 
till pensionärer med låg inkomst i samband med krisuppgörelsen. För att 
kommunerna skulle klara av sin del av höjningen hänvisades de till det ökade 
ekonomiska utrymme på 700-900 miljoner som beräknades uppstå i samband 
med ett beslut om ett friare kommunalt avgiftsuttag inom äldreomsorgen.68

Socialförsäkringsutskottet yrkade bifall till regeringens proposition 
med undantag av nivån på taket som ansågs vara för lågt. Det kom därför att 
höjas av utskottet med en hundralapp till 3 000 kronor. Socialdemokraterna 
reserverade sig och lämnade ett förslag till en alternativ utformning av 
bostadstillägget som gick ut på att det fördes över till staten redan 1993. 
Riksdagen kom dock inte att ta någon hänsyn till reservationen utan röstade i 
enlighet med utskottets hemställan.69

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna hade ett inflytande 
över regeringens förslag. Det rådde visserligen konsensus mellan den folk-
partistiska ledningen på Socialdepartementet och pensionärsorganisationerna 
om att förbättringar av bostadstillägget var nödvändiga, men däremot får 
PROs agerande i samband med krispaketen anses ha bidragit till att det fanns 
ekonomiska förutsättningar för regeringens förslag. Under de inledande samtalen 
om krispaketen skall inte frågan om kompensation till låginkomstpensionärer 
för pensionssänkningen ha diskuterats. Efter att innehållet av det första 
krispaketet presenterats, kom därför PRO att aktualisera kompensationsfrågan dels 
i massmedia, dels genom kontakter med socialdemokratiska politiker. 

Det första krispaketet förhandlades fram under några få intensiva dygn 
och detta talar för att PRO fick partierna att göra något de inte annars skulle ha 
gjort. Risken fanns nämligen att partierna själva skulle förbise konsekvenserna 
av besparingarna för låginkomstpensionärerna och av den anledningen inte 
lägga något kompensationsförslag. Att det verkligen fanns en sådan risk 
framgår av att det inte sades något om kompensation åt de sämst ställda 
pensionärerna i samband med presentationen av det första krispaketet under 
söndagen den 20 september. Hade det inte varit för PROs påtryckningar, är 
risken att satsningarna på låginkomstpensionärerna helt uteblivit. Detta 
berodde inte på en ovilja från politiskt håll, utan p.g.a. att andra och större 
frågor fångade politikernas uppmärksamhet under de aktuella dygnen. 

                                                 
68  Prop. 1992/93:134. 
69  Bet. 1992/93:SfU9, prot. 48. 
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Även om pensionärsorganisationerna alltså haft inflytande över 
regeringens förslag, får det ändå anses ha varit måttligt. Pensionärs-
organisationerna hade nämligen krävt att de pengar som avsatts i krispaketet 
oavkortat skulle gå till bostadstillägget, vilket inte blev fallet. Istället kom en 
del av de pengar som avsatts att gå till pensionstillskottet, vilket var ett 
resultat av centerpartiets agerande inom regeringen. 

7.6  Överläggningar om ett statligt bostadstillägg 
Steg två mot ett statligt bostadstillägg 

Regeringens förslag från hösten 1992 innebar att statens bidrag till kommunerna 
för bostadstillägget ökade, vilket var att betrakta som ett första steg mot ett 
statligt övertagande. Efter det att regeringens förslag godkänts i riksdagen, 
påbörjades diskussioner inom pensionärskommittén angående bostadstillägget 
för 1994. Utgångspunkten för diskussionerna var att det statliga övertagandet 
av bostadstillägget skulle äga rum 1995 och att förslaget om bostadstillägg 
för 1994 utgjorde ytterligare ett steg mot det målet. Från den utgångspunkten 
föreslog regeringen, enligt ett referat av överläggningarna från SPFs 
medlemstidning, att taket höjdes med 500 kronor till 3 500 kronor. Det var 
en följd av utredningens förslag om att förvandla bostadstillägget till ett 
högkostnadsskydd för att möjliggöra det för de äldre att kunna välja ett 
modernt och lättskött boende. 

Höjningen av taket hade varken PRO eller SPF, enligt referatet, haft 
något att invända emot. Vad pensionärsorganisationerna istället motsatte sig, 
var själva sättet att finansiera höjningen på. Regeringen var nämligen inte 
beredd att skjuta till några nya pengar. Därför kom diskussionerna istället att 
kretsa kring hur pengarna skulle omfördelas inom systemet. Ett första förslag 
från regeringen gick ut på att finansiera höjningen av taket genom en höjning 
av golvet från 150 till 300 kronor i månaden. Det förslaget motsatte sig 
pensionärsorganisationerna, eftersom det innebar en alldeles för stor inkomst-
minskning för pensionärer som levde på existensminimum och inte hade en 
högre hyra än 3 000 kronor. 

Enligt referatet i SPFs medlemstidning tog regeringen intryck av det 
argumentet, vilket också bekräftas av Könberg i en intervju med författaren. 
Det resulterade i att höjningen av golvet begränsades till 50 istället för 150 
kronor (d.v.s. ett golv på 200 istället för 300 kronor). I gengäld ville regeringen 
sänka den högsta statsbidragsberättigade ersättningsnivån till 92 procent. 
Inte heller denna lösning kunde godtas av pensionärsorganisationerna, med 
motiveringen att det innebar ett inkomstbortfall för de med höga hyror. 
Istället förordade pensionärsorganisationerna att höjningen av taket 
finansierades genom ändrade regler för inkomstprövning. Med existerande 
regler kunde bostadstillägg utgå till pensionärer med en inkomst på 156 000 
kronor om året. Det förhållandet fann SPFs ordförande ”stötande”. Därför 
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förordade pensionärsorganisationerna dels en avtrappning av bostadstillägget 
i de högre inkomstskikten, dels att alla inkomster borde behandlas lika vid 
inkomstprövningen. Med de existerande reglerna undantogs inkomster av 
tjänst eller aktiv näringsverksamhet från inkomstprövningen.70

Pensionärsorganisationernas föreslagna lösning kom emellertid inte att 
anammas av regeringen. I en intervju med Könberg berättar denne att det 
visserligen var lätt att hålla med om argumentet att mer pengar borde gå till 
de fattiga istället för de rika, men att matematikens lagar var sådana att 
skärpta inkomstregler gav upphov till marginaleffekter. Det var alltså för att 
motverka marginaleffekterna som regeringen inte kunde tänka sig någon 
skärpning av reglerna för inkomstprövning.71 I propositionen kom istället 
höjningen av taket att finansieras genom en sänkning av den statsbidrags-
berättigade ersättningsnivån från 95 procent till 90 procent. Propositionen 
föranledde en motion från vänsterpartiet, där det riktades krav på en 
utredning av förslagets konsekvenser för den grupp pensionärer med låg 
pension och låg hyra. Den motionen avslogs emellertid av utskottet med 
hänvisning till den utredning som nyligen gjorts.72

I pensionärsorganisationernas kommentar till beslutet konstaterades 
att det hade vinnare såväl som förlorare. Vinnarna var pensionärer med höga 
hyror, över 3 000 kronor i månaden, och förlorarna pensionärer med låga 
hyror, under 3 000 kronor. Den sistnämnda gruppen drabbades negativt med 
hänvisning till att regeringen beslutade att sänka den statsbidragsberättigade 
ersättningsnivån från 95 till 90 procent. Kommunerna kunde visserligen 
bestämma sig för att behålla en högre ersättningsnivå, men det bedömdes 
inte som särskilt troligt av pensionärsorganisationerna. Deras övergripande 
slutsats var därför att reglerna för 1994 innebar en försämring för flertalet av 
de pensionärer som var berättigade till bostadstillägg.73

Steg tre mot ett statligt bostadstillägg 

Efter det att frågan om bostadstillägget för 1994 var avslutad, kom pensionärs-
organisationernas arbete att inriktas på att det statliga bostadstillägg som var 
planerat att gälla från 1995 inte skulle medföra några ytterligare försämringar 
för den enskilde. I samband med de överläggningar som skedde inom 
pensionärskommittén skall PRO och SPF ha ställt följande krav: För det 
första att ersättningsgraden utgjorde 90 procent, för det andra att taket höjdes 
till 4 000 kronor, för det tredje att golvet bibehölls vid 150 kronor, för det 
fjärde att inkomstreglerna skärptes så att förvärvsinkomster beaktades vid 

                                                 
70  Veteranposten, Nr. 5, 1993, s. 2.  
71  Intervju 60. 
72  Prop. 1993/94:5, bet. SfU3, prot. 30. 
73  PRO, Verksamheten 1993, s. 40; Veteranposten, Nr. 12, 1993, s. 2. 
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inkomstprövning och för det femte att övergångsregler infördes som garanterade 
att ingen drabbades negativt av reformen.74

Det rådde samsyn kring höjningen av taket, men frågan gällde hur den 
åtgärden skulle finansieras. I en artikel i SPFs medlemstidning konstaterades 
att reformen ”som vanligt” skulle vara ”självfinansierad”. Några nya pengar 
kunde det alltså inte bli tal om, samtidigt som en finansiering genom skärpta 
inkomstregler var utesluten. Regeringen såg det däremot som möjligt att 
finansiera höjningen av taket genom en sänkning av ersättningsgraden från 
90 till 85 procent. Såväl PRO som SPF anförde att de kunde tänka sig en 
sänkning av ersättningsgraden till 85 procent, under förutsättning att golvet 
slopades. Det ansågs inte fylla någon funktion i ett system där självrisken 
alltid var minst 15 procent av hyran. Regeringen höll med om det, men ville 
ändå ha ett golv på 100 kronor för att kunna klara finansieringen.75

I pensionärskommittén diskuterades också pensionärsorganisationernas 
krav på övergångsbestämmelser genom ett s.k. kommunalt kompletteringsbelopp. 
Kommuner som för egen räkning ville betala ersättning för hundra procent av 
hyran mellan golvet och taket borde, enligt pensionärsorganisationernas 
uppfattning, tillåtas att göra det även efter att staten formellt tagit över ansvaret. 
Kompletteringsbeloppet motsvarade därmed skillnaden mellan den statliga 
ersättningen och full ersättning och föreslogs av pensionärsorganisationerna 
få gälla under en period på fem år. Att övergångsbestämmelserna föreslogs 
gälla under just fem år förklarar Carlshamre, i en intervju med författaren, 
med att de därmed kom att fasas ut i samband med det nya pensionssystemet 
som förväntades ge en förbättrad grundpension. Därmed förväntades den 
enskilde pensionären lättare kunna hantera ett sänkt bostadstillägg.76

Enligt SPF skall regeringen först ha ställt sig skeptisk till kravet på 
övergångsregler, men gick under överläggningarna med på att de infördes under 
två år. Därefter förbjöds alla kommunala särlösningar. Pensionärsorganisationerna 
stod på sig och krävde en längre övergångsperiod. Till slut gav regeringen 
upp sin position och gick med på en övergångsperiod på fyra år.77 Pensionärs-
organisationernas version av händelseförloppet bekräftas av Könberg, som i 
en intervju med författaren berättar att han först inte ville dra ut på tiden för 
kommunernas möjlighet att betala ut kompletterande bostadstillägg. Anledningen 
var att själva reformen riskerade att bli poänglös om fortsatta skillnader tilläts 
mellan kommunerna. Att kommunerna i slutändan tilläts betala ut kompletterande 
bostadstillägg under fyra år var därför enligt Könberg ett resultat av att 
pensionärsorganisationerna kunnat vara med i processen och påverka.78

                                                 
74 PRO-Pensionären, Nr. 3, 1994, s. 5. 
75  Veteranposten, Nr. 3, 1994b, s. 3; PRO, Verksamheten 1994, s. 45f. 
76  Intervju 25. 
77  Veteranposten, Nr. 3, 1994b, s. 3. 
78  Intervju 60. 
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Under min intervju med Könberg bad jag denne att förklara motivet 
bakom valet att överlägga med pensionärsorganisationerna i anslutning till 
besluten om bostadstillägget. Könberg berättar att samtalen delvis var 
föranledda av att pensionärskommittén fanns där och skulle användas, men 
även för att undvika problem: 

”Ja, det har man lärt sig att man slipper en rasande massa problem 
om man pratar med folk. /…/ Man slipper säkert hälften av alla 
problem genom att göra på det här sättet.”79

Av svaret på frågan framgår inte vilka sorts problem Könberg upplever sig 
kunna undvika genom att överlägga med organiserade intressen som pensionärs-
organisationer. Senare under intervjun, på frågan om vilka maktresurser han 
upplever att pensionärsorganisationerna förfogar över, konstaterar dock Könberg 
att det inte kan finnas någon som vill ha de två tyngsta pensionärs-
organisationerna emot sig eftersom de representerar nästan en fjärdedel av 
alla väljare. Min tolkning av Könbergs motiv bakom överläggningarna med 
pensionärsorganisationerna går därför ut på att det handlade om en strävan 
efter att nå samsyn, vilket i förlängningen bidrog till att undvika problem på 
väljararenan. 

Regeringens proposition 

Innehållet av propositionen skiljde sig inte åt från vad som hade diskuterats i 
pensionärskommittén. I propositionen slogs det fast att bostadstillägget 
fördes över till staten fr.o.m. 1995 och fick beteckningen Bostadstillägg till 
pensionärer (BTP). Ersättningen i det statliga bostadstillägget utgick med 85 
procent av hyreskostnaderna i intervallet 100-4 000 kronor. Golvet sänktes 
alltså med 50 kronor, samtidigt som taket höjdes med 500. Sänkningen av 
golvet gjordes för att skydda pensionärer med låg pension och låg hyra från 
att drabbas av den minskade ersättningsgraden från 90 till 85 procent. Bland 
övriga förslag i propositionen återfanns de om ett permanentande av det 
särskilda bostadstillägget, införandet av ett Kommunalt kompletterande 
bostadstillägg (KKB) och ändrade regler för inkomstprövning.80

Pensionärsorganisationerna var inte helt nöjda med regeringens förslag 
och uppvaktade därför socialförsäkringsutskottet inför deras behandling av 
propositionen. Pensionärsorganisationernas kritik inriktade sig på sänkningen av 
ersättningsnivån till 85 procent, vilket medförde att många pensionärer fick 

                                                 
79  Intervju 60. 
80  Beträffande det sistnämnda förslaget kom inte reglerna för inkomstprövning att genomgå 

någon större förändring i och med att staten tog över ansvaret för bostadstillägget. I de 
tidigare bestämmelserna fanns dock ett fribelopp som kom att slopas i och med 
regeringens förslag. Prop. 1993/94:173. 
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sänkt bostadstillägg.81 Pensionärsorganisationerna fick dock inget gehör för 
sin uppfattning, utan riksdagen kom att godkänna regeringens proposition.82

Pensionärsorganisationernas omedelbara reaktion över beslutet var 
negativt. I en krönika med rubriken ”Regeringens KBT-förslag måste ändras” 
menade PROs ordförande att fyra av fem pensionärer med bostadstillägg 
förlorade på reformen. De enda ”vinnarna” var dels pensionärer som bodde i 
det tiotal kommuner som innan reformens genomförande redan hade 85 
procent i ersättningsgrad före inkomstprövning, dels pensionärer med en 
boendekostnad över 3 500 kronor.83 En liknande kritik framfördes av SPF, 
som i en ledare konstaterade att det enda som var bra med reformen var att 
den äntligen blev av.84

Glädjeyran kom alltså av sig över det faktum att bostadstillägget 
förstatligats, men i efterhand tillfästs beslutet stor betydelse av pensionärs-
organisationerna. Det framgår av min intervju med en av utredarna på SPF: 

”Att vi fick igenom ett bostadstillägg lika för alla och där inte 
kommunerna av kommunalekonomiska skäl kunde ge sig in och 
dribbla med det, är en av de största framgångarna vi har haft. Det 
betyder förfärligt mycket.”85

Sett i ett längre perspektiv var alltså den ändring som genomfördes av 
bostadstilläggen från 1995 oerhört viktig för att åstadkomma lika villkor för 
de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna i landet. Tidigare hade den enskildes 
inkomst kunnat variera kraftigt beroende på vilken sida av kommungräsen 
hon eller han bodde på. I det perspektivet utgör den reform som trädde i kraft 
1995 en av de största framgångarna för svensk pensionärsrörelse. 

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna hade inflytande 
över en mindre del av regeringens förslag om ett statligt övertagande av 
bostadstillägget. Den delen gäller införandet av övergångsregler genom det 
kommunala kompletteringsbeloppet (KKB). Regeringen skulle först ha 
motsatt sig införandet av övergångsregler, men kom ändå att gå med på det 
efter påtryckningar av pensionärsorganisationerna. Det huvudsakliga förslaget, 
nämligen det om att bostadstillägget fördes över till staten, rådde det 
däremot samsyn kring under överläggningarna i pensionärskommittén. 
Folkpartiet, som ansvarade för Socialdepartementet under den borgerliga 

                                                 
81  PRO, Verksamheten 1994, s. 46f. 
82  Bet. 1993/94: SfU16, prot. 103. 
83  PRO-Pensionären, Nr. 3, 1994, s. 5. 
84  Veteranposten, Nr. 3, 1994b, s. 3. 
85  Intervju 25. 
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regeringsperioden, hade redan på 1980-talet umgåtts med tanken på att lyfta 
ansvaret för bostadstillägget från kommunerna. Däremot kan det inte uteslutas 
att pensionärsorganisationerna ändå haft inflytande över folkpartiets tidiga 
ställningstagande i frågan. För att kunna belägga det hade emellertid en 
närmare studie krävts av händelseutvecklingen under 1980-talet, vilket inte 
varit möjligt att genomföra inom ramen för avhandlingen. 

Förutom själva huvudfrågan om ansvaret för bostadstillägget kan inte 
pensionärsorganisationerna heller sägas ha haft något inflytande över själva 
ersättningsnivåerna i det statliga bostadstillägget. Pensionärsorganisationerna 
hade krävt ersättning för 90 procent av hyran mellan golvet och taket, vilket 
inte blev fallet med regeringens förslag. Sammantaget får därför pensionärs-
organisationernas grad av inflytande över regeringens förslag i dess helhet 
anses ha varit låg. De hade inflytande över det kommunala kompletterings-
beloppet, men inte över ersättningsnivåerna och själva principen om att staten 
skulle ansvara för bostadstillägget. Eftersom pensionärsorganisationerna inte 
var nöjda med ersättningsvillkoren, kom dessa att hamna i fokus för deras 
fortsatta arbete med att påverka bostadstillägget. 

7.7  Försämringar och förbättringar av bostadstillägget 
Ersättningsnivån försämras 

Pensionärsorganisationernas strävan efter att höja bostadstillägget gav inga 
direkta resultat efter socialdemokraternas övertagande av regeringsmakten 
1994. Under regeringen Carlsson lades inga förslag som påverkade ersättnings-
nivån mellan golvet och taket86, men det gjordes det däremot under 
regeringen Persson. I samband med att regeringen Persson tillträdde våren 1996, 
aviserades om ett behov av ytterligare besparingar. Socialdemokraternas 
dåvarande gruppledare i riksdagen, Sven Hulterström, uppskattade besparings-
behoven till 16 miljarder kronor. Han ville i en intervju med Dagens Nyheter 
inte gå in på var pengarna skulle tas ifrån, men medgav samtidigt att 
”arbetsmarknadspolitik och socialpolitik är ju de stora utgiftsposterna”.87 
Efter att ha nåtts av de signalerna, lämnade pensionärsorganisationerna in en 
begäran hos regeringen om att kalla in pensionärskommittén för att diskutera 
de planerade besparingarna. Den begäran kom emellertid regeringen inte att 
ta någon hänsyn till.88

                                                 
86  Däremot lades förslag om skärpta regler för inkomstprövning. Avtrappningen av 

bostadstillägget föreslogs bli föremål för en höjning från 35 till 40 procent av årsinkomst 
upp till 1,5 basbelopp och från 40 till 45 procent av årsinkomst över 1,5 basbelopp. 
Dessutom föreslogs intäkt av tjänst och aktiv näringsverksamhet inkluderas i underlaget 
för beräkningen av bostadstillägget. Prop. 1994/95:100. Bilaga 6, s. 87ff. 

87  Dagens Nyheter, 1996-03-27, s. A12. 
88  Dagens Nyheter, 1996-04-20, s. A15. 
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Även om det inte hölls något möte i pensionärskommittén, fick PRO 
reda på att besparingarna skulle omfatta bostadstillägget genom en sänkning av 
ersättningsnivån från 85 till 80 procent. Efter att ha tagit del av det chock-
artade beskedet, kontaktade Sandberg såväl finansministern som socialministern 
per telefon. Den kontakten skall enligt PROs förbundssekreterare ha skett på 
påskaftonen 1996. Under samtalen med de bägge ministrarna gjorde 
Sandberg klart för dem att det var orimligt att lägga ett så pass tufft 
sparbeting på de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. Den kontakten 
skall, enligt PROs version, ha föranlett regeringen att mildra den planerade 
reduceringen av bostadstilläggets ersättningsnivå från fem till två procent.89

Att regeringen mildrade den planerade besparingen, bekräftas också av 
socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvalls statssekreterare i en intervju 
med författaren. Han minns det dock inte som att beslutet varit föranlett av 
pensionärsorganisationernas protester, utan snarare av de samtal som skett med 
riksdagsgruppen.90 Det slutgiltiga förslaget gick ut på att ersättningsnivån 
sänktes från 85 till 83 procent. Det blev känt i regeringens vårbudget 1996, 
som också innehöll förslag om en skärpning av reglerna för bostadstilläggen. 
Skärpningen bestod av att innehav av fritidshus skulle inkluderas i inkomst-
prövningen för bostadstillägget.91

Pensionärsorganisationerna var kritiska mot regeringens förslag och 
vände sig därför till socialförsäkringsutskottet för att stoppa det.92 Deras 
protester backades upp av den tidigare socialministern Gertrud Sigurdsen. 
Hon gick till angrepp mot regeringen Perssons sparplaner i en debattartikel i 
Dagens Nyheter med rubriken ”Rör inte pensionärernas fattigvårdsbidrag, 
Persson!”. I artikeln kritiserades regeringen för att lägga besparingsförslag 
som riktade sig mot pensionärer med allra lägst inkomst. Förslaget var enligt 
Sigurdsen ”definitivt inte” att betrakta som rättvist ur fördelningssynpunkt.93 
Resultatet av pensionärsorganisationernas påtryckningar gentemot riksdagen 
blev att det väcktes en rad motioner inför utskottsbehandlingen.94 I en ledare 
i förbundstidningen konstaterade Carlshamre att de flesta av dessa motioner 
helt eller delvis tillmötesgick de krav som framförts under överläggningarna 
med riksdagspartierna.95 Motionerna kom dock att avslås av en 
utskottsmajoritet bestående av socialdemokraterna och centern.96

                                                 
89  Intervju 36; Pensionären, Nr. 4, 1996, s. 5; PRO-Pensionären, Nr. 2, 1997, s. 8. 
90  Intervju 58. I en artikel i Dagens Nyheter kom också riksdagsgruppen att ta åt sig äran av 

att ha legat bakom besparingen. Se Dagens Nyheter, 1996-05-09, s. A8. 
91  Prop. 1995/96:150, s. 83f.  
92  Veteranposten, Nr. 5, 1996b, s. 2. 
93  Dagens Nyheter, 1996-05-06, s. A4. 
94  Mot. 1995/96: Fi78, Fi97, Fi80, Fi81, Fi82. 
95  Veteranposten, Nr. 5, 1996b, s. 2. 
96  Bet. 1995/96:FiU10 (SfU5y), prot. 109. 
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Trots att regeringens förslag bestod av en sänkning av ersättnings-
nivån, visar materialet att pensionärsorganisationerna hade inflytande över 
det. Från början fanns det ett förslag om att sänka ersättningsnivån till 80 
procent, men det kom att slopas efter att regeringen blivit kontaktad av PRO. 
En av statssekreterarna gör visserligen gällande att regeringen agerat utefter 
signaler från riksdagsgruppen, men det finns enligt min mening ingen 
anledning till att utesluta att regeringen också agerat utefter signaler från 
pensionärsorganisationerna. Deras grad av inflytande över förslaget är av 
naturliga skäl att betrakta som måttligt, eftersom de motsatte sig alla 
sänkningar av bostadstillägget. Av det studerade materialet framgår också att det 
inte var genom just pensionärskommittén som pensionärsorganisationerna 
haft inflytande över regeringens förslag, utan genom informella kontakter 
med ministrar i regeringen. 

En symbolfråga 

I Sandbergs öppningsanförande på PRO-kongressen 1996 utgjorde bostads-
tillägget ett viktigt inslag. Under sina år som PRO-ordförande sade sig 
Sandberg ”sällan” ha blivit så upprörd som våren 1996 när riksdagen 
beslutade om ytterligare försämringar, däribland av bostadstillägget. I sitt tal 
riktade därför Sandberg en vädjan till socialminister Wallström om att riva 
upp beslutet om sänkt bostadstillägg.97 Som svar på Sandbergs vädjan 
framhöll Wallström i sitt tal till kongressen att hon var medveten om det 
stora ”missnöje” som fanns angående sänkningen av bostadstillägget, men att 
åtgärden var nödvändig med hänvisning till situationen för landets ekonomi.98

Efter kongressen fortsatte pensionärsorganisationerna med att påminna 
regeringen om ersättningsnivån i bostadstillägget. Det skedde bl.a. i samband 
med pensionärsorganisationernas årliga träff med statsministern på Rosenbad i 
december 1996. Statsminister Persson inledde det mötet med att räkna upp 
en rad punkter han ville diskutera, däribland hur budgetsaneringen slagit mot 
pensionärerna och vilka återställare som prioriterades. Som svar på dessa 
frågor, framhöll pensionärsorganisationerna att en återställare av bostads-
tillägget var prioriterat. Den uppfattningen framförde även Wallström, som 
alltså även hon närvarade under mötet.99

Kravet på en återställare av bostadstillägget framfördes också under 
pensionärskommitténs möten i april och augusti 1997. I samband med att det 
gjordes framhöll PRO att det var ekonomiskt möjligt, eftersom statens utgifter 
för bostadstillägget beräknades bli mindre än planerat. Den uppgiften hade 
en av PROs experter erhållit genom kontakter med sin gamla arbetsplats, 
                                                 
97  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 9. 
98  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 21. 
99  Minnesanteckningar från möte mellan pensionärsorganisationerna och statsminister Göran 

Persson, 1996-12-10. 
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Riksförsäkringsverket.100 Pensionärsorganisationerna kom också att få drag-
hjälp i sitt arbete av Sigurdsen, som åter kastade sig in i debatten om 
bostadstillägget. Det var inför socialdemokraternas partikongress 1997 som 
Sigurdsen krävde ett återställande av bostadstillägget i en artikel på DN 
Debatt.101 Hennes utspel kan ha skett på eget bevåg, men det kan också ha 
skett efter initiativ av PRO. Något som tyder på det sistnämnda är att 
Sigurdsen ett år senare upprepade kravet på förbättringar av bostadstillägget 
i en debattartikel i Aftonbladet. Denna gång skrevs artikeln tillsammans med 
en medlem i PRO, Ellen Sääf Bergqvist.102

Pensionärsorganisationerna kom också att nå framgång med sitt krav 
på en återställare. I regeringens höstbudget 1997 utlovades ett återställande 
av ersättningsnivån med motiveringen att ”statens finanser vänder”. Därmed 
fanns det en möjlighet att täcka in de extra kostnader på cirka 300 miljoner 
kronor per år som återställaren gav upphov till.103 Den 83-procentiga 
ersättningsnivån, som börjat gälla från början av 1997, blev alltså inte 
långvarig. Redan 1998 skedde en återgång till den gamla ersättningsnivån på 
85 procent. Under min intervju med den ansvarige statssekreteraren på 
Socialdepartementet, bad jag denne att kommentera bakgrunden till de snabba 
kasten. Statssekreteraren framhöll att regeringen vid den aktuella tidpunkten 
stärkt sitt grepp om statsfinanserna, vilket gett upphov till en diskussion: 

”Har någon grupp fått bära mer av bördan än någon annan 
grupp? Är det någon fråga som skulle gynna gamla och så 
vidare? Då fanns det en stark önskan om att just bostadstillägget 
skulle höjas, det var en symbolfråga.”104

Det var alltså den stärkta kontrollen över statsfinanserna som möjliggjorde 
diskussionen om en återställare för vissa utsatta grupper i samhället. I den 
diskussionen uppmärksammades att bostadstillägget kommit att bli något av 
en symbolfråga, varför ett återställande av den kom att prioriteras. 

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna haft 
inflytande över regeringens förslag om att återställa basbeloppets ersättnings-
nivå. Visserligen motiverades förslaget med att den ekonomiska situationen 
förbättrats, vilket tyder på att regeringen lagt förslaget oavsett pensionärs-
organisationernas agerande. Den ekonomiska situationen var dock inte så 
pass ljus under våren 1996 att regeringen gjorde återställare inom samtliga 
välfärdsprogram. Om det inte hade varit för att pensionärsorganisationerna 
gjort bostadstillägget till en symbolfråga, kan därför regeringen ha valt att 

                                                 
100  Intervju 28. 
101  Dagens Nyheter, 1997-09-09, s. A4. 
102  Aftonbladet, 1998-02-07, s. 3. 
103  Prop. 1997/98:1, bet. SfU1, prot. 48. 
104  Intervju 58. 
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prioritera andra återställare av välfärdsprogrammen. Den förbättrade situationen 
för landets ekonomi kan således till en viss del förklara varför en återställare 
kom att ske av bostadstillägget, men återställaren kan även förklaras som ett 
resultat av pensionärsorganisationernas påtryckningar. Vad beträffar deras 
grad av inflytande över förslaget får detta betraktas ha varit högt, eftersom 
regeringen gjorde en återställare utefter exakt det belopp som krävts. 

Bostadstillägget och valet 1998 
Inför höstbudgeten 1998 formulerade pensionärsorganisationerna nya krav 
angående bostadstillägget. Det första kravet fördes fram under pensionärs-
kommitténs novembermöte 1997 och gällde det kommunala kompletterings-
beloppet. Enligt den uppgörelse som hade träffats mellan Könberg och 
pensionärsorganisationerna 1994, gavs kommunerna möjlighet att betala ut 
ett kompletterande bostadstillägg under en övergångsperiod på fyra år. Med 
hänvisning till att det nya pensionssystemet inte var planerat att träda i kraft 
förrän 2001, yrkade pensionärsorganisationerna på att kommunerna gavs en 
förlängd rätt att betala ut ett kompletterande bostadstillägg. Förlängningen 
föreslogs omfatta perioden fram till att det nya pensionssystemet började gälla.105

Inför valet 1998 kom PRO också att ställa krav, genom skrivelser till 
regeringen och riksdagspartierna, på en höjning av ersättningsnivån från 85 
till 90 procent samt en höjning av taket med 500 kronor.106 Kravet kom att få 
ett stort genomslag i massmedia genom artiklar i bl.a. Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten och Helsingborgs Dagblad.107 Därefter kom kravet också att 
få genomslag i ett annat viktigt sammanhang, nämligen i det socialdemokratiska 
partiets valmanifest: 

”De äldre tog sin del av ansvaret för att föra Sverige ur krisen. 
Nu måste de få sin del av framgången. För de pensionärer som 
har de minsta marginalerna skall det statliga bostadstillägget 
förbättras genom att den del av bostadskostnaden som täcks av 
bidraget höjs från 85 till 90 procent.”108

Det krav som rests angående ersättningsgraden kom alltså att tillgodoses av 
socialdemokraterna. Beskedet var överraskande eftersom socialdemokraterna 
tidigare under våren inte ställt sig bakom en motion från vänsterpartiet, i 
vilken det yrkats på en höjning av ersättningsnivån i bostadstillägget från 85 
till 87 procent.109

                                                 
105  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1998b, s. 9. 
106  PRO, Verksamheten 1998, s. 13. 
107  Dagens Nyheter, 1998-06-18, s. A10; Göteborgs-Posten, 1998-08-14, s. 26; Helsingborgs 

Dagblad, 1998-08-19, s. 7. 
108  Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden. Socialdemokratisk politik inför 2000-

talet (Valmanifest inför 2000 års val). 
109  Mot. 1997/98:FiU20, bet. 1997/98:SfU5y. 
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Några månader senare var alltså socialdemokraterna beredda att gå 
längre än vad vänsterpartiet föreslagit. PRO noterade snabbt att ett av deras krav 
tillgodosetts och gick därför ut med följande budskap i ett pressmeddelande 
som publicerades i Dagens Nyheter: 

”Pensionsökningen och det höjda bostadstillägget är krav som 
har ställts från PRO till regeringen och de politiska partierna inför 
valet. De har mycket stor betydelse för många ensamstående 
kvinnor med låga pensioner, … ”.110

Socialdemokraternas vallöfte kom alltså att få ett positivt mottagande av 
PRO strax innan valet. Det löftet kom emellertid inte att ge någon direkt effekt 
för de äldres röstande på socialdemokraterna, eftersom partiet i valet 1998 tappade 
många av sina äldre väljare. På längre sikt kan det dock inte uteslutas att löftet i 
kombination med andra löften gav effekt, eftersom socialdemokraterna bröt 
den nedåtgående trenden i valet 2002 (Se figur 11.2 i kapitel 11). 

Det löfte som socialdemokraterna gett under valrörelsen uppfylldes i 
höstbudgeten, som även innehöll ett förslag om en förlängning av kommunernas 
rätt att betala ut kompletterande bostadstillägg. Det föreslogs gälla fram till 
2001, då det nya pensionssystemet var planerat att träda i kraft.111 Vad som 
däremot saknandes i höstbudgeten var förslag om en höjning av taket, vilket 
var ett annat pensionärskrav. Det kravet drevs därför vidare av pensionärs-
organisationerna, bl.a. under ett möte i pensionärskommittén i januari 2000. 
Då riktades även krav på ett slopande av golvet.112 De kraven tillgodosågs av 
regeringen i vårbudgeten 2000, som innehöll förslag om en höjning av taket 
till 4 500 kronor samt ett slopande av golvet.113 I höstbudgeten motiverades 
åtgärden med att det inte skett någon höjning av taket sedan ansvaret för 
bostadstillägget fördes över på staten, vilket blev problematiskt för 
pensionärer med höga hyror och små inkomster. Kostnaden för åtgärden 
beräknades för budgetåret 2001 uppgå till 863 miljoner kronor.114

Undersökningsmaterialet visar att pensionärsorganisationerna även 
haft inflytande över förslaget från regeringen att höja ersättningsnivån från 
85 till 90 procent. Under våren 1998 röstade socialdemokraterna i riksdagen 

                                                 
110  Dagens Nyheter, 1998-08-23, s. A11. 
111  Prop. 1998/99:1, bet. SfU1, prot. 37. Ytterligare en förlängning av det kommunala kompletterings-

beloppet föreslogs hösten 2000 med hänvisning till att avvecklingen av det gamla pensions-
systemet ånyo dragit ut på tiden (Prop. 2000/01:1, bet. SfU1, prot. 45). Den förlängningen 
initierades av PRO med viss hjälp av författaren. Under en intervju med PROs pensionsexpert 
2000-06-26 ställdes frågor kring det kommunala kompletteringsbeloppet. Då utbrast den 
intervjuade att en ytterligare förlängning av det kommunala kompletteringsbeloppet inte förts 
på tal i samband med beslutet att skjuta upp avvecklandet av det gamla pensionssystemet 
fram till 2003. Några dagar efter intervjun publicerades en notis i Dagens Nyheter om att PRO i 
en skrivelse begärt att kommunerna skulle få rätt att betala ut det kommunala kompletterings-
beloppet även under 2001 och 2002. Se Dagens Nyheter, 2000-06-29, s. A10. 

112  Pensionärskommittén, minnesanteckningar, 2000-01-24. 
113  Prop. 1999/2000:100, bet. FiU20, prot. 27. 
114  Prop. 2000/01:1, bet. SfU1, prot. 45. 
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ned en motion från vänsterpartiet i vilken det yrkats på en höjning av 
ersättningsnivån från 85 till 87 procent. Efter att ha tagit del av ett krav från 
pensionärsorganisationerna inför valet 1998, kom dock socialdemokraterna 
att byta fot och förordade en höjning av bostadstillägget till just den nivå 
som krävts av pensionärsorganisationerna. Därmed var också deras grad av 
inflytande över förslaget att betrakta som hög. Det är alltså social-
demokraternas svängning som tyder på att pensionärsorganisationerna fick 
dem till att göra något som de annars inte skulle ha gjort. Hade social-
demokraterna ändå varit inne på att höja bostadstillägget oavsett pensionärs-
organisationernas krav, är frågan varför de inte kom att ställa sig bakom 
vänsterpartiets motion. Att socialdemokraterna svängde just i samband med 
valet 1998 tyder också på att en av pensionärsorganisationernas maktresurser 
utgörs av att de representerar en viktig väljargrupp. 

En blygsam höjning 

På PRO-kongressen 2000 välkomnades de förslag som lagts av regeringen 
angående bostadstillägget. I sitt kongresstal konstaterade Andréasson att 
besluten om förbättrade ersättningsnivåer för bostadstillägget innebar att ”de 
sämst ställda pensionärerna någorlunda kompenseras för krisårens nedskärningar”. 
För att hjälpa de sämst ställda pensionärerna i samhället krävdes dock 
”ytterligare förbättringar av bostadstillägget”.115 Den bedömningen delades 
av PROs medlemmar som motionerat i samma ärende.116 I det handlings-
program som antogs på kongressen, kom det därför att heta att PROs mål var 
att höja ersättningsnivån till 95 procent och taket till 5 000 kronor.117

Under pensionärskommitténs möte i december 2000, lade PRO fram 
krav på en förbättring av bostadstilläggen utefter de riktlinjer som antagits på 
kongressen.118 Denna gång innehöll dock inte vårbudgeten lika positiva 
besked som tidigare. Där annonserades nämligen om en höjning av bostads-
tillägget med endast en procent.119 Den höjningen kallade Andréasson i ett 
pressmeddelande för en ”förolämpning och provokation”.120 I en intervju 
med författaren medger dock Andréasson att det fanns en naturlig förklaring 
bakom regeringens förslag att höja bostadstillägget med en procent. Den 
gick ut på att regeringen samma höst lagt ett förslag om en negativ skatt för 
låginkomstpensionärer. Det förslaget, som berördes i förra kapitlet, bidrog 
således till att mildra höjningen av bostadstillägget.121

                                                 
115  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 7. 
116  PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 2000, s. 231ff. 
117  PRO, Handlingsprogram antaget på kongressen 2000, s. 46. 
118  PRO-Pensionären, Nr. 1, 2001, s. 14. 
119  Prop. 2000/01:100, bet. FiU20, prot. 125. 
120  PRO, pressmeddelande, 2001-04-17. 
121  Intervju 36. 
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Tillgången till material som behandlar regeringens förslag att höja 
ersättningsgraden från 90 till 91 procent har varit alldeles för knapphändig för 
att möjliggöra ett ställningstagande till huruvida pensionärsorganisationerna 
haft inflytande över förslaget. Det finns inget som tyder på att regeringen skulle 
ha lagt sitt förslag även utan pensionärsorganisationernas krav, samtidigt som 
det inte heller kan uteslutas att de skulle ha gjort det. Även om pensionärs-
organisationerna hade inflytande över förslaget, är själva graden av inflytande 
att betrakta som låg. Pensionärsorganisationerna hade krävt en höjning med fem 
procent, men det blev bara en procent. Någon moderering av pensionärs-
organisationernas krav ägde dock inte rum i samband med den blygsamma 
höjningen. Kravet på ytterligare förbättringar av bostadstillägget lever 
nämligen kvar på deras agenda. 

7.8 Slutsatser 
Kapitlet visade att pensionärsorganisationerna haft inflytande över flera 
förslag angående ersättningsnivåerna i bostadstillägget under 1990-talet. 
Inledningsvis gällde pensionärsorganisationernas krav ett överförande av 
ansvaret för bostadstillägget från kommunerna till staten. Det kommunala 
ansvaret hade medfört att storleken på bostadstillägget skiljde sig åt mellan 
kommunerna, vilket upplevdes som orättvist av pensionärsorganisationerna. 
Deras krav fick dock inget omedelbart gehör, utan regeringen försökte 
istället att göra bostadstillägget mer enhetligt genom att skärpa villkoren för 
statsbidraget till kommunerna. 

I samband med skattereformen i början av 1990-talet steg hyrorna 
kraftigt. Pensionärsorganisationerna krävde därför av regeringen att ersättnings-
nivån i bostadstillägget höjdes, samtidigt som staten övertog ansvaret. Den 
socialdemokratiska regeringen valde istället att införa ett s.k. särskilt 
kommunalt bostadstillägg. Det var svårt att utifrån undersökningsmaterialet 
kunna ta ställning till om pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över 
regeringens förslag, varför jag avstod från att göra det. Något förslag om att 
överföra ansvaret för bostadstillägget till staten kom inte i samband med 
införandet av det särskilda bostadstillägget. Däremot beslutade regeringen om 
tillsättandet av en utredning för att se över frågan. Utredningen förordade i sitt 
slutbetänkande att staten tog över ansvaret för bostadstillägget, men det kom 
att dröja innan det skedde med anledning av situationen för landets ekonomi. 

För att komma till rätta med den ekonomiska situationen togs ett 
beslut hösten 1992 om att sänka pensionerna. För att skydda pensionärer 
med låg pension, begärde pensionärsorganisationerna att regeringen vidtog 
åtgärder genom en höjning av bostadstillägget. Regeringen kom också att 
föreslå en ordentlig höjning av taket i bostadstillägget, vilket förbättrade 
situationen för många pensionärer. I kapitlet drogs slutsatsen att pensionärs-
organisationerna, och då närmare bestämt PRO, hade inflytande över det 
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förslaget. Detta inflytande utövades i samband med partiernas överläggningar 
kring utformningen av krispaketen, då PRO lyckades åstadkomma ett tillägg 
till förhandlingsprotokollet om pengar till de sämst ställda pensionärerna. 
Inflytandet över förslaget var dock att betrakta som måttligt. Pensionärs-
organisationerna krävde nämligen att pengarna oavkortat gick till bostads-
tillägget, men det kom inte att bli fallet med regeringens förslag. 

Något överförande av bostadstillägget till staten fr.o.m. 1993, vilket 
pensionärsorganisationerna hade krävt, blev det inte heller. Däremot slogs det 
fast i propositionen att målet på sikt var att så skulle ske. Det målet kom 
också att uppfyllas genom regeringsförslag från hösten 1993 och hösten 1994. I 
kapitlet drogs slutsatsen att pensionärsorganisationerna haft inflytande över 
en mindre del av förslaget, som gällde införandet av övergångsregler genom 
ett kommunalt kompletteringsbelopp. Däremot kunde de inte sägas ha haft 
inflytande över huvudförslaget om att föra över ansvaret för bostadstillägget 
till staten, och inte heller över själva ersättningsnivåerna i det statliga 
bostadstillägget. Sammantaget innebär det att själva graden av inflytande 
över regeringens förslag var att betrakta som låg. 

Med anledning av att pensionärsorganisationerna inte var nöjda med 
ersättningsnivån i det statliga bostadstillägget, inriktade de sitt arbete på att det 
skulle förbättras. Resultaten av det arbetet uteblev till en början. Regeringen 
Persson bestämde sig nämligen för att lägga förslag om en sänkt ersättnings-
nivå våren 1996. Det kan framstå som paradoxalt, men slutsatsen drogs att 
pensionärsorganisationerna hade inflytande över förslaget. Från början gick 
regeringen Perssons plan ut på att sänka ersättningsnivån från 85 till 80 
procent. Efter att regeringen kritiserats av pensionärsorganisationerna, kom 
regeringen emellertid att mildra sänkningen till 83 procent. Pensionärs-
organisationernas grad av inflytande över förslaget var dock att betrakta som 
måttligt, eftersom de givetvis motsatte sig alla sänkningar av bostadstillägget. 

Därpå följde tre förslag från regeringen som alla gick i den riktning 
som önskats av pensionärsorganisationerna. Det första förslaget innebar en 
höjning av ersättningsnivån från 83 till 85 procent, det andra en höjning från 
85 till 90 procent och det tredje en höjning från 90 till 91 procent. Slutsatsen 
drogs att pensionärsorganisationerna haft inflytande över de två första 
förslagen. Bägge förslagen motsvarade innebörden av krav som rests av 
pensionärsorganisationerna, varför deras grad av inflytande över förslagen 
var hög. Huruvida de hade ett inflytande över det sista förslaget om en 
höjning från 90 till 91 procent, gick det inte att ta ställning till utifrån det 
material som stod till förfogande. Även om pensionärsorganisationerna 
skulle ha haft det, var graden av inflytande att betrakta som låg. Pensionärs-
organisationerna hade nämligen krävt en höjning av ersättningsnivån med 
fem procent, men det blev bara en höjning med en procent. 

Av det studerade materialet har det varit svårt att utläsa vilka 
maktresurser som kan förklara pensionärsorganisationernas inflytande. Ett par 
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undantag fanns dock, bl.a. i anslutning till regeringens förslag om att höja 
ersättningsnivån från 85 till 90 procent. Det löftet gavs i anslutning till valet 
1998, vilket skulle stödja antagandet om att pensionärsorganisationernas 
maktresurs består av att de representerar en viktig väljargrupp i förhållande 
till partierna. Ett annat undantag är Könbergs motiv till överläggningarna 
med pensionärsorganisationerna, som gick ut på att undvika ”problem”. Det 
framgick emellertid inte exakt vilka problem Könberg åsyftade, men den 
tolkning som gjordes i kapitlet gick ut på att det bedömdes som klokt att 
sträva efter samsyn med pensionärsorganisationerna beträffande bostads-
tilläggets utformning. På så vis kunde kritik undvikas, vilket i förlängningen 
bidrog till att undvika problem på väljararenan. 
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8.  Tandvårdsförsäkringen 
 
 
I kapitlet ställs frågan om pensionärsorganisationernas inflytande över tandvårds-
försäkringens utveckling under 1990-talet. Visar det sig att pensionärs-
organisationerna inte haft ett inflytande, eller endast till viss del, ställs 
följdfrågan om detta beror på att regeringen haft ett inflytande över 
pensionärsorganisationerna. Frågorna besvaras i kapitlets inledande avsnitt 
genom att läsaren introduceras till tandvårdsförsäkringens grunder och kostnader 
för staten. Efter att det har gjorts besvaras frågorna i kapitlets andra avsnitt genom 
en undersökning av pensionärsorganisationernas agerande under ministärerna 
Bildt och Carlsson. Under dessa ministärer präglades händelseutvecklingen av 
försök till reformer av tandvårdsförsäkringen, samt beslut om besparingar 
inom det befintliga systemet. I kapitlets tredje avsnitt undersöks pensionärs-
organisationernas agerande under regeringen Persson. Eftersom tidigare regeringars 
reformförsök misslyckats, återupptogs de av regeringen Persson. Denna gång 
lyckades regeringen presentera ett förslag, som kunde accepteras av riksdagen. 
Pensionärsorganisationerna var dock långt ifrån nöjda med ersättningsvillkoren i 
det nya systemet, varför de omedelbart kom att ställa krav på en återgång till 
generösare villkor. Deras arbete med att driva det kravet undersöks i kapitlets fjärde 
avsnitt, medan regeringens respons undersöks i det femte avsnittet. Avslutnings-
vis sammanfattas resultaten av undersökningen i kapitlets sjätte avsnitt. 

8.1 Introduktion till tandvårdsförsäkringen 
Tandvårdsförsäkringens två ben 
Tandvårdsförsäkringen står på två ”ben”: Dels erbjuds barn och ungdomar upp 
till 19 års ålder fri tandvård av landstinget, dels ersätter staten en viss del av 
kostnaden för tandvården för personer över 19 år. Det är av naturliga skäl den 
sistnämnda delen som är aktuell för avhandlingens vidkommande. Fram till 
mitten av 1970-talet var tandvårdsförsäkringen för vuxna relativt begränsad. 
Rätt till ersättning medgavs endast för viss föreskriven tand- och käkbehandling, 
tandvård i samband med graviditet samt tandbehandling p.g.a. av yrkesskada.1

Under 1960-talet fördes diskussioner om en utbyggnad av tandvårds-
försäkringen för vuxna. I ett delbetänkande från Sjukförsäkringsutredningen, 
konstaterades att det fanns stora skillnader mellan olika befolkningsgruppers 
efterfrågan på tandvård. Att skillnaderna kunde förklaras utefter storleken på 
plånboken hos olika grupper, föreföll enligt utredningen ”uppenbart”. Därför 
bedömdes det som angeläget att vidta åtgärder i syfte att göra tandvården 
tillgänglig för alla.2 Betänkandet gav efter remissbehandlingen upphov till två 
                                                 
1  Prop. 1973:45. 
2  SOU 1965:4, s. 83ff. 
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nya utredningar. Den ena utredningen, 1967 års folktandvårdsutredning, hade i 
uppgift att lägga fram förslag rörande folktandvårdens verksamhet och 
organisation.3 Den andra utredningen, 1970 års utredning om tandvårds-
försäkring, fick i uppdrag att lägga förslag till en tandvårdsförsäkring för vuxna.4

På basis av de bägge utredningarnas förslag, kom statsmakterna att 
införa en allmän tandvårdsförsäkring samt en folktandvårdslag. Den allmänna 
tandvårdsförsäkringen omfattade alla försäkrade över 19 års ålder och avsåg alla 
former av tandvård. Hälften av tandvårdskostnaderna skulle i regel ombesörjas 
av den enskilde och den andra hälften av landets försäkringskassor. Undantag 
gjordes för mer avancerade ingrepp, då ersättningsgraden kunde uppgå till 
ett högre belopp. Folktandvårdslagen gav landstingen ett lagfäst tandvårds-
ansvar för barn och ungdom upp till 19 år. Samtidigt avsattes medel för en 
utbyggnad av landstingens folktandvård.5

Kostnadsutvecklingen 
Utbyggnaden av tandvårdsförsäkringen var framgångsrik i den meningen att 
befolkningens tandvårdshälsa genomgick en förbättring. I samma takt som 
tandhälsan förbättrades, ökade dock statens utgifter (se figur 8.1). 

Figur 8.1 
Statens utgifter för tandvårdsförsäkringen 1970-2001. Miljoner kronor 

(löpande priser). 
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Källa: Regeringens budgetpropositioner. 
Anm.: Utgifter redovisade i löpande priser. 

                                                 
3  SOU 1970:11. 
4  SOU 1972:81. 
5  Prop. 1973:45, bet. SfU 20; prot. 93. 
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Av figuren framgår att statens utgifter för tandvården ökade dramatiskt från 
införandet av den allmänna tandvårdsförsäkringen 1974 fram till början av 
1990-talet. Från att ha legat på knappt en miljard i mitten av 1970-talet kom 
den att öka till fyra miljarder i början av 1990-talet. Därefter sjönk statens 
utgifter för tandvårdsförsäkringen gradvis. Den utvecklingen berodde delvis 
på en bättre tandhälsa bland befolkningen, men även på försämrade villkor i 
tandvårdsförsäkringen. 

8.2 Besparingar och misslyckade reformförsök 
Nedskärningar och försök till reformer under regeringen Bildt 

Under 1990-talet avlossades det första skottet mot tandvårdsförsäkringen av 
regeringen Carlsson, som föreslog att riksdagen fattade beslut om försämrade 
ersättningsnivåer från den 1 juli 1991. Ersättningen för kostnader mellan 
3 000-6 999 kronor skulle sänkas från 75 till 50 procent, vilket beräknandes 
resultera i en årlig besparing för statskassan på 270 miljoner kronor.6

I den regeringsförklaring som lämnades av statsminister Carl Bildt 
hösten 1991, nämndes inget om tandvårdsförsäkringen. Däremot aviserades 
ett behov av omfattande besparingar av de statliga utgifterna, i storleksklassen 
10-15 miljarder.7 Besparingarna kom att drabba tandvårdsförsäkringen, vars 
utgifter skars ned med ytterligare 580 miljoner kronor.8 Det skedde genom 
att den enskilde fick stå för 70 procent av kostnaden (tidigare 60 procent) upp 
till den s.k. högkostnadsgränsen på 3000 kronor och genom att ersättningen 
för ädla metaller som ingick i tandvården skulle reduceras med hälften. 
Kostnader mellan 3 000-6 999 kronor skulle som tidigare ersättas med 50 
procent och kostnader över 7 000 kronor med 75 procent.9 Våren 1994 
försämrades ersättningsnivåerna ytterligare genom att det infördes en självrisk i 
tandvårdsförsäkringen på 500 kronor. Dessutom sänktes ersättningsnivån i 
intervallet 500-3 000 till 25 procent, för kostnader mellan 3 001-7 000 till 40 
procent och för kostnader däröver till 70 procent.10

Pensionärsorganisationernas reaktion 

Av det studerade materialet går det inte att utläsa huruvida besparingsförslagen 
skulle ha behandlats i pensionärskommittén. Pensionärsorganisationerna motsatte 
sig dock besparingarna, men det fick ingen effekt. I PROs medlemstidning 
deklarerades exempelvis att organisationen såg ”med stor oro på regeringens 
förslag om minskade statliga bidrag till kommunerna och kraftigt höjda avgifter 
                                                 
6  Prop. 1990/91:100, bet. SfU11, prot. 96. 
7  Prot. 1991/92:6. 
8  Prop. 1991/92:100. Bil. 6, bet. SfU13, prot. 127. 
9  Prop. 1991/92:150, bet. SfU13, prot. 127. 
10  Bet. 1993/94:SfU18, prot. 120. 
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för medicin och tandvård”.11 Ett annat exempel är ett uttalande från PROs 
Representantskap till statsminister Bildt våren 1993. I uttalandet uppmärksammades 
de ökade kostnaderna för besök hos tandläkare. Den försämringen, liksom flera 
andra, skapade enligt Representantskapet ”oro bland landets pensionärer”.12

I samband med kongressen 1993 formulerade PRO sin hållning i 
tandvårdsfrågan. I en motion till kongressen påtalades problemen med de 
ökade avgifterna för den enskilde. Motionären påpekade att högkostnads-
skyddet inom hälso- och sjukvården utelämnade tandvårdskostnaderna, trots att 
de utgjorde en viktig del av hälsovården.13 Motionen bifölls av kongressen, 
vilken därmed gav styrelsen i uppdrag att verka för att tandvården blev en 
del av högkostnadsskyddet inom sjukvården.14 Av det handlingsprogram 
som antogs på SPFs kongress 1995, framgår att SPF var inne på samma spår 
som PRO. I handlingsprogrammet står att SPF skall verka för ett 
högkostnadsskydd, i vilket den totala avgiften per månad för hyra, vård, 
omsorg och service inte skulle vara högre än 17 procent av ett basbelopp.15

Regeringen Bildts misslyckade reformförsök 

Utöver besparingarna hade regeringen Bildt planer på en mer genomgripande 
reform av tandvårdsförsäkringen.16 Därför tillsattes våren 1992 en intern 
utredningsgrupp på Socialdepartementet, Översyn av tandvårdsförsäkringen. 
Utredningen, som leddes av Gabriel Romanus, förespråkade ett nytt system 
med premietandvård. Systemet skulle förse vårdtagaren och vårdgivaren 
med valfrihet i fråga om avgiftsmodell. Valet kunde falla på ett system med 
antingen premietandvård eller åtgärdsbaserad taxa. Systemet med premietandvård 
innebar att vårdtagaren skulle erlägga en årlig premie som fastställdes av 
tandläkaren. Den åtgärdsbaserade taxan påminde om den gamla modellen, 
där vårdtagaren betalade för den behandling som gavs. Gemensamt för bägge 
systemen var förekomsten av dels ett högkostnadsskydd, dels ett statligt stöd.17

I remissomgången kom förslaget om premietandvård att möta hårt 
motstånd. Exempelvis avstyrkte PRO förslaget om premietandvård, med hän-
visning till att patienten riskerade att hamna i underläge gentemot tandläkaren 
vid tvister kring premiens storlek.18 Konkurrensverket avstyrkte även de 
utredningens förslag, men med hänvisning till att konkurrenssituationen inte 
                                                 
11  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1992, s. 14. 
12  PRO-Pensionären, Nr. 5-6, 1993, s. 6. 
13  Motion 158. I: PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 1993. 
14  PRO, Kongressprotokoll 1993, s. 253. 
15  SPF, Kongressprotokoll 1997. Se även Veteranposten, Nr. 10, 1995, s. 7. 
16  Planer på att reformera tandvårdsförsäkringen fanns även hos den tidigare regeringen. 

Planerna deklarerades av den dåvarande socialministern Ingela Thalén i en av regeringens 
budgetpropositioner. Prop. 1990/91:100. 

17  Ds 1993:18. 
18  PRO, Remissyttrande över Ds 1993:18, 1993-06-09. 
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var lika för folktandvården och privattandläkarna. Det kunde inte uteslutas 
att folktandvården bedrev vuxentandvård med inslag av skattemedel, vilket 
gynnande dem i ett system med premietandvård.19 Finansinspektionen hade 
granskat utredningens betänkande utifrån de bestämmelser som reglerar 
koncessionspliktig försäkringsrörelse. Den granskningen visade att regeringens 
förslag var för vagt formulerat för att kunna ligga till grund för en ny 
tandvårdsförsäkring.20

Regeringen kom dock inte att ta fasta på den kritik som framförts 
under remissomgången, varför innehållet av propositionen på det stora hela 
överensstämde med utredningens betänkande.21 Kritiken från Finansinspektionen 
och Konkurrensverket kom emellertid att erhålla betydligt större uppmärksamhet 
av riksdagens socialförsäkringsutskott. Utskottet gjorde klart för regeringen att 
de inte var beredda att godkänna propositionen förrän regeringen återkommit 
med en ny proposition där kritiken bemöttes. Dessutom ville utskottet att 
regeringen inhämtade Lagrådets synpunkter på förslagen.22 Regeringen var 
alltså tvungen att återkomma med en ny proposition till utskottet, vilket de 
också gjorde efter knappt en månad. Den nya propositionen innehöll en 
utfästelse om att allmänheten skulle informeras om det nya tandvårdsstödet, 
en redogörelse för tandvårdsstödets principiella innehåll samt några förslag 
till ändringar av lagtexter.23

Propositionen kom att bli föremål för en fullständig sågning av 
utskottet, som i sitt betänkande konstaterade att regeringen inte lämnat några 
”tillfredställande klargöranden” på de punkter där så begärts. Regeringen 
hade inte heller brytt sig om att konsultera Lagrådet, vilket även det begärts 
av utskottet. Därför hade utskottet på eget initiativ inhämtat Lagrådets 
kommentarer. I Lagrådets utlåtande, vilket bifogades till utskottsbetänkandet, 
riktades allvarlig kritik mot oklarheter och brister i regeringens förslag. Det 
ifrågasattes t.o.m. huruvida reformen skulle kunna uppfylla sina syften. Den 
kritiken kom utskottsmajoriteten – i form av vänsterpartiet, socialdemokraterna 
och Ny demokrati – att ställa sig bakom. Därmed satte utskottet stopp för 
regeringen Bildts försök att reformera tandvårdsförsäkringen.24

                                                 
19  Konkurrensverket, Remissyttrande över Ds 1993:18, 1993-06-22. 
20  Finansinspektionen, Remissyttrande över Ds 1993:18, 1993-07-22. 
21  Prop. 1993/94:93. 
22  Bet. 1993/94 SfU10, prot. 82. 
23  Prop. 1993/94:221. 
24  Bet. 1993/94:SfU18, prot. 120. I samband med voteringen i kammaren uppstod en situation 

med lika röstetal för utskottets hemställan respektive den borgerliga reservationen. Det 
föranledde en bordläggning av beslutet. Följande dag genomfördes en ny votering vilken 
resulterade i en återremittering av ärendet till utskottet. Prot. 1993/94:121. Majoritets-
förhållandena i riksdagen kom dock inte att ändras under tiden varför propositionen kom 
att avslås i juni 1994. Bet. 1993/94:SfU28, prot. 122. 
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Regeringen Carlssons misslyckade reformförsök 

Regeringen Carlssons tillträde hösten 1994 innebar ingen markant kursändring för 
tandvårdsförsäkringen. Den kom att bli föremål för ytterligare nedskärningar 
under våren 1995 med hänvisning till det ”statsfinansiella läget”. Besparingen i 
tandvårdsförsäkringen, som beräknades uppgå till 200 miljoner kronor per 
år, skedde genom en höjning av självrisken i tandvårdsförsäkringen från 500 
till 700 kronor.25

Tandvårdsförsäkringen kom också att bli föremål för nya reform-
försök. Redan i budgeten hösten 1994 deklarerades att regeringen hade för 
avsikt att lämna en proposition om ett reformerat ersättningssystem för 
tandvården före sommaren 1995.26 I slutet av december 1995, något försenat 
alltså, lämnade regeringen sin proposition om tandvård till riksdagen. Vissa 
bearbetningar hade gjorts, men på det hela taget var socialdemokraternas 
förslag en kopia av den borgerliga regeringens förslag.27 Att det fanns stora 
likheter mellan dem, bekräftades även av partiföreträdare. På en fråga i 
Dagens Nyheter om vilka skillnaderna var mellan förslagen, svarade Åsa-
Britt Karlsson, chef för centerns riksdagskansli, ”inte mycket”. Även 
folkpartiets Bo Könberg skulle ha medgett att det socialdemokratiska 
förslaget inte skiljde sig ”så mycket” från det borgerliga.28

Trots att den socialdemokratiska regeringens förslag inte uppvisade 
några markanta skillnader jämfört med det borgerliga, misslyckades det med 
att få stöd. Vänsterpartiet stod fast vid sitt tidigare nej till införandet av ett 
premiesystem och miljöpartiet gjorde tummen ned. De borgerliga partierna 
gjorde en helomvändning och sade nej till ett förslag som de tidigare 
förespråkat. Inte ens folkpartiet kunde gå med på reformen, vilket var 
märkligt med tanke på att Könberg pekats ut som en av arkitekterna.29 Att 
det erforderliga stödet för reformen skulle utebli, fick regeringen erfara i 
samband med sonderingar i riksdagen. Det var efter det att sonderingarna 
avslutats som regeringen tog beslutet om att dra tillbaka propositionen.30

8.3  En ny tandvårdsförsäkring 
Fortsatta besparingar och reformförslag 

Våren 1996 tillträdde en ny regering under ledning av statsminister Göran 
Persson. Den nya regeringen fortsatte på den redan inslagna vägen med att 
föreslå besparingar inom tandvårdsförsäkringen. I vårbudgeten föreslogs en 
                                                 
25  Prop. 1994/95:150, bet. SfU10, prot. 107. 
26  Prop. 1994/95:100. Bil. 6. 
27  Prop. 1995/96:119. 
28  Dagens Nyheter, 1995-11-27, s. A12. 
29  Dagens Nyheter, 1996-02-08, s. A13. 
30  Dagens Nyheter, 1996-02-09, s. A13. 

 188

Print & Media



relativt drastisk åtgärd, som gick ut på att ersättningsnivån i intervallet 700-
13 500 kronor sänktes till 35 procent. För kostnader därutöver skulle patienten 
ersättas med 70 procent av sina kostnader. Dessa förändringar föreslogs träda i 
kraft i september 1996.31 Nästa besparingsåtgärd kom ett år senare och gick ut 
på att självrisken i tandvårdsförsäkringen höjdes från 700 till 1 300 kronor.32

Förutom ett upprepande av tidigare regeringars besparingspolitik, kom 
regeringen Persson också att upprepa reformförsöken. I vårbudgeten från 
1996 markerades att regeringen såg det som angeläget att fullfölja reformeringen 
av tandvårdsförsäkringen. De tidigare misslyckandena avskräckte således inte, 
men nu var det inte längre frågan om något premiesystem. Istället talades det 
i vårbudgeten om ett system som skulle träda i kraft från fr.o.m. 1998, i 
vilket samtliga subventioner slopades helt med undantag för de riktade mot 
vissa ”utsatta patientgrupper”. För att kunna ge detta stöd, reserverades en 
utgiftsram på en miljard kronor för 1998, vilket gav en ytterligare besparing 
på 900 miljoner jämfört med kostnaderna för det befintliga systemet.33

I kommentarerna till budgeten konstaterade pensionärsorganisationerna 
att botten nu var nådd. I SPFs medlemstidning ställdes frågan ”Vem får råd 
att gå till tandläkaren i framtiden?”. Den undran var föranledd av de 
aviserade besparingarna inom den befintliga tandvårdsförsäkringen samt 
riktlinjerna till en framtida tandvårdsförsäkring. Den skulle innebära att 
tandvårdsersättningen i princip upphörde för alla vuxna efter 1997, med 
undantag för vissa ”utsatta patientgrupper”. SPF såg det därför som en 
prioriterad uppgift att få till stånd en utredning av förslagets effekter för 
befolkningens tandhälsa.34

Artikeln följdes upp av en ledare i nästa nummer av medlemstidningen 
med rubriken ”De äldres tandvård måste tryggas”. I ledaren konstaterade 
SPFs ordförande Nils Carlshamre att tandvårdsförsäkringen visserligen var i 
behov av en reformering, men att det gällde att inte ”kasta ut barnet med 
badvattnet”. I samtalen med regeringen i pensionärskommittén såg Carlshamre 
det därför som en viktig uppgift att göra pensionärerna till en prioriterad 
grupp bland de ”särskilt utsatta grupper” som i framtiden skulle få ta del av 
tandvårdsförsäkringen.35

Peterson drar i bromsen 

Pensionärsorganisationerna var dock inte de enda som framhöll åsikten att 
besparingarna inom tandvårdsförsäkringen hade nått sin botten. Gustav 
Jönsson, som figurerat i tidigare kapitel av avhandlingen, gick i egenskap av 
                                                 
31  Prop. 1995/96:150, bet. FiU10 (SfU5y), prot. 109. 
32  Prop. 1996/97:150, bet. FiU20 (SfU6y), prot. 118. 
33  Prop. 1995/96:150. 
34  Veteranposten, Nr. 5, 1996b, s. 6f. 
35  Veteranposten, Nr. 6-7, 1996b, s. 2. 
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tidigare överdirektör på Riksförsäkringsverket ut i en intervju i Dagens 
Nyheter och kallade besparingarna för ”onödiga”. Anledningen var att de 
faktiska kostnaderna för bl.a. pensioner, bostadstillägg och föräldrapenning 
beräknades bli lägre än vad regeringen planerat för. Därför fanns det inget 
behov av så pass drastiska besparingar som regeringen föreslagit.36

En annan aktör som gick ut i media och påpekade det orimliga med de 
fortsatta besparingarna var en av statsminister Perssons närmaste medarbetare i 
Statsrådsberedningen, Thage G. Peterson. I en intervju i Dagens Nyheter 
förkunnade Peterson att neddragningarna inom tandvårdsförsäkringen var ett 
”olyckligt beslut”. Därför hade arbetet med att försöka stoppa de planerade 
besparingarna ”högsta politiska prioritet”.37 Petersons utspel skall ha skapat 
irritation på Socialdepartementet. Av en uppföljningsartikel framgår att 
socialminister Margot Wallström avböjt att kommentera Petersons utspel. 
Istället uttalade sig Socialdepartementets pressekreterare, som menade att det 
var upp till Peterson att svara på huruvida det var frågan om ett personligt 
utspel. Departementet skulle i alla fall inte ha nåtts av några signaler om att 
regeringen ändrat inställning i fråga om tandvårdsförsäkringen.38

Petersons utspel kom att få effekt. Dagen efter Petersons utspel i 
tandvårdsfrågan, träffades regeringen ute på Harpsund. Enligt Peterson 
skulle Wallström då ha varit ”sur som en ättika” över hans inhopp i frågan 
och bett statministern att ”ta itu med sin närmaste man”. Istället för att läxa 
upp Peterson, förklarades sig dock Persson beredd att mildra besparingarna 
inom försäkringen med en halv miljard. Statsministerns ställningstagande 
upplever Peterson ha varit direkt orsakat av hans inhopp i tandvårdsfrågan.39 
I vårbudgeten 1997 bekräftades också att regeringen ändrat sig i frågan om 
tandvårdsförsäkringen. Nu handlade det om en utgiftsram på 1,4 miljarder, 
mot tidigare 1 miljard. Som en följd av de minskade besparingarna, föreslogs 
reformen träda i kraft tidigast i januari 1999.40

Utredningen ny inriktning för tandvårdsförsäkringen 

Våren 1997 gav regeringen en utredning i uppdrag att ta fram ett förslag till 
nytt ersättningssystem för tandvården. I direktivet till utredningen står att 
ersättningssystemet i första hand bör inrikta sig på särskilt utsatta patient-
grupper. Det låg helt i linje med regeringens ursprungliga planer, men efter 
Petersons utspel hade ett utökat ekonomiskt utrymme uppstått för tandvårds-
reformen. Därför gav regeringen utredningen i uppdrag att överväga ett stöd 
                                                 
36  Dagens Nyheter, 1997-03-20a, s. A6. 
37  Dagens Nyheter, 1997-03-19, s. A10. 
38  Dagens Nyheter, 1997-03-20b, s. A6. 
39  Peterson 1999, s. 604ff. 
40  Prop. 1996/97:150, bet. FiU20 (SfU6y), prot. 118. 
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som även omfattade vuxna patienter. Regeringen såg det som en förutsättning 
att ett sådant stöd blev mer tandhälsoinriktat, jämfört med den gamla 
modellen där ersättning utgick efter utförd åtgärd.41

Inom utredningen, som leddes av den socialdemokratiska riksdags-
ledamoten Karin Olsson, var konsumentsidan företrädd genom representanter 
från pensionärsorganisationerna (en vardera från SPF respektive SPRF) och 
handikapprörelsen. Producentsidan var företrädd genom representanter från 
bl.a. Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Privattandläkarförening och 
Sveriges Tandläkarförbund. Utredningen arbetade snabbt och var klar med sitt 
slutbetänkande i januari 1998. Att betänkandet kunde presenteras så pass 
snabbt var dock delvis orsakat av att utredningen ”tjuvstartat” med sitt arbete 
några år tidigare. Det arbetet hade resulterat i en departementsskrift som 
tillsammans med remissvar utgjorde utgångspunkten för den nya utredningen.42

Av utredningsbetänkandet framgår att utsatta patientgrupper kom att 
prioriteras särskilt, vilket var i överensstämmelse med regeringens direktiv. 
Utredningen ansåg det inte vara rimligt att personer som hade större tandvårds-
behov till följd av sitt handikapp skulle ha högre tandvårdskostnader än den 
övriga befolkningen. Den patientgruppens tandvårdskostnader skulle därför, enligt 
utredningens uppfattning, ersättas med 60 procent. En annan prioriterad 
patientgrupp var boende på vårdinrättningar, som servicehus. De föreslogs 
av utredningen få tillgång till avgiftsfria undersökningar och en avgift för 
efterföljande behandlingar som motsvarade den inom den öppna hälso- och 
sjukvården.43

Tack vare de extra pengar som skakats fram efter Petersons utspel, 
fanns möjligheter att erbjuda stöd även till andra patientgrupper. Utredningen 
fastnade för en modell med s.k. bastandvård där alla vuxna föreslogs få 
ersättning för all tandvård, med undantag för undersökningar och protetiska 
åtgärder (kronor, broar och proteser). Ersättningen föreslogs uppgå till 30 
procent av tandvårdskostnaden. En särskild satsning föreslogs ske på ungdomar 
i åldern 20-29 år, som i förebyggande syfte även skulle erhålla stöd för 
undersökningar. Premiesystemet hade inte helt glömts bort av utredningen, 
utan föreslogs som ett alternativ till den åtgärdsbaserade taxan. Dess roll 
hade dock tonats ned väsentligt jämfört med tidigare förslag.44

I det fall ytterligare medel skulle tilldelas tandvårdsförsäkringen, gav 
utredningen förslag på vilka delar som i sådana fall borde prioriteras. En 
önskvärd prioritering var att bygga ut ersättningen för bastandvård till att 
även omfatta undersökningar och protetik. Det kunde ske genom att införa 
ett högkostnadsskydd så att avgifterna inte blev orimliga för behandlingar 

                                                 
41  Dir. 1997:86. 
42  Ds 1997:16. 
43  SOU 1998:2. 
44  Ibid. 
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som implantat.45 Utredningen föreslog också att prisregleringen av vårdgivar-
arvodena skulle avregleras. Sedan reformen 1974 fanns en tandvårdstaxa 
som fastställde taket för de arvoden tandläkaren fick ta ut av patienten. 
Regleringen av tandtekniska åtgärder togs bort redan 1996 och utredningen 
ansåg nu att tiden var mogen för att ta steget fullt ut.46

Remisserna 

Av remissvaren framgår att pensionärsorganisationerna var negativa till 
utredningens betänkande. PRO ansåg att utredningens förslag utgjorde ett 
allvarligt ”grundskott” mot tandvårdsförsäkringen. Under 1990-talet hade 
PRO genom egna undersökningar kunnat konstatera att många pensionärer 
med låga inkomster avstod från att gå till tandläkaren. Den utvecklingen 
kunde organisationen inte acceptera, eftersom det gav upphov till en 
situation där tandvården åter kommit att bli en klassfråga. Särskilt allvarligt 
såg PRO på att ersättning för undersökningar och protetik helt lämnats 
utanför ersättningssystemet. Det var inte rimligt, varför PRO krävde att 
regeringen avsatte mer pengar till reformen.47

SPF var även de kritiska till att pensionärer med låg inkomst inte getts 
ett rimligt skydd i förslaget till ny tandvårdsförsäkring. Det var olyckligt, 
eftersom det kunde leda till en försämrad tandhälsa hos många äldre. Därför 
yrkade SPF, precis som PRO, på att regeringen sköt till extra pengar utöver 
de 1,4 miljarderna. Organisationen var också kritisk till att pengar lagts på 
ungdomar upp till 29 års ålder. Det stödet borde tas bort helt, eller ges till 
ungdomar under 25 år, vilket skulle ge pengar över till de ekonomiskt sämst 
ställda pensionärernas tandvård.48

Bland övriga remissinstanser kom i stort sett samtliga att sluta upp 
kring kravet på införandet av ett högkostnadsskydd för protetik. Exempelvis 
ansåg Gotlands kommun i sitt remissvar att det var ”mycket” angeläget att 
ramen för tandvårdsförsäkringen utökades för att kunna inkludera ett sådant 
skydd.49 Kravet restes även av tandläkarnas organisationer, som för övrigt 
var mycket positiva till utredningens förslag om att avskaffa prisregleringen. 
I remissvaret från Sveriges Tandläkarförbund ansågs det förslaget skapa 
bättre förutsättningar för tandläkarna att kunna investera i utbildning, teknik 
och miljö.50

                                                 
45  SOU 1998:2. 
46  SOU 1998:2, s. 88ff. 
47  PRO, Remissyttrande över SOU 1998:2, 1998-02-13. 
48  SPF, Remissyttrande över SOU 1998:2, 1998-02-25. 
49  Gotlands kommun, Remissyttrande över SOU 1998:2, 1998-02-10. 
50  Sveriges Tandläkarförbund, Remissyttrande över SOU 1998:2, 1998-02-11. 
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Regeringens förslag 

Pensionärsorganisationernas krav på extra medel utöver de som redan avsatts, 
kom också att få gehör av regeringen. I propositionen uppmärksammades att 
många äldre kunde ha stora behandlingsbehov. Därför var det motiverat att 
skjuta till 500 miljoner extra till tandvårdsförsäkringen, för att kunna erbjuda ett 
skydd mot höga kostnader. Skyddet skulle enbart omfatta protetiska åtgärder 
eller andra dyrbara behandlingar som tandreglering. För dessa behandlingar 
skulle en ersättning utgå på 60 procent av kostnaderna över 3 500 kronor.51 I 
övrigt kom regeringen att bifalla utredningens förslag. Det innebar bl.a. att 
en ersättning motsvarande 30 procent skulle utgå för all tandvård, med 
undantag för undersökningar och protetiska åtgärder; att undersökningar 
inkluderades i ersättningen för personer mellan 20-29 år; att utsatta patient-
grupper skulle ges en ersättning med 60 procent av kostnaden; samt att det 
skulle vara möjligt att teckna ett abonnemang på bastandvård hos vårdgivaren.52

Utredningens förslag om att avreglera prissättningen bifölls av 
regeringen. Åtgärden ansågs stimulera konkurrensen mellan vårdgivare, 
samtidigt som det underlättade för tandvården att investera i ny teknik. Det 
fanns visserligen en rädsla för att avregleringen skulle kunna leda till högre 
avgifter, men regeringen gjorde bedömningen att ”förutsättningarna för att 
nu avskaffa prisregleringen utan att en prishöjning sker är mycket goda”. 
Detta grundades på faktorer som att det rådde ett överskott på tandläkare, en 
minskad efterfrågan på tandvård bland befolkningen samt folktandvårdens 
betydelse som riktmärke för prissättningen inom branschen.53  

Till skillnad från tidigare regeringars reformförslag, kom regeringen 
Perssons förslag att passera riksdagen utan problem. Stödet till förslaget uteblev 
dock från några av partierna. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna 
yrkade på att propositionen avslogs till förmån för deras alternativa förslag 
till tandvårdsförsäkring som sinsemellan skiljde sig åt.54  

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Notan för den reformerade tandvårdsförsäkringen beräknades uppgå till 1,9 
miljarder kronor. Det innebar att den ursprungliga kostnadsramen för tandvårds-
försäkringen på en miljard fördubblades, vilket skedde i två steg. Det första 
steget togs genom Petersons utspel och det andra steget genom kraven på ett 
högkostnadsskydd för vissa behandlingar. Det är i samband med det andra 
steget som materialet visar att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande 
över regeringens förslag. Finansminister Åsbrink hade nämligen haft en uttrycklig 
                                                 
51  Prop. 1997/98:112. 
52  Ibid. 
53  Ibid. 
54  Bet. 1997/98: SoU25, prot. 118. 
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ambition att besparingen på tandvårdsförsäkringen skulle genomföras till 
”punkt och pricka”.55 Eftersom regeringen slutligen handlade annorlunda, 
finns det skäl som talar för att pensionärsorganisationerna fick regeringen till 
att göra något som den annars inte skulle ha gjort. Regeringens ändrade planer 
kan dock inte enbart tillskrivas som ett resultat av pensionärsorganisationernas 
agerande. Att det skulle lämnas ersättning för kostsamma tandtekniska arbeten 
som implantat och broar, hade nämligen också föreslagits av andra remiss-
organ. Dessutom hade förslaget nämnts som en viktig prioritering av utredningen i 
det fall regeringen beslöt sig för att skjuta till mer pengar till reformen. 

Även om pensionärsorganisationerna hade inflytande över förslaget, var 
själva graden av inflytande låg. Pensionärsorganisationerna fick visserligen 
gehör för sitt krav att försäkringen skulle omfatta kostsamma tandtekniska 
arbeten, men på det hela taget stämde regeringens förslag dåligt överens med 
pensionärsorganisationernas syn på hur tandvårdsförsäkringen borde vara 
utformad. Det framgick tydligast av PROs remissvar till utredningen, i vilket 
det konstaterades att förslaget utgjorde ett ”grundskott” mot den allmänna 
tandvårdsförsäkringen. Frågan om tandvårdsförsäkringens utformning var därför 
inte över för pensionärsorganisationernas del i och med riksdagens beslut. 

8.4  Pensionärsorganisationernas agerande efter reformen 
Effekterna av reformen 

Efter att den reformerade tandvårdsförsäkringen trätt i kraft, rapporterades 
det i massmedia om höjda avgifter, prisskillnader mellan vårdgivare och 
krångliga ersättningssystem. I en undersökning genomförd av Dagens Nyheter 
konstaterades att kostnaderna för tre nya porslinskronor kunde skilja mellan 
5 800 kronor till 9 000 kronor beroende på vårdgivare. Undersökningen visade 
också att avgifterna kunde förväntas öka under 1999, med mellan 2-20 procent.56

Tidningarna rapporterade också om tandvårdsförsäkringens effekter 
för de äldre. Det nya systemet skulle enligt en DN-artikel tvinga många äldre 
att välja bort de dyraste behandlingarna.57 En liknande artikel publicerades i 
Svenska Dagbladet, där det konstaterades att pensionärernas sparpengar gick 
åt till tandvården.58 Den bild som återgavs av massmedia kom också att 
bekräftas av undersökningar genomförda av Riksförsäkringsverket (RFV). 
Den genomsnittliga prisökningen mellan 1998 och våren 1999 beräknades 
till 18 procent. Samtidigt kunde RFV konstatera att efterfrågan på tandvård 
minskat efter reformen. Det kunde vara föranlett av prisökningen, men också 
av en förbättrad tandhälsa bland befolkningen.59

                                                 
55  Peterson 1999, s. 605. 
56  Dagens Nyheter, 1999-01-08, s. A5. 
57  Dagens Nyheter, 1999-01-12, s. A18. 
58  Svenska Dagbladet, 1999-09-28, s. 5. 
59  Riksförsäkringsverket 2000b. 
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Krav på högkostnadsskydd 
Kostnadsökningen, tillsammans med de dåliga villkoren i den nya tandvårds-
försäkringen, gjorde att pensionärsorganisationerna fortsatte driva kravet på ett 
högkostnadsskydd. Inför valet 1998 framfördes kravet av PRO genom skrivelser 
till regeringen och partierna, där organisationen gjorde klart att de motsatte sig en 
politik som skulle innebära att skattesänkningar gick före bra sjukvård och äldre-
omsorg. Det kravet utgjorde således ett slags grundkrav som banade väg för övriga 
krav som riktades till partierna, däribland det om att införa ett högkostnads-
skydd som omfattade avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel.60

Efter valet 1998 gavs pensionärsorganisationerna flera tillfällen att 
föra fram kravet på ett högkostnadsskydd till den nya ledningen på Social-
departementet. Det var dock inte alltid kontakterna ägde rum inom ramen för 
pensionärskommittén, vilket framgår av en krönika av PROs ordförande 
Lage Andréasson. Enligt Andréasson skall socialminister Lars Engqvist ha 
haft vänligheten att hälsa på hos organisationen i slutet av 1998. Under 
besöket, som varade några timmar, gavs PRO möjlighet att presentera den 
egna organisationen och de frågor som stod i fokus för deras arbete.61 Här 
gavs således det första tillfället för PRO att övertyga socialministern om 
nödvändigheten av ett högkostnadsskydd inom tandvården. 

Det andra tillfället gavs i anslutning till Representantskapets möte den 
27-28 maj 1999 då socialminister Engqvist närvarade. I samband med mötet 
riktades hård kritik från Representantskapet mot regeringens planer på att 
höja högkostnadsskyddet för mediciner samtidigt som de talade om skatte-
sänkningar. ”Vari finns logiken?”, undrade en av Representantskapets 
ledamöter.62 En annan fråga som diskuterades, var tandvårdsförsäkringen. 
Socialministern skall enligt Andréasson ”i princip” ha varit överens med 
PRO om att tandvården borde ingå i den allmänna sjuk- och hälsovårds-
kostnaden.63 För en sådan reform upplevde sig dock Engqvist behöva 
mycket stöd och i det sammanhanget skulle PRO kunna göra en 
”betydelsefull insats”.64 Vilken insats som åsyftas framgår inte, men det kan 
antas ha varit organisationens opinionsbildande verksamhet. 

Ett tredje tillfälle för PRO att framföra kravet var i samband med 
pensionärskommitténs möte i juni 1999. Enligt ett styrelseprotokoll från PRO skall 
de under mötet ha gjort en ”klar deklaration” om behovet av ett högkostnads-
skydd i tandvårdsförsäkringen.65 Under mötet skall Engqvist ha medgivit att målet 
”på lång sikt” var att föra in tandvården i hälso- och sjukvårdsförsäkringen.66

                                                 
60  PRO-Pensionären, Nr. 7, 1998, s. 9. 
61  PRO-Pensionären, Nr. 1, 1999, s. 5. 
62  PRO-Pensionären, Nr. 5/6, 1999a, s. 12f. 
63  PRO-Pensionären, Nr. 5/6, 1999b, s. 5. 
64  PRO-Pensionären, Nr. 5/6, 1999a, s. 12f. 
65  PRO, Styrelseprotokoll, 1999-06-14. 
66  Minnesanteckningar från pensionärskommitténs möte 1999-06-14. 
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8.5 Regeringens förslag om tandvårdsstöd åt äldre 
Engqvists utspel 
Några veckor efter mötet i pensionärskommittén gjorde Engqvist ett uppmärk-
sammat utspel i tandvårdsfrågan under Almedalsveckan i Visby. Utspelet 
bestod av ett löfte om att införa ett högkostnadsskydd inom tandvården. På 
sikt skulle målet vara att föra in tandvården under sjukvårdens tak, med ett 
gemensamt högkostnadsskydd. Skyddet skulle garantera att ingen behövde 
betala mer än 2 700 kronor om året för tandvård, sjukvård och mediciner. 
Kostnaden för reformen uppskattade Engqvist till cirka åtta miljarder, vilket var 
en satsning som han bedömde som klokare än ”gigantiska skattesänkningar”.67

Jämförs Engqvists utspel med innehållet av de deklarationer som gjorts 
av PRO i tandvårdsfrågan är likheten slående. PRO talade om att satsningar på 
tandvården måste prioriteras framför skattesänkningar, likaså Engqvist. PRO 
talade om att tandvården borde föras in under samma högkostnadsskydd som det 
för hälso- och sjukvården, likaså Engqvist. PRO och Engqvist kan ha varit inne 
på samma spår oberoende av varandra, men troligare är att Engqvist tagit intryck 
av vad PRO haft att säga. Något som stödjer den uppfattningen är att tandvårds-
frågan inte alls nämndes som något prioriterat område i regeringsförklaringen 
hösten 199868, men det hade den alltså kommit att bli sommaren 1999. 
Dessförinnan hade Engqvist hunnit träffa PRO i olika sammanhang och fått lyssna 
på deras krav på ett skydd för den enskilde mot höga tandvårdskostnader. 

Engqvists utspel fick ett blandat mottagande inom det egna partiet. Finans-
minister Bo Ringholm var inte särskilt entusiastisk över sin kollegas utspel, 
utan kommenterade det med att: ”Han har många dyra barn i sin barnstuga, 
/…/ Man kan inte lova ut pengar vare sig till en tandvårdsreform eller något 
annat innan man har pengarna.”69 Det var inte bara från Finansdepartementet 
som det knorrades över Engqvists utspel, utan även från riksdagen som nyligen 
beslutat om ett nytt ersättningssystem för tandvården. I en debattartikel av 
den socialdemokratiska riksdagsledamoten Christina Nilsson, kallades Engqvists 
utspel för ”prat”. Nilsson var både ”irriterad” och ”förvånad” över att Engqvist 
bara ett halvår efter det att den nya reformen trätt i kraft gått ut och förklarat 
den för otillräcklig.70 Andra personer inom partiet ställde sig mer positiva till 
förslaget. Ett exempel är ordförandena i landets arbetarkommuner, som enligt 
Svenska Dagbladet skulle ha gett stöd åt Engqvists prioritering av satsningar på 
tandvård framför skattesänkningar. Ett annat exempel är socialdemokraternas 
partisekreterare Thalén. Hon bedömde förslaget som ”jättebra”.71

                                                 
67  Expressen, 1999-07-13, s. 8. 
68  Prot. 1998/99:2. 
69  Expressen, 1999-07-14, s. 10. 
70  Dagens Nyheter, 1999-10-08, s. A4. 
71  Svenska Dagbladet, 1999-07-14, s. 5. 
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Engqvist följer upp sitt löfte 
Efter det att lugnet lagt sig kring Engqvists utspel, fortsatte samtalen inom 
pensionärskommittén under hösten 1999. Samtalen kretsade kring frågan om 
hur högkostnadsskyddet skulle kunna realiseras inom ett begränsat budget-
utrymme. Enligt SPFs ordförande Barbro Westerholm skulle Engqvists positiva 
inställning till högkostnadsskyddet ha tonats ned i takt med att det stod klart 
för honom vad reformen skulle komma att kosta. Därför hade han redan innan 
sommaren 1999 kommit att ge pensionärsorganisationerna i uppgift att fundera 
på hur ett högkostnadsskydd kunde förverkligas under en begränsad budgetram.72

Den uppmaningen tog Westerholm till sig. Hon kontaktade, enligt 
henne själv i en intervju med författaren, bekanta inom Socialstyrelsen och 
tandvården och bad dem att komma med ett underlag för hur högkostnads-
skyddet skulle kunna se ut.73 Utifrån det underlaget presenterade pensionärs-
organisationerna sitt förslag under pensionärskommitténs första möte hösten 
1999. Deras förslag gick ut på att genomföra förbättringar av tandvårds-
försäkringen i flera steg och de äldre skulle omfattas av det första steget.74 På 
kommitténs nästa möte hade arbetet hunnit så pass långt inom departementet 
att det förelåg planer på att tillsätta en utredning. Under mötet fanns det 
därför tillfälle att diskutera direktiven till utredningen. Diskussionerna kretsade 
främst kring frågan om hur högkostnadsskyddet skulle kunna avgränsas för 
att enbart omfatta de mest vårdkrävande grupperna i samhället. Skulle ålder 
utgöra ett kriterium, eller behandlingens innehåll och omfattning?75

Regeringens inställning till pensionärsorganisationernas idé om en 
successiv reformering av tandvårdsförsäkringen, går att utläsa i de direktiv 
till utredningen som presenterades hösten 2000. Av dessa framgår tydligt att 
regeringen beslutat sig för att gå på pensionärsorganisationernas linje: 

”Utredaren skall mot denna bakgrund analysera hur stödet vid höga 
behandlingskostnader kan förbättras för i första hand de äldre samt 
föreslå ett förbättrat skydd mot höga behandlingskostnader för denna 
grupp. Flera förslag kan lämnas, varav åtminstone ett kan omfatta 
tak för höga behandlingskostnader för äldre. Utredningens förslag 
bör vara utformat på ett sådant sätt att stödet kan utvidgas till att 
omfatta andra grupper, vars tandvårdsbehov är stora, om tandvårds-
stödet i framtiden tillförs ytterligare resurser.76

Utifrån de medel som fanns tillgängliga skulle alltså den äldre delen av 
befolkningen prioriteras i konstruktionen av högkostnadsskyddet. Beroende 
på hur den framtida medeltillströmningen till tandvårdsförsäkringen såg ut, 
kunde det emellertid bli tal om att utöka stödet till andra grupper. 
                                                 
72  Veteranposten, Nr. 1, 2002, s. 3. 
73  Intervju 63. 
74  Veteranposten, Nr. 1, 2002, s. 3. 
75  Minnesanteckningar från pensionärskommitténs möte 1999-11-29. 
76  Dir. 2000:65. 
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För att kunna garantera den reform som beställts av utredningen, kom 
regeringen att reservera pengar redan i vårbudgeten 2000. I budgeten 
deklarerades att regeringen hade för avsikt att tillföra tandvården 200 miljoner 
kronor 2002 och 500 miljoner kronor 2003.77 I höstbudgeten preciserade 
regeringen vad den hade för avsikt att använda pengarna till. De skulle 
användas till att förstärka skyddet mot höga behandlingskostnader, ”varvid 
de äldre prioriteras”. Regeringen tillkännagav också att den hade för avsikt 
att stärka skyddet mot för höga kostnader redan från 2001 för patienter med 
tandproteser. De skulle slippa betala karensbeloppet på 3 500 kronor.78

PROs kongress 

Till PROs kongress 2000, inkom tolv motioner angående tandvårds-
försäkringen. I flertalet motioner påtalades att de senaste årens försämringar 
av tandvårdsförsäkringen riskerade att göra tillgången till tandvård till en 
klassfråga. Skillnaden mellan tandvårds- och sjukförsäkringen belystes också, 
med en efterföljande undran kring varför de inte slagits ihop. Tänderna var 
ju en del av kroppen. I syfte att förbättra villkoren för tandvårdsersättningen, 
yrkade flera motionärer på införandet av gemensamt högkostnadsskydd för 
alla vårdinsatser.79 Motionärernas yrkanden kom att bifallas av kongressen,80 
vilket innebar att styrelsen på lång sikt gavs i uppdrag att verka för att 
tandvårdsförsäkringen blev en del av sjukvårdsförsäkringen. På kort sikt 
skulle styrelsen verka för att tandvårdsstödet förstärktes genom ett 
högkostnadsskydd för personer över 65 år.81

På kongressen medverkade också statsminister Persson. Under sitt tal 
till kongressen gav han följande besked i tandvårdsfrågan: 

”Lars Engqvist kommer idag att presentera ett förslag om tandvården, 
där de pengar vi tillför tandvårdsförsäkringen, 500 miljoner kronor, 
skall användas för att ge de äldre ett ordentligt skydd mot alltför höga 
tandvårdskostnader. Där möter vi de krav som PRO har ställt. Redan 
från kommande årsskifte ska alla patienter med hel- och halvprotes 
slippa betala karensbeloppet på 3500 kronor. Därifrån går vi vidare. Vi 
kommer successivt se till att skyddet mot de höga kostnaderna införs.”82

Persson hade alltså inga nyheter att komma med i tandvårdsfrågan, utan det 
handlade om en bekräftelse av tidigare löften. Av Perssons tal framgår även 
varför han valde att sluta upp bakom PROs krav. Perssons motivuttalande 
har redan återgetts i sin helhet i kapitlet om pensionerna, men en kortversion 
går ut på att han bedömde det som klokt att lyssna på ”väl genomtänkta 
                                                 
77  Prop. 1999/2000:100. 
78  Prop. 2000/01:1, SoU1, prot. 45. 
79  Motion 207-218. I: PRO, Motioner och yttranden till 2000 års kongress. 
80  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 328ff. 
81  PRO, Handlingsprogram antaget på kongressen 2000, s. 42. 
82  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 24. 

 198

Print & Media



argument och förslag” från en organisation som representerar en stor grupp 
väljare.83 Det tyder alltså på att pensionärsorganisationernas inflytande 
skulle vara betingat dels av att de representerar en viktig väljargrupp, dels av 
att de förmår att formulera bra förslag. 

Utredningen tandvårdsöversyn 

Hösten 2000 tillsattes en utredning under ledning av Anders Sundström som 
fick i uppdrag att se över tandvårdsförsäkringen. Pensionärsorganisationerna 
fanns dock inte representerade i utredningen, trots det löfte som getts att de 
skulle vara företrädda i alla utredningar som berörde dem. Istället gavs de 
möjligheten att uttrycka sina synpunkter i samband med en hearing anordnad 
av utredningen. Under hearingen gavs pensionärsorganisationerna, enligt en 
av deras företrädare, också möjlighet att ta del av ett utkast till utrednings-
förslag.84 Liknande hearings anordnades också med företrädare för producent-
intressen, som Sveriges Privattandläkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund.85

Delbetänkandet ”Bättre tandvårdsförsäkring för äldre” lämnades över 
till regeringen av Sundström i april 2001. En viktig fråga för utredningen var 
hur principerna skulle utformas för vilka grupper som skulle få ta del av 
förstärkningarna i tandvårdsförsäkringen. Med tanke på innehållet av utrednings-
direktivet, var det inte särskilt överraskande att ålder kom att föreslås som 
kriterium av utredningen. De åldersgrupper som var i störst behov av 
ekonomiskt stöd till tandvård var, enligt utredningens uppfattning, ungdomar 
i åldrarna 20-29 år samt äldre i åldrarna 75 år och uppåt. Hur tandvårdsstödet 
skulle utformas för den yngre delen av befolkningen hade utredningen för 
avsikt att återkomma till i ett senare betänkande. 

För att förbättra tandvårdsförsäkringen för äldre föreslogs att deras 
kostnader skulle ersättas med ett s.k. dubbelt grundbelopp för i stort sett 
samtliga behandlingar. Undantag gjordes dock för hel och partiell protes. 
Även undersökningar föreslogs alltså ingå i ersättningssystemet. Det andra 
förslaget riktat mot äldre gick ut på att införa ett högkostnadsskydd, som 
skulle omfatta behandlingar med kronor, broar och implantat. De kostnader 
som översteg 7 000 kronor föreslogs ersättas fullt ut. De aktuella åtgärderna 
för patienter 75 år och över, föreslogs också bli föremål för en prisreglering. 
Det var en naturlig följd av högkostnadsskyddet, som förväntades minska 
incitamenten för den enskilde att välja det billigaste vårdalternativet. För att 
inte samhällets kostnader skulle bli för höga, skulle därför priserna bestämmas 
av regeringen i samråd med berörda intressenter.86

                                                 
83  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 16f. 
84  Intervju 84. 
85  SOU 2001:36. 
86  SOU 2001:36, s. 64ff. 
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Pensionärsorganisationerna vs tandläkarna 

I remissomgången kom utredningens betänkande att hälsas med ”tillfredställelse” 
av PRO. Organisationen upplevde det som att utredningen tagit fasta på den 
kritik som framförts mot det gällande systemet och kommit med förslag till 
förbättringar. Några synpunkter hade dock organisationen på betänkandet, 
varav den tyngsta gällde åldersgränsen på 75 år. Enligt PROs uppfattning 
borde den sänkas till 65 år. På sikt önskade också PRO att se en utbyggnad 
av tandvårdsförsäkringen till att omfatta alla grupper i samhället.87 SPF 
tillstyrkte även de förslaget i sin helhet, men önskade se åldersgränsen sänkt 
till 65 år. En annan förhoppning var att tandvårdsförsäkringen på sikt skulle 
komma att föras in under den allmänna sjukförsäkringen.88

Producentintressena stämde inte in i pensionärsorganisationernas hyllning 
av utredningens betänkande. Utredningens prioritering av vilka grupper som 
skulle få ta del av det förbättrade tandvårdsstödet ”sågades” i ett gemensamt 
remissvar av Sveriges Privattandläkare, Tjänstetandläkarna och Sveriges Tandläkar-
förbund.89 Istället för ålder ansåg tandläkarna att patienternas vårdbehov 
borde vara avgörande. Problemet med ålder som prioriteringsgrund var att 
det riskerade att skapa ekonomiska incitament för den enskilde att skjuta upp 
nödvändig tandvård flera år framåt i tiden. Det skulle på längre sikt leda till 
en sämre tandhälsa bland den äldre befolkningen. 

Den hårdaste kritiken från tandläkarna gällde dock utredningens 
förslag på en prisreglering för protetiska åtgärder hos äldre patienter. Om 
den infördes skulle Sveriges tandläkare komma att flytta utomlands i protest, 
vilket skulle leda till en brist på tandläkare i landet.90 Det argumentet framfördes 
även i en artikel på DN Debatt av ordföranden i Sveriges Privattandläkar-
förening, Bengt Franzon. I artikeln yrkade Franzon på att utredningens förslag 
skulle kastas i papperskorgen.91 Det fanns alltså motståndare (tandläkarna) 
såväl som förespråkare (pensionärsorganisationerna) till utredningens förslag. 
Efter remissomgången visade det sig att motståndarsidan skulle få stöd från ett 
av regeringens samarbetspartier. 

Propositionen fördröjs 
Enligt Statsrådsberedningens ursprungliga planer var regeringens proposition 
angående äldres tandvård tänkt att presenteras för riksdagen i oktober 2001. 
Någon proposition kom dock inte under den månaden, vilket var orsakat av 

                                                 
87  PRO, Remissyttrande över SOU 2001:36, 2001-06-19. 
88  SPF, Remissyttrande över SOU 2001:36, 2001-06-25. 
89  Den kritiken kom även att framföras av andra remissinstanser som Konsumentverket och 

några av landstingen. 
90  Sveriges Privattandläkare, Tjänstetandläkare och Sveriges Tandläkarförbund, Remissyttrande 

över SOU 2001:36, 2001-06-28. 
91  Dagens Nyheter, 2001-08-27, s. A4.  
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att miljöpartiet (regeringens samarbetspartner under den aktuella perioden) 
dragit i bromsen. Miljöpartiets hållning var att det borde satsas på ett 
högkostnadsskydd för alla, oavsett ålder. I samtal med regeringen krävde därför 
miljöpartiet att regeringen skulle redovisa beräkningar för kostnaden för ett 
högkostnadsskydd för alla, samt i vilka grupper ett högkostnadsskydd skulle 
göra mest nytta, i det fall en prioritering mellan grupper var nödvändig av 
kostnadsskäl.92

Miljöpartiets agerande rönte ingen större uppskattning bland pensionärs-
organisationerna. I ett tal inför Sturkö PRO-förening gick Andréasson till 
angrepp mot miljöpartiets försök att stoppa högkostnadsskyddet för äldre. 
Miljöpartiet kunde enligt Andréasson vänta sig en ”en proteststorm utan like 
från PRO och Sveriges pensionärer”.93 Den proteststormen fick också 
miljöpartiet erfara enligt Lotta N. Hedström, partiets tidigare språkrör och 
ledamot av socialutskottet. Proteststormen märktes genom negativa inslag 
om miljöpartiets hållning i tandvårdsfrågan i massmedia, skrivelser från 
pensionärsorganisationer och telefonsamtal från enskilda medlemmar. I min 
intervju med Hedström upplevde hon det som ovanligt att privatpersoner 
hörde av sig direkt till henne per telefon för att protestera på det sätt som 
skedde. Personerna som ringde var uppretade över miljöpartiets motstånd 
mot tandvårdsreformen och gjorde klart för Hedström att det var ”elaka 
miljöpartister” som ”missunnade de äldre tandvård”.94

Hedström minns först att hon hade svårt att förstå bakgrunden till 
proteststormen. Efter att ha ätit lunch tillsammans med representanter för 
PRO och SPF blev det emellertid klart för henne vad den var orsakad av. Det 
hade enligt Hedström träffats en överenskommelse mellan regeringen och 
pensionärsorganisationerna om ett förstärkt tandvårdsstöd åt äldre, men det 
hade regeringen aldrig berättat för miljöpartiet. Under samtalen med miljöpartiet 
hade regeringen endast meddelat att ett högkostnadsskydd för alla skulle bli 
för kostsamt. Att det saknades pengar var ett argument som miljöpartiet till 
sist fick acceptera och kom därför att lägga om sin förhandlingstaktik. I 
utbyte mot att partiet gick med på ett utbyggt tandvårdsstöd åt äldre, krävdes 
pengar till amalgamsanering samt en skrivning i propositionen om att målet 
på sikt var att införa ett högkostnadsskydd för alla.95

Bakom miljöpartiets ändrade inställning låg alltså en insikt om att det 
inte fanns tillräckligt med pengar för stunden för ett högkostnadsskydd för 
alla samt den efterföljande byteshandeln med regeringen. Hedström gör dock 
bedömningen att det fanns ytterligare en faktor med i bilden som kan 
förklara partiets ändrade inställning, nämligen pensionärsorganisationernas 

                                                 
92  Svenska Dagbladet, 2001-10-16. 
93  PRO, pressmeddelande 2001-10-08, s. 6. 
94  Intervju 12. 
95  Intervju 12. 
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protester. De hade enligt Hedström ”stor betydelse” för partiets ställnings-
tagande i frågan om tandvårdsförsäkringen.96 Pensionärsorganisationernas 
mobilisering mot miljöpartiet fick alltså effekt, vilket banade vägen för 
regeringens proposition om en förstärkt tandvårdsförsäkring åt de äldre. 

Regeringens förslag 
Under remissomgången hade åsikten förts fram att ålder inte borde vara den 
vägledande principen för utbyggnaden av tandvårdsstödet. Att regeringen 
inte valt att lyssna på den åsikten stod klart efter samtalen med miljöpartiet. I 
den proposition som presenterades i januari 2002 motiverades satsningen på 
de äldre med att pengarna inte räckte till ett högkostnadsskydd för alla, 
samtidigt som de äldres utgifter för tandvård var större (p.g.a. ett större 
vårdbehov) än hos andra grupper. Tandvårdsbehoven, liksom de ekonomiska 
förutsättningarna, kunde visserligen variera bland de äldre, men regeringen 
upplevde sig ändå genom förslaget kunna nå en stor andel av dem med stora 
tandvårdsbehov och små ekonomiska resurser.97

Sundströms utredning hade föreslagit en definition av äldre som 
omfattade personer över 75 år, men pensionärsorganisationerna ville se den 
gränsen sänkt till 65 år. Regeringen kom också att sänka åldersgränsen, 
varför det blev personer 65 år och äldre som kom att omfattas av de 
föreslagna förmånerna inom den utbyggda tandvårdsförsäkringen.98 Den 
första förmånen var ett ökat stöd till äldres bastandvård. Utredningen hade 
föreslagit att ersättning för bastandvård skulle utgå med två grundbelopp, 
men den nivån kom att sänkas av regeringen till ett och ett halvt 
grundbelopp. Sänkningen motiverades med att den var nödvändig för att 
kunna finansiera den sänkta åldersgränsen från 75 till 65 år. Den andra 
förmånen bestod av ett högkostnadsskydd för protetik. Utredningen hade 
föreslagit att kostnaderna för protetik (exkl. kostnaderna för visst material) 
inte fick uppgå till mer än 7 000 kronor för den enskilde. Den gränsen kom 
regeringen att höja till 7 700 kronor.99

Högkostnadsskyddet förväntades minska de ekonomiska incitamenten 
för den enskilde att välja det billigaste vårdalternativet. För att statens 
kostnader för högkostnadsskyddet därmed inte skulle komma att skena iväg, 
föreslog utredningen en prisreglering. Det förslaget kom dock att skjutas i 
sank av tandläkarna under remissomgången. Regeringen gjorde inte heller 
något försök till att återuppliva utredningsförslaget. Istället för en prisreglering, 
förordades ett förslag som innebar att Försäkringskassan skulle förhandspröva 
tandläkarnas ersättningsanspråk. I det fall priset var påtagligt högre jämfört med 
                                                 
96  Intervju 12. 
97  Prop. 2001/02:51. 
98  Det beskedet var inte oväntat eftersom det annonserats av statsminister i hans förstamajtal 

2001. Se Dagens Nyheter, 2001-05-02, s. A12. 
99  Prop. 2001/02:51. 

 202

Print & Media



andra vårdgivare, skulle det inte godtas. Samtidigt gavs Riksförsäkringsverket i 
uppdrag att granska prisutvecklingen inom tandvården.100 Riksdagen kom 
genom ett beslut den 17 april 2002 att ställa sig bakom regeringens förslag. 
Uppslutningen bland partierna var i det närmaste total, med undantag för 
moderaterna som ville ha ett behovsstyrt högkostnadsskydd som omfattade 
alla grupper i samhället.101

I regeringens proposition aviserades det om att målet på sikt var att 
högkostnadsskyddet skulle omfatta alla grupper och inte bara de äldre. Ett 
utredningsförslag med den innebörden kom också 2002, men utsikterna för att 
det skall bli verklighet är i dagsläget mörka.102 Under valet 2002 deklarerade 
flera partiledare att med hänsyn till statens finanser var en utbyggnad av 
tandvårdsförsäkringen inte realistisk under de kommande åren.103 Möjligheten 
att kunna finansiera utbyggnaden av högkostnadsskyddet underlättas inte 
heller av att kostnaderna för de äldres högkostnadsskydd kom att spräcka 
planeringstalen. Regeringen hade ursprungligen avsatt en halv miljard för 
reformen, men Riksförsäkringsverket bedömde den faktiska kostnaden till 
1,5 miljarder för 2003.104

Kostnadsutvecklingen fick miljöpartiet att reagera och under förhandlingarna 
till höstbudgeten 2003 föreslog de en besparing på tandvården till äldre i 
storleksordningen 800 miljoner kronor.105 Det kravet fick miljöpartiet 
emellertid inget gehör för hos regeringen. Regeringen valde istället att skjuta 
till en miljard kronor till tandvårdsförsäkringen för äldre i höstbudgeten, 
varför de totala kostnaderna för tandvårdsförsäkringen fick sig en rejäl skjuts 
uppåt.106 Kostnadsökningen var så pass kraftig att statens utgifter för 
tandvårdsförsäkringen åter kom att befinna sig på den nivå som gällt under 
början av 1990-talet. I budgeten för 2003 var de planerade utgifterna för 
tandvårdsersättningen 2,3 miljarder kronor och för 2004 2,4 miljarder 
kronor. I budgeten för 2004 hade utgifterna för 2003 justerats till 3,3 
miljarder kronor och för 2004 till 4,0 miljarder kronor.107 Det utbyggda 
tandvårdsstödet åt äldre blev därför en betydligt kostsammare reform än vad 
regeringen ursprungligen hade tänkt sig. 

                                                 
100  Ibid. 
101  Prop. 2001/02:51, SoU14, prot. 97. 
102  SOU 2002:53. 
103  Det var folkpartiets Lars Leijonborg samt miljöpartiets språkrör Peter Eriksson 

som framförde den åsikten. Se Nerikes Allehanda, 2002-09-04, s. 7 och Dagens 
Nyheter, 2002-09-01, s. A4. 

104  Svenska Dagbladet, 2003-03-09, s. 6. 
105  Svenska Dagbladet, 2003-09-03, s. 7. 
106  Prop. 2003/04:1. 
107  Prop. 2002/03:1, 2003/04:1. 
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Pensionärsorganisationernas inflytande 

Det analyserade materialet visar att pensionärsorganisationerna haft 
inflytande över regeringens förslag om ett förstärkt tandvårdsstöd åt äldre. 
Under 1990-talet försökte olika regeringar att reformera tandvårdsförsäkringen 
utan framgång. Trots dessa misslyckanden lät sig inte regeringen Persson 
avskräckas från att göra ett nytt försök och denna gång gav det resultat. 
Regeringen hade därmed lyckats driva igenom sin besparingspolitik inom 
tandvårdsförsäkringen, varför det kunde förväntas inträda en period av lugn 
och ro inom tandvårdsområdet. Det minst sannolika var att regeringen genast 
skulle börja laborera med nya förslag som innebar kostnadsökningar. Ändå 
skedde just detta genom att regeringen lade förslag om ett förstärkt 
tandvårdsstöd åt äldre, vilket tyder på att pensionärsorganisationerna 
påverkat regeringens agerande. Det är inte heller troligt att regeringen skulle 
ha lagt fram sitt förslag oavsett pensionärsorganisationernas krav, med 
hänvisning till miljöpartiets motstånd. Det går visserligen inte att utesluta att 
regeringen haft en egen stark övertygelse om att pengarna skulle gå till just 
de äldre och därför ändå lagt ett förslag med den innebörden, men troligare 
är att regeringen inte valt att riskera sin relation till ett av sina 
samarbetspartier genom att gå fram med ett sådant förslag. 

Undersökningen visade att pensionärsorganisationernas grad av 
inflytande över förslaget var hög. De hade sedan början av 1990-talet krävt ett 
skydd för den enskilde mot höga kostnader inom tandvården. Det var också 
vad de fick, i och med det beslut som fattades 2001. Att högkostnadsskyddet 
inte fördes in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd är visserligen 
ett mindre minus i sammanhanget, eftersom det också hade ställts som krav 
av pensionärsorganisationerna. Under vilket tak högkostnadsskyddet sorterar 
är dock att betrakta som en formfråga, som inte väger tyngre än det faktum 
att högkostnadsskyddet faktiskt infördes. En annan omständighet som framgick 
av det analyserade materialet, var att alla kontakter mellan regeringen och 
pensionärsorganisationerna inte skedde inom pensionärskommittén. Det 
märktes tydligast genom att PRO hade besök av socialministern vid två 
tillfällen där han upplystes om förbundets inställning i tandvårdsfrågan. Den 
observationen stödjer tidigare slutsatser om att PRO förfogar över flera 
kanaler in till regeringen än pensionärskommittén. 

8.6 Slutsatser 
Undersökningen visade att pensionärsorganisationerna saknade inflytande 
över förslag om besparingar inom tandvårdsförsäkringen under 1990-talet, 
men hade inflytande över förslag som innebar en återställare av ersättnings-
villkoren för de äldre. Statens försämrade finanser under 1990-talet kom att 
drabba tandvårdsförsäkringen, som blev föremål för en gradvis nedmontering. 
Det skedde genom förslag om sänkningar av ersättningsnivåerna i det 
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befintliga systemet, men även genom förslag om en reformering av 
tandvårdsförsäkringen. Reformförsöken gick dock till en början inget vidare 
för regeringarna. Under Könbergs tid på Socialdepartementet bestod 
reformförsöket av ett förslag om premietandvård, vilket kom att få tummen 
ned av riksdagen. Ett liknande reformförslag lades av Thalén, men inte heller 
denna gång kröntes försöket med framgång. 

De misslyckade reformförsöken föranledde ytterligare förslag om 
besparingar inom det befintliga systemet. Försämringarna av ersättnings-
villkoren gav i sin tur upphov till ökade utgifter för den enskildes tandvård 
och i detta sammanhang utgjorde de äldre inget undantag. För att skydda sina 
medlemmar mot alltför höga tandvårdskostnader, kom därför pensionärs-
organisationerna att föreslå införandet av ett högkostnadsskydd. Kravet kom 
dock inte att få något gehör hos regeringarna, som var fullt upptagna med att 
avveckla skydden inom tandvårdsförsäkringen snarare än att utveckla dem. 

I samband med regeringen Perssons tillträde aviserades nya planer på 
en reformering av tandvårdsförsäkringen. Regeringens ursprungsplan var 
ambitiös i den meningen att det handlade om ett system i vilket samtliga 
subventioner skulle slopas, med undantag för de för vissa utsatta 
patientgrupper. Till reformen anslogs en ram på en miljard kronor, vilket 
utgjorde en besparing på 900 miljoner jämfört med utgifterna inom det 
gamla systemet. PRO riktade skarp kritik mot regeringens planer och 
framförde krav på att de åtminstone borde inbegripa ett begränsat 
högkostnadsskydd för tandreglering och protetik. 

Av regeringens slutgiltiga förslag till ny tandvårdsförsäkring framgick 
att den ursprungliga sparplanen kommit att kapsejsa. Inget fanns längre kvar 
av den besparing på 900 miljoner som tidigare aviserats. Besparingen hade 
omintetgjorts av att det tillkommit nya förslag om bl.a. högkostnadsskydd 
för tandreglering och protetik. I kapitlet drogs slutsatsen att pensionärs-
organisationerna hade ett inflytande över regeringens förslag, men att själva 
graden av inflytande var låg. Pensionärsorganisationerna fick gehör för 
kravet på ett högkostnadsskydd för tandreglering och protetik, men på det 
hela taget stämde regeringens förslag dåligt överens med pensionärs-
organisationernas syn på hur tandvårdsförsäkringen borde se ut. 

Eftersom pensionärsorganisationerna inte var nöjda med den nya 
tandvårdsförsäkringen, fortsatte de att ställa krav på ett generösare högkostnads-
skydd. Det kravet kom också socialminister Engqvist att nappa på, vilket 
blev tydligt under Almedalsveckan i Visby 1999. Då gjorde han ett utspel 
som bestod av exakt det krav som rests av pensionärsorganisationerna. 
Engqvist kom också att gå från ord till handling genom att lägga förslag om 
ett utbyggt tandvårdsstöd åt äldre 2002. Slutsatsen drogs att pensionärs-
organisationerna hade ett inflytande över regeringens förslag. Själva graden 
av inflytande var dessutom hög, med anledning av den överensstämmelse 
som fanns mellan förslagen. 
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Motivanalysen av politikernas agerande i anslutning till de förslag 
som lades, utfördes på samma material som i tidigare undersökningar – d.v.s. 
Perssons tal på PRO-kongressen. Det framkom därför inga nya omständigheter 
som bidrog till vår kunskap om pensionärsorganisationernas maktresurser. 
Härnäst går undersökningen vidare med att uppmärksamma pensionärs-
organisationernas agerande i anslutning till frågan om kommunernas avgifts-
uttag inom äldreomsorgen. 
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9.  Avgifterna inom äldreomsorgen 

 
 
I föreliggande kapitel ställs frågan om pensionärsorganisationernas inflytande 
över avgifterna inom äldreomsorgen, närmare bestämt över reglerna för 
kommunernas avgiftsuttag. Visar det sig att pensionärsorganisationerna inte 
haft ett inflytande, eller endast till viss del, ställs följdfrågan om detta beror 
på att regeringen haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna. Frågorna 
besvaras för det första i kapitlets inledande avsnitt genom att läsaren 
introduceras till samhällets vård och omsorg av äldre. Introduktionen fokuserar 
på ansvarsförhållandena inom äldreomsorgen, reglering, omfattning och 
kostnader. Därefter besvaras frågorna i kapitlets andra och tredje avsnitt 
genom en undersökning av pensionärsorganisationernas agerande i anslutning 
till den borgerliga regeringens beslut om att avreglera bestämmelserna för 
kommunernas avgiftsuttag. I och med ÄDEL-reformen kom ansvaret för äldre-
omsorgen att koncentreras till kommunerna. Reformen fick inga omedelbara 
konsekvenser för kommunernas avgiftsuttag, men några år senare fattades 
beslut om att den statliga regleringen skulle slopas. Kommunernas ökade frihet 
till avgiftsuttag inom äldreomsorgen gav upphov till stora skillnader mellan 
kommunerna, som påminner om situationen för bostadstillägget innan staten tog 
över ansvaret. Den utvecklingen motsatte sig pensionärsorganisationerna, 
som formulerade krav på ett statligt reglerat förbehållsbelopp och maxtaxa. I 
kapitlets fjärde avsnitt undersöks hur det kravet formulerades på pensionärs-
organisationernas kongresser och senare fördes fram gentemot regeringen. 
Efter att ha tagit del av kravet tillsatte regeringen en särskild utredning för att 
se över avgiftsfrågan – den s.k. BOA-utredningen. Direktiven till och 
resultatet av den utredningen undersöks i kapitlets femte avsnitt. I kapitlets 
sjätte avsnitt undersöks pensionärsorganisationernas agerande i anslutning till 
regeringens överväganden kring BOA-utredningens betänkande. Avslutningsvis 
redovisas resultatet av undersökningen i kapitlets sjunde avsnitt. 

9.1 Samhällets vård och omsorg av äldre 
Kommunens ansvar 

Enligt Socialtjänstlagen åligger det kommunerna att verka för att äldre människor 
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. För att 
kunna leva upp till detta ansvar, skall kommunerna bl.a. inrätta särskilda boende-
former för service och omvårdnad av äldre människor med behov av särskilt 
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stöd, underlätta för den enskilde att bo hemma genom tillhandahållandet av 
hemtjänst samt ansvara för hälso- och sjukvård i såväl särskilt som ordinärt boende.1

Det var efter en lagändring 1992 som kommunens skyldighet beträffande 
service i anslutning till boendet, även kom att omfatta ett hälso- och 
sjukvårdsansvar.2 Den ändringen var ett resultat av den s.k. ÄDEL-reformen 
som regeringen presenterade i oktober 1990. Motivet bakom reformen var att 
komma tillrätta med samordningsproblem mellan kommun och landsting 
beträffande äldreomsorgen. Den tidigare uppdelningen av huvudmännens 
ansvarsområden, efter behovet av social eller medicinsk kompetens, ansågs 
försvåra möjliggörandet av en helhetssyn inom det praktiska arbetet. Dessutom 
bedömdes uppdelningen skapa sämre förutsättningar för resurssamordningen.3

Tjänsternas omfattning och kostnader 

Att uppskatta omfattningen av kommunens äldreomsorg, uttryckt som den 
procentuella andelen användare av alla ålderspensionärer, är ingen enkel 
uppgift. Den statistik som samlats in av Socialstyrelsen har nämligen varit 
föremål för bearbetningar beträffande variabler, begrepp och rutiner för 
insamling. Data för 1990-talet, publicerat år 2000, visar emellertid att 
andelen ålderspensionärer som använder sig av kommunens äldreomsorg 
kan uppskattas till en tredjedel (34 procent). Detta inkluderar för det första 
andelen ålderspensionärer med hemtjänst och (eller) hemsjukvård i ordinärt 
boende, som under 1990-talet i snitt uppgick till 26 procent. För det andra 
inkluderas andelen ålderspensionärer boende i särskilda boendeformer 
(permanent eller tillfälligt) under 1990-talet, som uppgick till åtta procent.4 
Tidigare rapporter från Socialstyrelsen har emellertid föranlett andra slutsatser 
beträffande omfattningen av kommunens äldreomsorg. Ett exempel är den 
statliga Långtidsutredningen, som på basis av Socialstyrelsens uppgifter från 
en rapport publicerad 1999, uppskattade att en femtedel av landets ålders-
pensionärer använde sig av kommunens äldreomsorg.5

Det är inte heller någon enkel uppgift att uppskatta kostnaderna för 
landets äldreomsorg. Orsaken är att kostnaden för äldreomsorg och omsorg 
om funktionshindrade fram till 1997 inte särredovisats. Enligt en mätmetod 

                                                 
1  Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Med särskilda boendeformer avses bl.a. 

ålderdomshem, gruppboende, servicehus och sjukhem. Med ordinärt boende avses boende 
i det egna hemmet. 

2  Hälso- och sjukvårdslagen §18. 
3  Prop. 1990/91:14. Propositionen baserade sig på ett betänkande från den s.k. 

ÄldreDELegationen, se: Ds 1989:27. Ytterst var idén om att kommunerna skulle ges ett 
större ansvar för den lokala servicen och vården inom äldreomsorgen sprungen ur den s.k. 
Äldreberedningens betänkande. Se SOU 1987:21. Det var på basis av Äldreberedningens 
slutbetänkande som ÄldreDELegationen tillsattes. Se: Prop. 1987/88:176. 

4  Socialstyrelsen 2000a, s. 10ff. 
5  Bilaga 9 till LU 1999/2000 (SOU 2000:7), s. 86f. 
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utvecklad på Socialdepartementet, uppskattas dock nettoutgifterna för äldre-
omsorgen (inkl. färdtjänst) i löpande priser ha stigit från 43 miljarder kronor 
1993 till 48 miljarder kronor 1997.6 För att finansiera äldreomsorgen, har 
kommunerna rätt att ta ut avgifter av den enskilde. Äldreomsorgens själv-
finansieringsgrad är dock inte särskilt hög, utan är mellan 2-5 procent (av 
bruttokostnaden) beroende på kommun. Den siffran kan exempelvis jämföras 
med barnomsorgens självfinansieringsgrad som är mellan 15-20 procent.7

Det är reglerna för kommunernas avgiftsuttag för äldreomsorg, och 
pensionärsorganisationernas inflytande över dessa, som står i fokus för den 
kommande undersökningen. Först uppmärksammas den regeländring som 
skedde i anslutning till ÄDEL-reformen. 

9.2 ÄDEL-reformen och avgiftsfrågan 
Bakgrunden till Ädelavgiftsutredningens tillsättande 

Reglerna för kommunernas avgiftsuttag genomgick inte någon förändring i 
omedelbar anslutning till ÄDEL-reformen. Kommunerna fick därför även 
fortsättningsvis bestämma avgifternas storlek under överinseende av en viss 
statlig reglering. Regleringen skiljde sig dock åt mellan olika delar av äldre-
omsorgen. Avgiftsuttaget på de sjukhem och vårdinrättningar som kommunerna 
tagit över av landstingen, tilläts exempelvis inte vara inkomstdifferentierat, 
till skillnad från avgiftsuttaget för kommunernas servicehus och hemtjänst.8

Regeringen Carlsson uppfattade skillnaderna i avgiftsuttag mellan 
olika boendeformer som ett problem.9 Tidigare kunde skillnaderna förklaras 
med olika huvudmän för boendeformerna, men det gick inte efter ÄDEL-
reformen. Regeringen konstaterade därför i samband med reformen att det 
var ”nödvändigt” att se över avgiftssystemet.10 Mot den bakgrunden tillsattes 
den s.k. Ädelavgiftsutredningen, vars syfte var att redovisa ett förslag till 
system som gav mer ”enhetliga och rättvisa avgiftsregler”. Utredningen gavs 
även i uppdrag att överväga införandet av ett högkostnadsskydd för att 
undvika att den enskilde drabbades av alltför höga avgifter.11

                                                 
6  Bilaga 8 till LU 1999/2000 (SOU 2000:7), s. 29f. 
7  Henriksson 2001, s. 49. 
8  SOU 1992:50, s. 40ff. 
9  Redan innan ÄDEL-reformen hade skillnaderna i avgiftssättningen upplevts som ett problem, 

bl.a. i motioner av Gösta Bohman. Motion 1978/79:1108 och 1978/79:1254. 
10  Prop. 1990/91:14. 
11  Dir. 1991:79.  
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Ädelavgiftsutredningen 

Ädelavgiftsutredningen konstaterade i sitt betänkande att avgiftssystemen 
skiljde sig åt mellan olika boendeformer, utefter antalet tjänster som avgifterna 
omfattade, omfattningen av en tjänst samt huruvida ett inkomstdifferentierat 
avgiftsuttag tillämpades. Problemen med dessa skillnader beskrevs av utredningen 
i termer av ”ogynnsamma styreffekter”, ”orättvisa” och ”praktiskt 
svårhanterligt”.12 För att komma till rätta med problemen, förespråkade 
utredningen en avreglering. Kommunerna skulle fritt få bestämma över 
avgiftsuttaget, som skulle vara inkomstdifferentierat. Statens föreskrifter på 
området föreslogs därmed bli slopade. Avregleringen motiverades bl.a. med 
hänvisning till att det redan fanns ett i princip oreglerat avgiftssystem inom 
hemtjänsten. Det systemet borde även kunna tillämpas för tjänsterna på 
ålderdomshem och sjukhem.13

För att undvika att den enskilde drabbades av alltför höga avgifts-
påslag till följd av avregleringen, föreslog utredningen att det samtidigt 
infördes ett statligt reglerat högkostnadsskydd. Detta högkostnadsskydd skall 
inte blandas samman med det som kom att föreslås av en senare utredning. I 
detta fall gick högkostnadsskyddet ut på att garantera pengar i plånboken för 
den enskildes övriga utgifter, efter det att avgifterna betalats för äldreomsorg.14

Remissomgången 

Pensionärsorganisationerna hade inga företrädare i utredningen, men yttrade 
sig över utredningsbetänkandet i samband med remissrundan. I den kom de att 
gå till hårt angrepp mot utredningens förslag. Den fränaste kritiken kom från 
SPF, som ansåg att ”förslagen får så många icke acceptabla konsekvenser att 
de inte utan grundlig omarbetning kan ligga till grund för ett nytt 
avgiftssystem”.15 SPF var djupt oroade över utredningens förslag, som 
befarades leda till avgiftshöjningar för den enskilde. 

För att skydda den enskilde mot kraftiga avgiftshöjningar, förordade 
utredningen införandet av ett högkostnadsskydd. Det förslaget uppskattades 
av SPF, men förbundet var kritisk till utredningens konstruktion av 
högkostnadsskyddet. För det första var det flera tekniska hjälpmedel och 
tjänster som inte täcktes in av högkostnadsskyddet. För det andra gav det 
upphov till kraftiga marginaleffekter, vilket inte var önskvärt. Ett annat 
problem med utredningen var att den inte uppmärksammat frågan om 
tillfälligt boende i särskild boendeform. Risken med det nya avgiftssystemet 
var att en pensionär som under en kortare tid vistades på sjukhem riskerade 

                                                 
12  SOU 1992:50, s. 46f. 
13  SOU 1992:50. 
14  SOU 1992:50. Angående högkostnadsskyddets konstruktion, se: SOU 1992:50, s. 61ff. 
15  SPF, Remissvar över SOU 1992:50, 1992-09-15. 
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att bli av med sin ordinarie bostad, med hänvisning till att det kunde bli svårt 
att bära dubbla kostnader. SPF krävde att ingen skulle behöva lämna ifrån 
sig sin ordinära bostad p.g.a. tillfällig vistelse på sjukhem.16

PROs kritik var inte lika kraftig som SPFs. PRO tillstyrkte principen 
om att kommunernas avgifter var neutrala i förhållande till i vilken boendeform 
tjänsterna gavs. Förslaget om ett statligt reglerat högkostnadsskydd tillstyrktes 
även det, men PRO var kritisk till hur det konstruerats av utredningen. Utan att 
gå in på PROs kritik mot högkostnadsskyddets utformning i detalj, kan det 
hårddraget sägas att den gick ut på att det högkostnadsskydd som utredningen 
skisserade på gav för lite pengar kvar i plånboken för den enskilde.17

Kommunförbundet kom även de att tillstyrka utredningens förslag om ett 
högkostnadsskydd i sitt remissvar, men ställningstagandet var inte reservations-
löst. De ansåg nämligen att förslaget om högkostnadsskydd var tveksamt utifrån 
”kommunal självstyrelsesynpunkt”. Efter en samlad bedömning tillstyrktes dock 
förslaget med hänvisning till en ”förståelse” för behovet att förbehålla den 
enskilde ett visst minimibelopp för övriga levnadskostnader. 18 Kritiken mot att 
högkostnadsskyddet utgjorde en inskränkning av det kommunala självstyret 
drevs dock längre i ett enskilt remissvar från Åsele kommun. Socialtjänstlagen 
och det kommunala ”omdömet” ansågs i remissvaret utgöra en tillräcklig 
garanti för att den enskilde skulle ha pengar kvar till personliga behov.19

9.3 Avregleringen av kommunernas avgiftsuttag 
Avreglering utan högkostnadsskydd 

Ädelavgiftsutredningen hade beställts av regeringen Carlsson, men hamnade 
på regeringen Bildts bord i maj 1992. I slutet av oktober samma år presenterade 
regeringen sitt ställningstagande till utredningens slutsatser genom propositionen 
om avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Regeringen kom att gå 
utredningen till mötes i fråga om avregleringen, men valde däremot att 
bortse från förslaget om ett statligt reglerat högkostnadsskydd. Regeringens 
motivering till att avvisa högkostnadsskyddet gick ut på att det kommit att 
kritiseras i remissrundan. Som exempel hänvisades till kritiken från Åsele 
kommun, men även till kritiken från pensionärsorganisationerna angående 
högkostnadsskyddets konstruktion.20

                                                 
16  Ibid. 
17  PRO, Remissvar över SOU 1992:50, 1992-09-17. 
18  Svenska Kommunförbundet, Remissvar över SOU 1992:50, 1992-09-04. 
19  Åsele Kommun, Remissvar över SOU 1992:50, 1992-08-26. 
20  Prop. 1992/93:129. Värt att notera är att flertalet av remissinstanserna inte principiellt 

avvisade idén om ett högkostnadsskydd, det var snarare högkostnadsskyddets konstruktion 
som var föremål för kritik. Trots det användes remissinstanserna yttranden som 
legitimitetsgrund av regeringen för att helt och hållet avvisa förslaget. Jfr påpekandet med 
det av Jan Andersson (s) i riksdagsdebatten, se Prot. 1992/93:45. 
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Det skulle kunna misstänkas att det också fanns ekonomiska skäl 
bakom regeringens avvisande av högkostnadsskyddet. I min intervju med 
den tidigare ministern för sjukvård och socialförsäkringsfrågor, Bo Könberg, 
menar dock denne att det var hänsynen till det kommunala självstyret som 
var avgörande. Det fanns kommuner som inte ville ha några statliga 
pekpinnar och så fick det bli. I detta sammanhang kan det också påminnas 
om att det fanns ett samband mellan regeringens beslut att avreglera 
kommunernas avgiftsuttag inom äldreomsorgen och beslutet om bostads-
tilläggen hösten 1992. Avregleringen av prissättningen inom äldreomsorgen 
skapade enligt Könberg i en intervju med författaren ett ekonomiskt 
utrymme som användes till att förstärka det kommunala bostadstillägget.21

Regeringens förslag innebar alltså att kommunerna inte längre behövde ta 
hänsyn till statliga regleringar, som förvisso skapade olikheter mellan olika 
serviceformer, men även innebar skydd för den enskilde. Exempelvis föreskrev de 
gamla reglerna att avgift som avsåg helinackordering i servicehus för äldre 
människor skulle bestämmas så att den boende förbehölls tillräckliga medel för 
sina personliga behov. Socialtjänstförordningen föreskrev innan ändringen att 
förbehållsbeloppet skulle utgöra 30 procent av folkpension för ogift ålders-
pensionär jämte pensionstillskott. Av inkomst utöver basbelopp för folkpension 
och pensionstillskott skulle förbehållsbeloppet utgöra 20 procent av inkomsten efter 
skatt.22 Denna bestämmelse, liksom flera andra, upphävdes genom avregleringen. 

I fortsättningen skulle kommunernas avgiftsuttag enbart begränsas av 
att de var skäliga (d.v.s. inte översteg kommunens självkostnad) samt att den 
enskilde förbehölls tillräckliga medel för sina personliga behov. Det sistnämnda 
specificerades av förslaget till ny lydelse för Socialtjänstlagens 35 §, tredje stycket: 

”Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende 
får inte, … uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte 
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov”.23

Det bör poängteras att det, enligt förslaget till lagändring, var upp till kommunen 
att bestämma vad som utgjorde tillräckliga medel för den enskilde. Det 
föreskrevs därför inte om någon riksnorm, men däremot betonades det i 
propositionen att den enskilde: 

”… måste förbehållas tillräckliga medel för att kunna bekosta t.ex. 
privat utförd städning, hemhandling, snöskottning, fotvård m.fl. 
tjänster i det fall sådana tjänster inte inryms i det kommunala 
åtagandet. Personliga behov kan också omfatta kostnader för tand-
vård, läkarvård, läkemedel och hjälpmedel samt resor och övriga 
kostnader som möjliggör ett aktivt deltagande i samhällslivet.”24

                                                 
21  Intervju 60. 
22  Socialtjänstlagen 35 §, tredje stycket.  
23  Citat av förslag till ny lydelse för Socialtjänstlagens 35§. Det aktuella förslaget föreslogs 

även gälla för Hälso- och sjukvårdslagens 26§. Se Prop. 1992/93:129.  
24  Prop. 1992/93:129, s. 17f. 
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I och med avregleringen kunde dock kommunerna fullständigt strunta i den typen 
av uppmaningar från statsmakterna, något som socialministern var medveten om: 

”Möjligheten till större frihet när det gäller avgiftssättning kan 
riskera att medföra skillnader i avgiftsnivåer mellan kommunerna 
vilket kan få fördelningspolitiska effekter och av enskilda uppfattas 
som orättfärdigt.”25

Det problem som nu var på väg mot sin lösning, d.v.s. skillnaderna i avgift mellan 
olika boendeformer, löpte således risk att ersättas med ett annat problem, det om 
skillnader i avgifter mellan kommuner. Det fanns också en insikt hos regeringen 
att avregleringen kunde ge upphov till ett system för avgiftssättning som saknade 
legitimitet hos den enskilde. Därför gavs Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket i 
uppdrag att följa utvecklingen av kommunernas avgiftssystem.26

Utskottsbehandlingen 

Innan regeringen tog ställning i avgiftsfrågan, diskuterades den med pensionärs-
organisationerna under hösten 1992. Enligt Könberg skedde det i samband 
med diskussionen om bostadstillägget.27 Regeringen kom dock inte att ta 
någon hänsyn till pensionärsorganisationernas krav på ett högkostnadsskydd, 
vilket framgick av propositionen. Därför vände sig PRO till riksdagens social-
utskott genom en skrivelse den 12 november 1992. I skrivelsen framhölls att 
organisationen tillstyrkt utredningens förslag på ett högkostnadsskydd, men 
att den uteblivit i propositionen. Mot den bakgrunden uppmanades utskottet att 
komplettera regeringens förslag med ett högkostnadsskydd.28 Det önskemålet 
kom också att framföras i samband med en uppvaktning av utskottet.29

Inför utskottsbehandlingen av propositionen hade det bildats en tydlig 
ja- respektive nej-sida utefter blockgränsen. I socialdemokraternas och vänster-
partiets följdmotioner och utskottsreservationer yrkades det på att riksdagen 
skulle avslå propositionen och att det skulle utarbetas ett förslag till 
högkostnadsskydd med utgångspunkt från remissinstansernas förslag.30 Den 
borgerliga majoriteten i utskottet, inklusive Ny demokrati, motsatte sig dock 
oppositionens förslag. Därmed kom inga ändringar att ske av propositionen, 
med undantag för utskottets beslut att reformen skulle träda i kraft i mars 
istället för i januari 1993.31

                                                 
25  Prop. 1992/93:129, s. 17. 
26 Prop. 1992/93:129.  
27  Intervju 60. 
28  Skrivelse från PRO till socialutskottet daterad den 12 november 1992. Publicerad i PRO, 

Verksamheten 1992, s. 83f. 
29  Utskottet kom även att uppvaktas av Handikappförbundets centralkommitté och 

Riksförbundet för dementas rättigheter. Se bet. 1992/93: SoU12, s. 3. 
30  1992/93: So8, So9, So10. 
31  1992/93: SoU12, prot. 45, 46. 

 213

Print & Media



9.4 Avregleringens effekter och kravet på förbehållsbelopp 
Utvärderingar av reformen 

Socialstyrelsens utvärderingar av reformen visade att skillnaderna mellan 
kommunerna var stora beträffande dels den faktiskt debiterade avgiften, dels 
tolkningen av förbehållsbeloppets storlek.32 I en utvärdering från 1996 
konstaterade Socialstyrelsen att det inte fanns någon kommun som hade 
samma avgiftssystem som en annan kommun. En person med t.ex. en månads-
inkomst på 16 000 kronor och med hemtjänst 35 timmar i månaden kunde få 
betala 3 200 kronor mer i avgift i en kommun än i en annan och på ett år 
förlora 38 400 kronor på att bo i ”fel” kommun. För en person med en lägre 
inkomst, till exempel 7 000 kronor i månaden, var skillnaden mellan 
kommunerna mindre. I vissa fall kunde den uppgå till 1 800 kronor i månaden, 
men vanligast var skillnader i intervallet 200-300 kronor i månaden.33 För 
heldygnsomsorg i särskilt boende för en person med en inkomst på till 
exempel 16 000 kronor i månaden, kunde avgiftsskillnaden uppgå till 6 000 
kronor per månad beroende på vilken kommun denne var bosatt i. I de lägre 
inkomstskikten, 7 000 kronor i månaden, kunde skillnaden uppgå till 400 kronor 
i månaden. På ett år förlorade en person med hög inkomst 72 000 kronor och 
en person med låg inkomst 7 000 kronor på att bo i ”fel” kommun.34

Beträffande förbehållsbeloppet visade Socialstyrelsens undersökning 
att 95 procent av kommunerna hade fastställt ett sådant för heldygnsomsorg i 
särskilt boende. För personer i ordinärt boende var däremot siffran lägre, 60 
procent.35 En senare utvärdering från år 2000 visade att storleken på 
förbehållsbeloppet (för en person i ordinärt boende) kunde skilja ca 1 200 kronor 
i månaden mellan en kommun med lägsta respektive högsta förbehållsbelopp. I 
särskilt boende var skillnaden ca 1 000 kronor. Trots dessa skillnader fanns 
en gemensam nämnare: Kommunernas förbehållsbelopp var i regel för litet. 
Socialstyrelsen ansåg att 3 700 kronor i månaden var en rimlig nivå, men 
hela 80 procent av kommunerna hade ett lägre förbehållsbelopp.36

De fortsatta rapporterna från Socialstyrelsen gav inte underlag för 
slutsatsen att skillnaderna minskat. Det föranledde Socialstyrelsen att år 
2000 gå ut på DN Debatt med budskapet att ”Kommunerna sviker de äldre”. 
Artikelförfattarna, med Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell i 
spetsen, konstaterade att avgiftssystemet blivit så krångligt att det även för 
en initierad var svårt att överblicka effekterna för den enskilde.37

                                                 
32  Socialstyrelsen 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000b. 
33  Socialstyrelsen 1996, s. 49. 
34  Ibid. 
35  Socialstyrelsen 1996, s. 57ff. 
36  Socialstyrelsen 2000b, s. 32ff. 
37  Dagens Nyheter, 2000-02-10, s. A04. 
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Kongresser och pensionärskommitté 

Socialstyrelsens utvärderingar utgjorde värdefull ammunition för pensionärs-
organisationernas krav på införandet av ett statligt reglerat förbehållsbelopp. 
På PROs kongress 1996 fattades beslut om ett nytt handlingsprogram, där 
avgiften för äldreomsorgen togs upp. PRO ställde krav på införandet av ett 
förbehållsbelopp som garanterade den enskilde en skälig levnadsstandard. 
Den summan skulle bestämmas av staten och inte av den enskilda 
kommunen.38 SPF kom även de att uppmärksamma avgiftsfrågan under sin 
kongress 1997. Under kongressen antogs en resolution i vilken förbundet 
krävde dels att avgiften beräknades så att kvarboende make kunde bo kvar i 
sin bostad, dels att förbehållsbeloppet anpassades till den faktiska kostnaden 
för de behov den var avsedd att täcka.39 Kraven underbyggdes av en särskild 
avgiftspolicy som förbundet rekommenderade kommunerna att utgå ifrån i 
beräkningen av sitt avgiftsuttag av den enskilde. I avgiftspolicyn fanns 
förutom ett förbehållsbelopp också ett skydd för den enskilde mot för höga 
kostnader, den s.k. maxtaxan.40

De krav som formulerades på respektive förbunds kongress kom vid 
ett flertal tillfällen att väckas i pensionärskommittén, bl.a. under ett möte i 
oktober 1995.41 Beträffande det krav som gällde situationen för makar med 
delat boende, hade Socialstyrelsens utvärderingar visat att reglerna för 
avgiftssättning varierade mellan kommunerna. I hälften av kommunerna togs 
endast hänsyn till omsorgstagarens inkomst, medan den andra hälften av 
kommunerna utgick från hushållens gemensamma inkomst dividerat med 
två.42 PRO ansåg det oacceptabelt att vissa kommuner tog ut så pass höga 
avgifter av den intagne att den hemmavarande (ofta makan) fick det svårt att 
klara av boendekostnaden. Det kunde i värsta fall resultera i att den hemma-
varande tvingades bort från parets gemensamma bostad. Några direkta 
reaktioner kom dock inte från politikerna i avgiftsfrågan. PROs pensions-
expert, Einar Edvardsson, kunde därför i en artikel i förbundets medlems-
tidning konstatera att ”det har varit svårt att få förståelse hos politikerna för 
att det är en djungel som råder när det gäller avgifter och förbehållsbelopp i 
de särskilda boendeformerna”.43

                                                 
38  PRO, Kongressprotokoll 1996, s. 233f. 
39  Veteranposten, Nr. 5, 1997, s. 5. 
40  Veteranposten, Nr. 1, 1997, s. 20. I sin avgiftspolicy krävde SPF fasta avgifter med 

möjlighet till jämkning; maxtaxa på 17 procent av ett basbelopp; förbehållsbelopp på 
minst 40 procent i nettoinkomst efter skatt; enkla regler; hänsyn till den kvarboende; 
sjukhemsavgift vid tillfällig vistelse på sjukhem samt sjukvård, medicin och tandvård 
inkluderad i sjukhemsavgiften 

41  PRO-Pensionären, Nr. 10, 1995, s. 11. 
42  Socialstyrelsen 1996, s. 62. 
43  Uttalande av en av PROs representanter i pensionärskommittén i PRO-Pensionären, Nr. 

3, 1997, s. 9.  
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I sin kamp för rättvisare avgifter inom den kommunala äldreomsorgen 
kom pensionärsorganisationerna att få draghjälp av massmedia. Under 
perioden 1996-1997 skrevs ett femtiotal artiklar i ämnet, varav merparten 
belyste de negativa konsekvenserna av avgiftsuttagen för den enskilde.44 
Under perioden förekom bl.a. en artikelserie i DN Konsument om avgifterna 
inom äldreomsorgen. En av artiklarna tog upp hur den enskilde kunde gå till 
väga för att överklaga avgiftsbeslut; en annan tog upp situationen för ett gift 
par när den ene bodde på sjukhem.45

Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 

Till en början upplevde pensionärsorganisationerna att det gick trögt att 
övertyga politikerna i avgiftsfrågan, men deras arbete kom ändå att ge 
resultat. Det visade sig i samband med att regeringen presenterade sin 
Nationella handlingsplan för äldrepolitiken. I handlingsplanen föreslogs för 
det första en markering i fråga om förbehållsbeloppet, som gällde exakt vad 
de pengar skulle täcka in som var förbehållna den enskilde. Tidigare hette 
det att avgifterna inte fick uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte 
förbehölls medel för sina ”personliga behov”. Eftersom kommunerna gjorde 
olika bedömningar av vad som utgjorde ”personliga behov”, ansåg 
regeringen det nödvändigt att komplettera lagtexten med ”boendekostnad 
och andra normala levnadskostnader”. Markeringen var ett sätt för 
regeringen att förmå vissa kommuner att göra en generösare tolkning av vad 
förbehållsbeloppet skulle täcka in.46

Den andra markeringen gällde situationen för makar eller samboende 
med delat boende. I regeringens handlingsplan noterades att Socialstyrelsens 
utvärderingar visat att endast hälften av landets kommuner hade föreskrifter 
kring avgiftssättningen för makar eller samboende med delat boende. För att 
ge ett bättre skydd åt denna grupp, föreslog därför regeringen att följande 
tillägg skulle införas i Socialtjänstlagens 35 §: ”När avgifter fastställs skall 
kommunen förvissa sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte 
drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.”47 Regeringens 
förslag om preciseringar av reglerna för kommunernas avgiftssättning kom 
också att godkännas av riksdagen.48

Vilken betydelse hade pensionärsorganisationernas agerande för 
regeringens förslag om en precisering av lagtexten? Wallströms statssekreterare 
minns i en intervju med författaren att förslagen angående avgifterna var ett 

                                                 
44  Resultat av sökning på databasen Presstext. Sökordet utgjordes av ”äldreomsorg och 

avgifter” och sökningen avsåg perioden 1996-01-01-1997-12-31. 
45  Dagens Nyheter, 1997-09-19, s. A28; Dagens Nyheter, 1997-09-22, s. A28. 
46  1997/98:113, s. 80ff. 
47  1997/98:113, s. 9. 
48  Bet. 1997/98:SoU24, prot. 120. 
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resultat av samtalen med pensionärsorganisationerna. Anledningen till att 
regeringen kom att gå med på pensionärsorganisationernas förslag var att de 
bedömdes utgöra ”bra förslag”.49 Därmed inte sagt att pensionärsorganisationerna 
allena kan tillskrivas äran för preciseringen av avgiftsbestämmelserna. En 
annan aktör som kan antas haft betydelse är Socialstyrelsen, som på basis av 
utvärderingens resultat också kom att propagera för att regeringen skulle 
komma med förslag till åtgärder som utjämnade skillnaderna mellan 
kommunerna. Även om pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över 
regeringens förslag, är själva graden av inflytande att betrakta som låg. 
Anledningen är att regeringen endast tillgodosåg några mindre punkter av 
pensionärsorganisationernas krav i avgiftsfrågan. Deras krav på förbehålls-
belopp och högkostnadsskydd kvarstod. 

9.5 BOA-utredningen 
Direktiven 

Förutom beslutet att föreslå vissa preciseringar av avgiftsbestämmelserna i 
Socialtjänstlagen, bestämde sig regeringen under hösten 1997 för att tillsätta 
den s.k. BOende- och Avgiftsutredningen (BOA-utredningen). Utredningen 
fick i uppdrag att se över boendebegreppet i särskilda boendeformer samt 
kommunens avgifter för vård och omsorg. I anslutning till den sistnämnda 
uppgiften, konstaterade regeringen att utvärderingar från Socialstyrelsen 
visat på flera brister i kommunernas handläggning av avgifterna. Två av de 
brister som särskilt påtalats gällde förbehållsbeloppet och situationen för 
makar med delat boende. Dessa brister skulle därför utredningen undersöka 
närmare och komma med förslag om hur de kunde åtgärdas. Samtidigt skulle 
utredningen bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna med 
anledning av de ”eventuella” förslag som lades fram.50

Tillsättandet av BOA-utredningen hösten 1997 uppfattas av PROs förbunds-
sekreterare Leif Karlsson som det ”första genombrottet” för organisationens 
krav i avgiftsfrågan.51 Att kontakterna med pensionärsorganisationerna inom 
ramen för pensionärskommittén hade betydelse för tillsättandet av utredningen, 
bekräftas dock endast delvis av Wallströms statssekreterare: 

”Det var också en mer eller mindre stående fråga där man kunde ge 
exempel på hur det fungerade [läs: pensionärsorganisationerna gav 
exempel på hur avgiftssystemet fungerade i pensionärskommittén.] 
Jag tror att kontakterna via pensionärskommittén betydde ganska 
mycket. Även om inte kommittén hade funnits hade man sett till 
att den frågan kommit upp.”52

                                                 
49  Intervju 77. 
50  Dir. 1997:111. 
51  Intervju 36. 
52  Intervju 77. 
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Samtalen i pensionärskommittén hade alltså betydelse för tillsättandet av 
utredningen, men inte så pass stor betydelse att utredningen annars inte 
skulle ha tillsatts. Samtidigt hade krav på tillsättandet av en utredning 
kommit från andra aktörer som riksdagens socialutskott.53

Utredningsbetänkandet 

Till skillnad från Ädelavgiftsutredningen erhöll pensionärsorganisationerna 
platser i BOA-utredningen. Det var också väntat, med hänsyn till det avtal 
om utökade inflytandemöjligheter som träffats med regeringen 1996. PRO 
representerades av organisationens socialpolitiska expert Bernt Hedin och 
SPRF representerades av Margareta Saul. Båda representanterna deltog i 
utredningen i egenskap av sakkunniga, vilket också gällde representanter 
från Socialstyrelsen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet.54 I mars 
1999 presenterade utredningen, som leddes av den socialdemokratiska riksdags-
ledamoten Mariann Ytterberg, sitt slutbetänkande. Utredningens kartläggning av 
kommunernas avgiftssystem blev i stort sett en upprepning av vad 
Socialstyrelsen kommit fram till: Det hade växt fram en snårskog av olika 
avgiftsprinciper i landets kommuner. Särskilt allvarligt såg utredningen på 
det låga förbehållsbeloppet. Enligt utredningen var det inte adekvat att ha 
socialbidragsnormen som riktvärde, vilket många kommuner hade. Utredningens 
uppfattning var därför att det var befogat att finna andra riktvärden. Det 
riktvärde som föreslogs av utredningen utgjorde 122 procent av basbeloppet, 
vilket för en ensamstående 1999 var 3 700 kronor i månaden. 

Utredningen såg också allvarligt på de stora skillnader i avgifter som 
förelåg både inom kommuner (d.v.s. utefter den enskildes inkomst) och 
mellan kommuner. Den ordningen riskerade enligt utredningens uppfattning 
att minska legitimiteten för avgiftssystemet bland de äldre och deras tilltro 
till en gemensamt finansierad äldreomsorg. För att komma tillrätta med 
skillnaderna föreslogs därför ett statligt reglerat tak för högsta avgiftsnivå: 
Maxtaxan. Taket för den avgift en kommun föreslogs få ta ut för vård, 
omsorg, service, trygghetslarm, ledsagarservice och liknande föreslogs till 
40 procent av pensionernas basbelopp under en månad. Det utgjorde 1999 
cirka 1 200 kronor. Eftersom maxtaxan, till skillnad från förbehållsbeloppet, 
föreslogs bli tvingande för kommunen, beräknades ett inkomstbortfall på 
cirka 140 miljoner kronor för vilket kommunerna skulle kompenseras genom 
ökade statsbidrag.55

                                                 
53  Bet. 1996/97: SoU7. 
54  SOU 1999:33. 
55  SOU 1999:33, s. 192ff. 
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Remissrundan 

I remissrundan välkomnades BOA-utredningens förslag av pensionärs-
organisationerna. PRO förklarade sig beredda att ställa sig bakom 
utredningens förslag till dels ett nationellt riktvärde för förbehållsbeloppet, 
dels maxtaxan. I anslutning till förbehållsbeloppet påminde dock PRO 
regeringen om att de sedan länge förespråkat ett statligt reglerat förbehålls-
belopp.56 Även SPF slöt upp bakom utredningens förslag, men såg gärna en 
statlig ”bestämmelse” som ålade kommunen att skjuta till medel så att 
förbehållsbeloppet kunde bli högre i enskilda fall.57

En instans som inte deltog i pensionärsorganisationernas hyllning av 
utredningens betänkande var Kommunförbundet. De avvisade utredningens 
förslag till såväl ett nationellt riktvärde för förbehållsbeloppet som en 
maxtaxa. Motiveringen till avvisandet av förbehållsbeloppet gick ut på att 
det förelåg för stora skillnader mellan kommunerna för att det skulle vara 
möjligt att få fram ett nationellt riktvärde. Förslaget om en maxtaxa avvisades 
med motiveringen att det inkräktade på det kommunala självstyret.58 Bland 
remissinstanserna hade det alltså bildats två läger: Ett läger till vilket 
pensionärsorganisationerna hörde, som krävde ett statligt reglerat avgifts-
system, och ett läger till vilket Kommunförbundet hörde, som avvisade statliga 
regleringar. Vilket läger skulle regeringen välja: Pensionärsorganisationerna 
eller Kommunförbundet? 

9.6 Lag eller norm? 
Förslaget om en statlig norm 

Den 26 februari 2000, d.v.s. knappt ett år efter det att BOA-utredningen 
överlämnat sitt betänkande, lättade socialminister Lars Engqvist i en 
radiointervju på det skynke som omgav departementets överväganden kring 
avgiftsfrågan. Socialdepartementet hade enligt Engqvist fastnat för ett förslag 
som gick ut på att en kommun högst fick ta ut 1 200 kronor i månaden i 
avgift, vilket stämde överens med utredningens förslag om maxtaxan. För att 
garantera pengar kvar i plånboken för den enskilde efter det att avgiften var 
betald, förordades ett förbehållsbelopp på 3 900 kronor i månaden för en 
ensamstående pensionär i eget boende, respektive 6 600 kronor för ett par. 
För pensionärer med helinackordering i särskilt boende gällde 2 600 kronor i 
månaden och för ett par 4 300 kronor i månaden. De aktuella nivåerna följde 
enligt Engqvist i stort socialbidragsnormen.59

                                                 
56  PRO, Remissyttrande över SOU 1999:33, 1999-09-15. 
57  SPF, Remissyttrande över SOU 1999:33, 1999-08-31.. 
58  Svenska Kommunförbundet, Remissyttrande över SOU 1999:33, 1999-09-01. 
59  Intervju med socialminister Lars Engqvist, Ekots lördagsintervju 2000-02-26. 
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Efter det att socialministern redogjort för förslaget, var Ekots intervjuare 
snabb med att ställa den avgörande frågan: ”Hur skall ni genomföra detta?”60 
Själva genomförandet av förslaget var problematiskt, vilket socialministern 
var väl medveten om: 

”Det är den svåra frågan. Man kan ju tänka sig att lagstifta om detta. 
Det är kommunernas ansvar och man kan lagstifta. Det vänder 
sig Kommunförbundet och kommunerna mot mycket bestämt. 
De säger att det är ett åtagande de inte klarar av.”61

Lagstiftning utan tillskjutande av statliga medel var således något som det 
ansågs bli svårt att få kommunerna att gå med på. Därmed kunde det strykas 
från listan. En annan lösning gick ut på att staten subventionerade reformen 
fullt ut, men det skapade andra problem enligt Engqvist: 

”Det finns det inte förutsättningar för i statens budget och det kanske 
är principiellt fel också att man skall ta över kommunernas 
ansvar.”62

Den andra lösningen föll således på att det saknades pengar, men också med 
hänsyn till det kommunala självstyret. Istället förordade Engqvist en tredje 
lösning, som gick ut på att staten fastställde en norm som kommunerna 
förväntades leva upp till. Ekots intervjuare påpekade att förslaget inte skulle 
utgöra någon garanti för att den enskilde förbehölls ett visst belopp efter det 
att avgiften var betald, varpå Engqvist svarade:  

”Nej, det blir det inte då utan då får vi uppmana kommunerna 
och hoppas att kommunerna lever upp till detta och att alla 
kommuner följder det och att det blir ett så pass stort tryck på 
kommunerna att de kommer att leva upp till det.”63

Intervjuaren i Ekot upprepade sin kritik och menade att det förslag som 
syftade till att råda bot på orättvisorna inte kunde göra det fullt ut med den 
lösning som socialministern föredrog. Som svar framhöll socialministern att 
det tredje förslaget utjämnade skillnaderna, men först på längre sikt:  

”Det kommer att göra det men det tar tid. Vi startar en process. Skulle vi 
lagstifta och säga att ’de här avgifterna skall gälla fr.o.m. den 1 januari’, 
så skulle det vara infört då, men då är problemet detta att vi tvingar 
flera kommuner att göra prioriteringar de kanske inte är bereda till.”64

                                                 
60  Intervju med socialminister Lars Engqvist, Ekots lördagsintervju 2000-02-26. 
61  Ibid.  
62  Ibid.  
63  Ibid.  
64  Ibid.  
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Det föreföll alltså som om utredningens förslag om en maxtaxa och 
förbehållsbelopp inte skulle komma att bli tvingande för kommunerna. 
Istället handlade det om rekommendationer till kommunerna. Regeringens 
ställningstagande var föranlett av dels den ekonomiska situationen, dels ett 
värnande om det kommunala självstyret. Det innebar att regeringen valt att slå 
sig ned i det läger som under remissomgången bildats av Kommunförbundet. 

Pensionärsorganisationernas reaktion 

Pensionärsorganisationernas reaktion över förslaget om en norm lät inte vänta 
på sig. Redan dagen efter Engqvists medverkan i Ekots lördagsintervju, gick 
PROs ordförande Lage Andréasson ut i Aftonbladet och kallade social-
ministerns lösning för naiv: ”Landets kommuner går aldrig med på en sådan 
riksnorm.”65 Andréasson gavs även utrymme att bemöta socialministerns 
förslag i radio och i Dagens Nyheter, där han konstaterade att en frivillig 
norm skulle innebära att kommunerna kunde köra på som vanligt.66 Inte 
heller SPF gav särskilt mycket för socialministerns förslag om en statlig 
norm. I ett pressmeddelande, som publicerades i Dagens Nyheter, framhöll 
SPFs ordförande att: ”Erfarenheten har visat att det inte räcker med vackra 
ord för att åstadkomma förbättringar. Det är endast lagstiftning som biter.”67

Utöver uttalandena i pressen framförde pensionärsorganisationerna, 
enligt deras företrädare, sitt missnöje med förslaget om en norm under 
mötena i pensionärskommittén. De gjorde klart för Engqvist att förslaget om 
en norm inte var tillräckligt.68 Detta gjordes även klart för regeringen i andra 
sammanhang. Inför vårbudgeten 2000 uppmanade PRO regeringen i ett 
pressmeddelande att införa en lagstiftning beträffande förbehållsbeloppet 
från den 1 januari 2001.69 SPF framhöll även de i ett pressmeddelande inför 
vårbudgeten att det fanns anledning att upprepa några krav som ställts i 
pensionärskommittén, däribland kravet om ett införande av en maxtaxa 
respektive ett förbehållsbelopp.70

Vårpropositionen innehöll inga utfästelser i avgiftsfrågan.71 Det var 
märkligt mot bakgrund av att socialministern tidigare meddelat att en 

                                                 
65 Aftonbladet, 2000-02-27, s. 11. 
66  Dagens Nyheter, 2000-02-27, s. A10. 
67  Citat av uttalande av SPFs ordförande i ett pressmeddelande refererat i Dagens Nyheter, 

2000-02-28, s. A9. 
68  Intervju 63 och 84. 
69  PRO, pressmeddelande, 2000-01-28. PROs krav tillsändes regeringen och samtliga 

partiordföranden i riksdagspartierna. 
70 SPF, pressmeddelande, 2000-03-22. Skrivelsen tillsändes socialministrarna och 

finansministern. 
71  Prop. 1999/2000:100, s. 179f.  
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proposition var att vänta under 2000.72 I samband med pensionärs-
kommitténs möten i juni 2000 frågade pensionärsorganisationerna hur 
tidsplanen såg ut för propositionen. Då lämnades inga klara besked från 
regeringen, annat än att frågan var under beredning på departementet.73

Perssons löfte på PRO-kongressen 

Avgiftsfrågan utlöste inte någon större flod av motioner inför kongressen 
2000. Granskningen av kongresstrycket visar att det endast förekom en 
motion där avgiftsfrågan nämndes uttryckligen. Det kan ha varit orsakat av 
att medlemmarna uppfattat frågan som avgjord eller att den var så pass 
svårbegriplig att det var svårt att uttala sig om den.74 Kongressen var 
upplagd på så vis att Andréasson inledde, för att avlösas av statsminister 
Persson. Det gav Andréasson möjlighet att rikta krav mot statsministern, 
som denna sedan hade att hantera i sitt tal. Ett av de krav som Andréasson 
tog upp, var det om ett statligt reglerat förbehållsbelopp och en maxtaxa.75 
PROs ordförande kom också att få besked av statsministern: 

”Den 1 januari 2002 skall systemet med maxtaxor inom äldre-
omsorgen vara på plats. De skall vara konstruerade så att folk 
skall [min kursivering] ha pengar kvar att leva på när avgifterna 
är betalda. Det är mitt besked till kongressen. När vi träffas nästa 
gång år 2004 skall vi kunna bocka av att det blivit gjort.”76

Statsministerns utfästelser får betraktas som ett stort framsteg för pensionärs-
organisationerna. I sitt tal gav nämligen statsministern en utfästelse om att 
avgiftssystemet skulle vara konstruerat på så sätt att ”folk skall ha pengar 
kvar”, efter det att avgifterna var betalda. De äldre i samhället behövde därför 
inte vara beroende av huruvida kommunen levde upp till någon statlig norm. 

I och med utfästelsen gjorde statsministern också en markering i fråga 
om sin syn på det kommunala självstyret. Det fick inte sättas högre än en 
likvärdig standard inom äldreomsorgen. Den prioriteringen kom också 
statsministern att nämna uttryckligen i en intervju publicerad i Svenska 
Dagbladet i mars 2001.77 Från tidigare kapitel vet vi också varför 
statsminister Persson gick med på PROs krav. I talet till PRO kongressen 2000 
markerade han att det var klokt att lyssna på ”väl genomtänkta argument och 
förslag” från en organisation som representerar en stor grupp väljare.78

                                                 
72  Uttalande under Ekots lördagsintervju 2000-02-26. 
73  Pensionärskommittén, minnesanteckningar 2000-06-08. 
74  Motion 228. I: PRO, Motioner och utlåtanden till kongressen 2000. 
75  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 9. 
76  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 25. 
77  Svenska Dagbladet, 2001-03-15, s. 14. 
78  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 16f. 
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Så sent som i februari 2000 fanns tecken på att regeringen snarare var 
inne på Kommunförbundets linje än pensionärsorganisationernas. Materialet 
tyder dock på att pensionärsorganisationerna genom sina protester fick 
regeringen till att ändra kurs, vilket bekräftades av statsminister Perssons tal 
till PROs kongress i slutet av september samma år. Det finns dock uppgifter 
om att regeringen skulle ha ändrat kurs långt innan PRO-kongressen. I en 
intervju med författaren gör Andréasson bedömningen att Engqvist skulle 
börjat bli ”mer konkret” kring lagstiftningsvägen redan några månader efter 
Ekots lördagsintervju i februari.79

Miljöpartiet bromsar halva avgiftsreformen 

Tisdagen den 17 april 2001 överlämnade finansminister Bosse Ringholm 
vårbudgeten till riksdagen, i vilken en konfirmering av Perssons löften på 
PRO-kongressen var att vänta. Under riksdagsdebatten framhöll Ringholm 
att vårpropositionen prioriterade två grupper i samhället: Barnfamiljerna och 
pensionärerna. Finansministern ansåg att de skillnader som fanns mellan 
kommunernas avgiftsuttag inom äldreomsorgen utgjorde ”en orättvisa som 
skapar otrygghet för den enskilde och måste bort”.80 Därför aviserades det i 
budgeten om införandet av ett förbehållsbelopp, som utgjorde den lägsta 
summa en pensionär skulle ha kvar efter det att äldreomsorgsavgifterna var 
betalda.81 Ingenting nämndes dock om maxtaxan i anslutning till förbehålls-
beloppet. Pensionärsorganisationerna kunde därför konstatera att halva 
avgiftsreformen gått upp i rök. 

Orsaken till att maxtaxan inte nämndes i vårbudgeten går att finna i 
den parlamentariska situationen. Under den aktuella tiden lutade sig 
regeringen mot vänsterpartiet och miljöpartiet för att få stöd för sina förslag i 
riksdagen. Vänsterpartiet utgjorde inget problem i avgiftsfrågan, eftersom de 
välkomnat statsministerns löfte redan dagen efter att det lämnats på PROs 
kongress.82 Desto mer problemfyllt var det för regeringen att få miljöpartiet 
att gå med på införandet av en maxtaxa. De skulle nämligen, enligt uppgifter 
i Svenska Dagbladet, ha sagt nej till förslaget under budgetförhandlingarna 
med regeringen.83 Miljöpartiets inställning gillades inte av pensionärs-
organisationerna. PRO framhöll i sin budgetkommentar att de var kritiska till 
att miljöpartiet motsatt sig en maxtaxa inom äldreomsorgen.84 SPF 
formulerade sig som följande i sin kommentar: ”Maxtaxa inom äldre-

                                                 
79  Intervju 36. 
80  Prot. 2000/01:94. 
81  Prop. 2000/01:100, s. 30f. 
82  Dagens Nyheter, 2000-10-01, s. A12.  
83  Svenska Dagbladet, 2001-05-28, s. 8. 
84  PRO, pressmeddelande, 2001-04-17. 
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omsorgen finns inte med. Miljöpartiet motsatte sig denna så viktiga reform – 
ett hårt slag mot de äldre!”.85 Kritiken mot miljöpartiet var dock bara en 
försmak på vad som skulle komma. 

Pensionärsorganisationernas protester mot miljöpartiet 

Regeringen underrättade pensionärsorganisationerna om miljöpartiets 
motstånd till maxtaxan under ett möte i pensionärskommittén före det att 
budgeten presenterats. I samband med mötet inträffade det ”ovanliga”, enligt 
SPFs ordförande Barbro Westerholm, att regeringen bett pensionärs-
organisationerna om hjälp för att ”komma vidare med vissa frågor”.86 Den 
hjälp som efterfrågades av regeringen gick enligt Westerholm ut på att 
pensionärsorganisationerna skulle organisera en opinionsyttring mot 
miljöpartiet med anledning av deras motstånd till maxtaxan.87

Regeringen kom också att få hjälp av pensionärsorganisationerna, som 
började driva en kampanj mot miljöpartiet. Ett första uttryck för denna 
kampanj var att PRO skrev till miljöpartiet med sina krav på maxtaxa och 
förbehållsbelopp fyra gånger under perioden februari till slutet av mars.88 Ett 
andra uttryck var att miljöpartiet kom att ”skrivas ned” i organisationernas 
medlemstidningar. I RPGs tidning konstaterades att miljöpartiet var ”föga 
intresserad av denna förbättring”89, i SPFs tidning beskrevs miljöpartiet som 
”partiet som bromsar”90 och i SPRFs tidning beskrevs miljöpartiet som en 
”bromskloss”.91 Ett tredje uttryck för pensionärsorganisationernas kampanj 
mot miljöpartiet var ett gemensamt uttalande, undertecknat av ordförandena 
i samtliga pensionärsorganisationer. I uttalandet framförde pensionärs-
organisationerna uppfattningen att det var ”djupt upprörande att Miljöpartiet 
försöker stoppa maxtaxan inom äldreomsorgen”.92 Pensionärsorganisationerna 
uppmanade därför miljöpartiet att ställa sig bakom detta ”viktiga pensionärs-
krav” i överläggningarna med regeringen om höstens budgetproposition. Om 
de inte gjorde det, riskerade pensionärernas dom över miljöpartiet att bli 
hård, enligt pensionärsorganisationerna:  

”I ett läge när regeringen och vänsterpartiet förklarat sig villiga 
att genomföra dessa reformer kommer pensionärernas dom över 
Miljöpartiet att bli hård om reformerna stoppas.”93

                                                 
85  SPF, pressmeddelande, 2001-04-17. 
86  Veteranposten, Nr. 4, 2001, s. 4. 
87  Intervju 63. 
88  Dagens Nyheter, 2001-05-09, s. A10. 
89  Seniorposten, Nr. 3, 2001, s. 2. 
90  Veteranposten, Nr. 4, 2001, s. 4. 
91  SPRF-tidningen, Nr. 4, 2001, s. 6. 
92  PRO, pressmeddelande, 2001-04-18. 
93  Ibid. 
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Det sägs inget om vilken arena domen skulle falla på, men det får antas vara 
väljararenan som åsyftas. Uttalandet fick inget genomslag i Dagens Nyheter eller 
Svenska Dagbladet, men i ett senare skede kom pensionärsorganisationerna 
att få draghjälp av Dagens Nyheter. Den 6 maj 2001 ägnade tidningen en 
helsida åt avgiftsfrågan i ekonomisektionen. I artikeln redogjordes för de 
skillnader som fanns i avgiftssättningen mellan kommunerna under rubriker 
som ”Den orättvisa åldringsvården” och ”Obegripliga regler för äldreavgifter”. 
Efter att orättvisorna redovisats, pekades också det parti ut som stod i vägen 
för införandet av maxtaxan innan valet 2002, nämligen miljöpartiet.94

Miljöpartiet backar 

Två dagar efter det att helsidesartikeln publicerats i Dagens Nyheter, kunde 
tidningen rapportera att miljöpartiet backat i fråga om maxtaxan. Partiet var 
plötsligt berett att sätta sig ned med socialdemokraterna och vänsterpartiet 
för att finna en lösning. Att det beskedet kunde betraktas som en hel-
omvändning av miljöpartiet höll inte språkröret Matz Hammarström med om: 

”Vi har hela tiden sagt att vi är beredda att diskutera, men det 
förslag som har funnits har varit för otydligt.”95

En av anledningarna till att miljöpartiet sagt nej till maxtaxan i samband med 
vårpropositionen, var således att de förslag som då förelåg var för 
”otydliga”. Det fanns dock fler bevekelsegrunder än så, nämligen ett 
värnande om kommunernas ekonomi och självstyre. Miljöpartiets språkrör 
uppgav därför i tidningsintervjun att de först ville förankra frågan hos sina 
kommunalpolitiker innan partiet låste sig centralt.96

De diskussioner som inletts den 15 maj mellan regeringen och 
samarbetspartierna, slutfördes den 28 maj. Miljöpartiet och vänstern hade 
gått med på ett förslag där både förbehållsbelopp och maxtaxa ingick. 
Miljöpartiets förhandlare, Mats Pertoft (kommunalråd i Södertälje), gav 
följande kommentar till att partiet anslöt sig till regeringens linje: ”Vi vill 
inte förhala beslutet eftersom det innebär en så stor ekonomisk förbättring 
för många pensionärer.”97 De betänkligheter som tidigare förts fram från 
miljöpartiet var alltså som bortblåsta, vilket innebar att pensionärernas 
ekonomi hade kommit att prioriteras framför det kommunala självstyret. 

I media kom den omvändningen att tillskrivas pensionärs-
organisationernas lobbyarbete. Ett exempel är en artikel i Dagens Nyheter 
med rubriken ”Hård lobbning bakom maxtaxa”.98 Ett annat exempel är ett 
                                                 
94  Dagens Nyheter, 2001-05-06, s. C05. 
95  Dagens Nyheter, 2001-05-08, s. A8. Se även Svenska Dagbladet, 2001-05-08, s. 6. 
96  Dagens Nyheter, 2001-05-08, s. A8.  
97  Dagens Nyheter, 2001-05-28, s. A8. 
98  Dagens Nyheter, 2001-05-09, s. A10. 
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inslag i P1 Morgon där PROs ordförande Andréasson tillfrågades om det var 
pensionärsorganisationernas lobbying som hade gett utdelning: 

”Ja, det vågar jag gissa att det är för när fem pensionärsorganisationer 
går till våldsam attack mot Miljöpartiet är det klart att det sätter 
sina spår.”99

Andréasson var således övertygad om att det var pensionärsorganisationernas 
påtryckningar som gett resultat. I P1s studio befann sig även Pertoft, 
miljöpartiets representant i förhandlingarna med regeringen. Han ställde inte 
upp på bilden att det skulle vara pensionärsorganisationerna som låg bakom 
partiets ändrade inställning. Han gav följande svar på programledarens fråga 
”om det var så att när fem pensionärsorganisationer laddar så hukade ni er?”: 

”Jag har inte märkt så mycket att de laddat och skjutit och så. Vi 
diskuterade det här redan i förra valrörelsen. Vårt förra språkrör 
Marianne Samuelsson talade väldigt mycket om både förbehålls-
belopp och maxtaxa i valrörelsen. I varje fall i Södertälje har jag 
inte hört talas om det här laddandet så mycket.”100

Pertoft var kanske inte rätt person att uttala sig i frågan. Pensionärs-
organisationernas påtryckningar hade skett gentemot miljöpartiet på central 
nivå, vilket förklarar varför det inte ”hörts” något i Södertälje. 

I min intervju med miljöpartiets f.d. språkrör Lotta N. Hedström har 
hon dock inget minne av protesterna från pensionärsorganisationerna 
beträffande maxtaxan. Däremot minns hon att miljöpartiet först var skeptiskt 
till maxtaxan med hänvisning till det kommunala självstyret, men att partiet 
kom att ge med sig med hänvisning till de stora skillnader i avgiftsuttag som 
fanns mellan kommunerna. Intervjun med Hedström bekräftar alltså bilden 
av att hänsynen till pensionärernas ekonomi segrat över principen om det 
kommunala självstyret. Partiets ställningstagande upplevdes av Hedström ha 
underlättats av att de utgifter det handlade om för kommunens del var 
marginella i jämförelse med de för maxtaxan inom barnomsorgen. Hon 
liknar de bägge reformerna med att en ”medicinboll” kom att följas av en 
”pingisboll”.101

I ett brev till författaren från miljöpartiets andra språkrör under den 
aktuella tiden, Matz Hammarström, bekräftas Hedströms minnesbild. Bland 
partiets riksdagsledamöter skall det enligt Hammarström ha rått uppslutning 
kring förbehållsbeloppet, men maxtaxan ogillades av många eftersom den 
ansågs utgöra ett ingrepp i det kommunala självstyret. Att många av partiets 
riksdagsledamöter reagerade negativt över förslaget, var delvis ett utslag av 
                                                 
99  P1 Morgon 2001-05-09. 
100  Ibid.  
101  Intervju 12. 
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att de kände sig ”brända” efter debatten om maxtaxan inom barnomsorgen. 
Den hade miljöpartiet gett sitt stöd åt i riksdagen, vilket kommit att kritiseras 
bland partiets gräsrötter ute i landet. Till slut kom också miljöpartiet att gå 
med på maxtaxan inom äldreomsorgen, men det är enligt Hammarström inte 
direkt orsakat av pensionärsorganisationernas lobbying. Det berodde istället 
på en insikt om de orättvisor som skillnaderna gav upphov till, vilken nått 
miljöpartiet bl.a. genom en artikel i Moderna Tider som Hammarström 
kopierat och lagt i partiets riksdagsledamöters postfack.102

I motsats till pensionärsorganisationernas bedömning upplevde alltså 
inte miljöpartiet att deras agerande var ett resultat av pensionärs-
organisationernas påtryckningar. Istället förefaller det ha varit orsakat av en 
insikt om konsekvenserna för den enskilde av skillnaderna mellan kommunernas 
avgiftssättning, vilken nått partiet genom massmedias rapportering. Att 
pensionärsorganisationerna ändå haft ett inflytande över miljöpartiets 
agerande går dock inte att utesluta, eftersom de kan ha legat bakom 
massmedias uppmärksammande av frågan. Något som skulle stödja den 
tesen är att massmedia var medvetna om pensionärsorganisationernas 
agerande i avgiftsfrågan, vilket tydligt framgår av Dagens Nyheters artikel 
om PROs lobbying bakom maxtaxan.103

Proposition och utskottsbehandling 

Efter att ha förankrat maxtaxan hos miljöpartiet, lämnade regeringen 
propositionen Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Den innehöll 
förslag på ett förbehållsbelopp, ett högkostnadsskydd (maxtaxa) samt regler 
för beräkning av avgiftsunderlag. Förslaget om förbehållsbelopp riktade sig 
främst till personer i lägre inkomstlägen, varvid kvinnor dominerade. 
Beloppet angav den summa som den enskilde var garanterad att ha kvar i 
plånboken efter det att avgifter för äldreomsorg tagits ut. För ensamstående 
föreslogs beloppet utgöra 3 979 kronor i månaden och för sammanboende 
3 333 kronor i månanden (2001 års priser). Det beloppet skulle täcka in 
utgifter för bl.a. hushållsel, fritid och hygien. 

Högkostnadsskyddet (maxtaxan) omfattade främst personer med höga 
inkomster, som betalade höga avgifter för äldreomsorg. Regeringen föreslog att 
ingen skulle behöva betala en högre avgift för äldreomsorg än 1 476 kronor i 
månanden (2001 års prisnivå). Förslaget motiverades av legitimitetsskäl. 
Regeringen ansåg, i likhet med BOA-utredningen, att skillnaderna i 
kommunernas avgiftsuttag riskerade att undergräva systemets legitimitet hos 
dem som betalade höga avgifter för äldreomsorg. 

                                                 
102  Brev från Matz Hammarström till författaren. Den artikel som omnämns var införd i 

Moderna Tiders novembernummer 2000 och bestod av en kartläggning av avgifts-
skillnaderna mellan kommunerna. 

103  Dagens Nyheter, 2001-05-09, s. A10 
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Regeringens tredje och sista förslag riktade sig mot alla omsorgstagare 
och gällde riktlinjerna för beräkningen av avgiftsunderlaget. Socialtjänstlagen 
föreslogs reglera vilka inkomstslag som ingick i underlaget för beräknandet 
av förbehållsbelopp och avgift. I detta sammanhang preciserades även 
bestämmelserna för avgiftsuttag för makar i delat boende. Makarnas inkomst 
skulle enligt regeringens förslag läggas samman och delas på hälften i 
beräkningen av avgiften. Statens kostnader för reformen, som föreslogs träda 
i kraft den 1 juli 2002, beräknades till 900 miljoner som skulle portioneras ut 
till kommunerna 2002 och 2003.104 Därefter ansågs reformens ekonomiska 
konsekvenser svårbedömda, med anledning av en osäkerhet kring den 
framtida utvecklingen av efterfrågan på äldreomsorg.105

I utskottsbehandlingen kom en majoritet av socialutskottets ledamöter 
att bifalla regeringens förslag. Mot delar av beslutet reserverade sig emellertid 
ledamöter från centern, kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet. 
De borgerliga partiernas motstånd kunde förväntas bero på att de ville slå vakt 
om det kommunala självstyret, eftersom det argumentet anförts mot införandet 
av en maxtaxa inom barnomsorgen.106 Det var emellertid enbart centern som 
valt att reservera sig mot såväl förbehållsbelopp som maxtaxa med hänvisning 
till det kommunala självstyret. Kristdemokraterna reserverade sig också mot 
förbehållsbeloppet, men p.g.a. att det ansågs vara för otydligt formulerat. 
Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig gemensamt mot 
förslaget om beräkningen av avgifter för makar. Istället förordades en lösning 
som var fördelaktigare för de berörda och gick ut på att makarnas gemensamma 
inkomst endast skulle delas med hälften i de fall då det var till deras fördel.107

I riksdagsdebatten upprepade centerpartiet sin kritik av regeringens 
förslag, med hänvisning till att det inkräktade på det kommunala självstyret. 
Centerpartiet var övertygat om att det skulle gå att erhålla ett ”vettigt och 
rimligt” avgiftssystem, utan att ställa kommunerna under övervakning med 
lagstiftning som maktmedel. I debatten riktade centerpartiet också kritik mot 
sina borgerliga kollegor för att de inte slöt upp i försvaret av det kommunala 
självstyret. Riksdagsdebatten avslutades med ett inlägg från Marianne 
Samuelsson, miljöpartiet. Hon konstaterade att propositionen var ”väldigt 
bra och viktig” och utgjorde en förändring som var ”efterlängtad”. Av 
hennes inlägg är det svårt att tro att det parti hon representerade i början av 
året utgjort motståndare till delar av reformen.108 Riksdagens beslut att införa 

                                                 
104  Startdatumet för reformen kom alltså att skjutas upp ett halvår, vilket var ett resultat av 

kritik från Kommunförbundet. De ansåg att regeringen, genom det ursprungliga förslaget 
om att reformen skulle träda i kraft i januari 2002, underskattat den tid det skulle ta för 
kommunerna att ställa om sig till det nya systemet. Se:Dagens Nyheter, 2001-05-10, s. A15. 

105  Prop. 2000/01:149. 
106  Bet. 2000/01: UbU5, prot. 32. 
107  Bet. 2001/02:SoU3. 
108  Prot. 2001/02:26. 
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förbehållsbelopp och maxtaxa tolkades av pensionärsorganisationerna som 
en seger för deras arbete. I SPFs tidning utbrast förbundet i ett ”äntligen” 
över att reformen blivit verklighet109, och PROs ordförande Andréasson 
framhöll följande i sin krönika: ”PROs krav på maxtaxa och förbehålls-
belopp har nu krönts med framgång. /…/ Äntligen slipper vi de orimliga 
skillnaderna i avgiftsuttag mellan landets 289 kommuner.”110

Pensionärsorganisationernas inflytande 

Regeringens förslag om förbehållsbelopp och maxtaxa inom äldreomsorgen 
hade pensionärsorganisationerna inflytande över. Det som tyder på det är att 
regeringen först lanserat ett förslag om en statlig norm beträffande 
kommunernas avgiftsuttag. Det förslaget var en eftergift åt Kommun-
förbundet, som i starka ordalag hade motsatt sig BOA-utredningens förslag 
på statliga regleringar av kommunernas avgiftsuttag. Regeringens förslag om 
en statlig norm ogillades av pensionärsorganisationerna, som i motsats till 
Kommunförbundet ville se införandet av en statlig reglering. Dagen efter det 
att Engqvist presenterat sitt förslag om en statlig norm, gick därför PRO ut i 
Aftonbladet och uttalade kritik mot förslaget. Kritiken kom dessutom att 
framföras av pensionärsorganisationerna under mötena i pensionärskommittén. 
Efter det att pensionärsorganisationerna framfört sin kritik, ändrade regeringen 
ståndpunkt. Istället för en statlig norm för kommunernas avgiftssättning, 
föreslog regeringen att det skulle införas ett statligt reglerat förbehållsbelopp 
och maxtaxa. Det förslaget överensstämde med pensionärsorganisationernas 
krav och regeringens omsvängning tyder på att pensionärsorganisationerna 
fick regeringen till att göra något som den annars inte skulle ha gjort. 

Beträffande själva graden av inflytande över förslaget, får denna 
betraktas som hög, eftersom förslaget på det hela taget överensstämde med 
innebörden av pensionärsorganisationernas krav. Härvidlag kan det noteras 
att PRO till en början främst var inriktade på att få till stånd ett lagfäst 
förbehållsbelopp, för att sedan justera kravet till att även omfatta maxtaxan. 
SPF förefaller däremot ha haft med kravet på lagfäst förbehållsbelopp och 
maxtaxa redan från början. I likhet med de tidigare frågor som studerats, pekar 
analysen av materialet mot att pensionärsorganisationerna även använt sig av 
andra påverkanskanaler än pensionärskommittén. En påverkanskanal som varit 
särskilt framträdande under beslutsprocessen gällandes maxtaxan och förbehålls-
beloppet, var massmedia som använts av pensionärsorganisationerna för att 
påverka såväl regeringens agerande som miljöpartiets. Det mest påtagliga exemplet 
på det utgörs av PROs utspel i Aftonbladet, där socialminister Engqvist kom att 
kritiseras för sitt förslag om en statlig norm för kommunernas avgiftssättning. 
                                                 
109  Veteranposten, Nr. 6, 2001, s. 20. 
110  PRO-Pensionären, Nr. 8, 2001, s. 5. 
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9.7 Slutsatser 
Undersökningen visade att pensionärsorganisationerna saknade inflytande 
över den borgerliga regeringens förslag om en avreglering av kommunernas 
avgiftssättning inom äldreomsorgen, men att de hade inflytande över ett 
förslag om en återreglering 2001. I samband med ÄDEL-reformen aktualiserades 
en gammal fråga om skillnader i avgifter mellan olika boendeformer. 
Avgiftsuttaget inom landstingens äldreboenden var i regel lägre än inom 
kommunernas. Efter det att kommunerna tagit över ansvaret för hela 
äldreomsorgen, gick inte längre den skillnaden att försvara med hänvisning 
till att olika huvudmän ansvarade för verksamheten. För att råda bot på 
skillnaderna i avgiftsuttag, förespråkade en utredning att statens föreskrifter 
för kommunernas avgiftsuttag avreglerades. För att inte kommunernas ökade 
frihet skulle drabba den enskilde genom höjda avgifter, föreslogs införandet 
av ett högkostnadsskydd. 

I sina remissvar kom pensionärsorganisationerna att rikta hård kritik 
mot utredningens betänkande. SPF bedömde att utredningens förslag skulle 
medföra så pass många ”icke acceptabla konsekvenser” att de inte kunde 
ligga till grund för ett regeringsförslag förrän de genomgått en ”grundlig 
omarbetning”. Även om utredningens förslag kom att kritiseras av SPF, 
fanns det ett förslag som organisationen, tillsammans med PRO, kom att 
ställa sig bakom. Det gällde utredningens förslag om införandet av ett 
högkostnadsskydd för att garantera att den enskilde hade pengar kvar i 
plånboken för andra utgifter, efter det att avgifter för äldreomsorgen betalats. 
Regeringens ställningstagande till utredningens förslag gick på tvärs mot 
pensionärsorganisationernas uppfattning. Det gäller särskilt beträffande 
utredningens förslag om ett högkostnadsskydd, vilket regeringen valde att 
bortse ifrån. Pensionärsorganisationerna stod därför som förlorare i kampen 
om avgiftssystemets utformning 1992. 

Socialstyrelsens utvärdering av reformen visade att den gett upphov 
till kostnadsökningar för den enskilde och att det växt fram en djungel av 
olika avgiftssystem bland landets kommuner. Den utvecklingen föranledde 
pensionärsorganisationerna att formulera krav på ett statligt reglerat förbehålls-
belopp respektive maxtaxa för avgiftssättningen inom kommunernas äldre-
omsorg. Några direkta resultat av pensionärsorganisationernas krav blev det 
emellertid inte, men 1998 kom vändpunkten. Då lade regeringen förslag om 
en precisering av avgiftsbestämmelserna i Socialtjänstlagen. I kapitlet drogs 
slutsatsen att pensionärsorganisationerna hade inflytande över förslaget, men 
att själva inflytandegraden ändå var att betrakta som låg. Anledningen är att 
förslaget inte tillgodosåg kravet på maxtaxa och förbehållsbelopp. 

Ett annat viktigt beslut som fattades av regeringen, var tillsättandet av 
en utredning för att se över avgiftsfrågan, den s.k. BOA-utredningen. I sitt 
betänkande förordade utredningen ett nationellt riktvärde beträffande 
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förbehållsbeloppet samt en statligt reglerad maxtaxa. Utredningens förslag 
överensstämde med pensionärsorganisationernas uppfattning, men kom att 
kritiseras av Kommunförbundet. Förslaget ansågs av Kommunförbundet 
utgöra ett allvarligt ingrepp i det kommunala självstyret. Först såg det ut som 
att Kommunförbundet lyckats med att övertala regeringen om att slå vakt om 
det kommunala självstyret. Regeringens slutgiltiga förslag, vilket godkändes 
av riksdagen, kom dock att bli en seger för pensionärsorganisationernas 
uppfattning och inte Kommunförbundets. Förslaget bestod nämligen av ett 
statligt reglerat förbehållsbelopp och maxtaxa. I kapitlet drogs slutsatsen att 
pensionärsorganisationerna hade inflytande över regeringens förslag. Graden 
av inflytande över förslaget var dessutom hög, eftersom förslaget motsvarade 
innebörden av det krav som ställts av pensionärsorganisationerna. 
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10. Inflytande genom kommunala pensionärsråd 

 
 
Avhandlingens empiriska undersökning kretsar huvudsakligen kring pensionärs-
organisationernas agerande på central nivå. Den undersökningen har visat att 
pensionärsorganisationerna centralt inte bara haft ett inflytande över pensionärs-
kommitténs inrättande, utan även över utvecklingen inom en rad centrala 
välfärdsprogram för de äldre, som pensionerna och tandvårdsförsäkringen. 
För att vidga perspektivet på pensionärsorganisationernas inflytande genomförs 
i föreliggande kapitel en mindre studie av förhållandena på lokal nivå. För 
det första ställs frågan om pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
över politiken genom pensionärsråden på lokal nivå – s.k. kommunala 
pensionärsråd (KPR). Har pensionärsorganisationerna inflytandemöjligheter 
över politiken genom råden och hur ser i så fall dessa inflytandemöjligheter 
ut? För det andra ställs frågan om pensionärsorganisationernas faktiska 
inflytande över politiken genom pensionärsråden. Har de något faktiskt 
inflytande över politiken genom råden och hur kan det inflytandet förklaras 
utifrån ett maktresursperspektiv? 

Den första frågan besvaras först genom att läsaren introduceras till de 
kommunala pensionärsråden genom uppgifter om deras utsträckning, placering 
inom den kommunala organisationen samt arbetsuppgifter. För det andra 
besvaras frågan i kapitlets andra avsnitt genom uppgifter om pensionärs-
rådens arbetsformer definierade som antalet möten, deltagare och administrativa 
rutiner. För det tredje besvaras frågan genom en undersökning av vilka 
frågor och vilken typ av ärenden som tas upp i råden. Detta sker i kapitlets 
tredje avsnitt. Handlar det enbart om ärenden som går ut på information från 
kommunen i redan fattade beslut, eller handlar det också om information 
före beslut och påverkansförsök från pensionärsorganisationerna? Vilka 
frågor handlar ärendena om; är det öppettiderna på äldreboendets cafeteria 
som diskuteras eller kommunens budget? I det fjärde avsnittet besvaras 
frågeställningen genom en undersökning av pensionärsledamöternas upplevda 
inflytandemöjligheter över politiken genom pensionärsråden. Upplever de att 
möjligheten existerar till att utöva inflytande över politiken genom råden? 
Vilka faktorer upplevs ha en positiv respektive negativ inverkan på 
möjligheterna till att utöva inflytande? 

Den andra frågeställningen om pensionärsorganisationernas faktiska 
inflytande över politiken besvaras i kapitlets femte avsnitt genom intervjuer med 
deltagare från fyra av landets kommunala pensionärsråd. Undersökningen av 
pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter tyder på att dessa varierar 
mellan råden. Det får i sin tur konsekvenser för pensionärsorganisationernas 
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faktiska inflytande över politiken, som även det kan antas variera mellan 
råden. Det är för att ta reda på om det stämmer, och hur det i så fall skall 
förklaras utifrån ett maktresursperspektiv, som en begränsad undersökning 
sker av pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken 
genom fyra kommunala pensionärsråd. Avslutningsvis summeras resultatet 
av undersökningen i kapitlets sjätte avsnitt. 

10.1 Introduktion till de kommunala pensionärsråden 
Utbredning och placering i den kommunala organisationen 

PRO har undersökt pensionärsrådens utbredning över hela landet 1976 och 
2001.1 Den kartläggning som genomfördes av PRO 1976 visade att pensionärs-
råd hade inrättats i 177 av landets då 277 kommuner. Ett principbeslut om 
införandet av pensionärsråd hade fattats i ytterligare 63 kommuner vid tiden 
för undersökningens genomförande, vilket innebar att antalet kommuner 
med pensionärsråd förväntades stiga till 240 stycken (tabell 10.1). 

Tabell 10.1 
Pensionärsrådens utbredning på kommunal nivå 

 ÅR 1976 ÅR 2001 

Antal kommuner  
med pensionärsråd 

Procent av 
samtliga 

kommuner (N=277) 
Antal kommuner  

med pensionärsråd 
Procent av 
samtliga 

kommuner (N=289) 
177 64 284 98 

Källa:  PRO, Verksamheten 1976, s. 78f, samt enkätundersökning genomförd av PRO år 2001. 

Resultatet av 2001 års undersökning visar att antalet pensionärsråd ökat 
sedan 1970-talet. I dag är det endast ett fåtal av landets kommuner som helt 
saknar pensionärsråd, närmare bestämt fem stycken (Bjurholm, Munkfors, 
Nykvarn, Vaxholm och Österåker). Av de kommuner som saknar pensionärsråd, 
uppgav ändå samtliga att samråd sker med pensionärsorganisationerna i 
annan form. Det kan exempelvis handla om informella kontakter mellan 
socialchefen i kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. 

Att så pass många kommuner har valt att inrätta pensionärsråd är 
intressant, eftersom det inte finns någon lag som föreskriver att de är 
skyldiga till att göra det. En möjlig förklaring är att paragrafen i Socialtjänst-
lagen om kommunernas samverkansskyldighet ändå kommit att utgöra en 

                                                 
1  2001 års undersökning omfattade inte samtliga kommuner i ett första skede. Under-

sökningen kom dock i ett senare skede att kompletteras av författaren genom att en ny 
enkät tillsändes de kommuner från vilka svar saknades. 
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sådan lag. Kommunerna kan antas resonera i stil med att det är lika bra att ha 
pensionärsråd så länge kommunerna är skyldiga till att samverka med 
pensionärsorganisationerna i sin planering av verksamheten. Någonstans 
måste trots allt samverkan äga rum. 

Vad beträffar pensionärsrådens placering i den kommunala organisationen, 
visar en rapport från Socialstyrelsen att de allra flesta pensionärsråd sorterar 
in under socialnämnden, följt av omsorgsnämnden. Det förekommer också 
fall där de sorterar under kommunstyrelsen. Att pensionärsråden i regel 
sorterar in under socialnämnden eller motsvarande, får ses som ett uttryck 
för att det är den nämndens ansvarsområde som är av störst relevans för de 
frågor som pensionärsrådet har till uppgift att hantera.2

Arbetsuppgifter 

Pensionärsrådens arbetsuppgifter regleras i de allra flesta fall av ett 
reglemente. Enligt en undersökning genomförd av Socialdepartementet 1997 
(med en svarsfrekvens på 88 procent av landets kommuner), fanns 
reglementen i 90 procent av de pensionärsråd som svarat på enkäten. 
Reglementena följer i stort sett de förslag till reglementen som har skickats 
ut av Kommunförbundet i två omgångar, nämligen 1975 och 1991.3 Det 
framgår tydligt vid en jämförelse av hur rådens arbetsuppgifter specificeras i 
Kommunförbundets förslag och de enskilda reglementena. I anslutning till 
Socialdepartementets undersökning 1997 ombads kommunerna att skicka in 
en kopia av reglementet för pensionärsrådet och dessa har därför kunnat 
analyseras av författaren.4 Enligt Kommunförbundets förslag från 1991 skall 
de kommunala pensionärsråden utgöra: 

” … ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer 
inom kommunen. … Kommunen skall i pensionärsrådet samråda 
och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt 
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för 
kommunens pensionärer. … Pensionärerna får genom rådet en större 
delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas representanter 
kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de 
äldres förhållanden i samhället.”5

                                                 
2  Socialstyrelsen 2000c, s. 15. 
3  Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1975:49 och 1991:115. 
4  I anslutning till 1997 års enkätundersökning av Socialdepartementet ombads kommunerna 

att skicka in en kopia av stadgarna. Sammanlagt 136 kommuner valde att göra så, vilket 
utgör 62 procent av dem som uppgav sig ha ett reglemente. Det är innehållet av dessa 136 
reglementen som undersökts i föreliggande kapitel. 

5  Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1991:115. 
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Kommunförbundets förslag att verksamheten skall präglas av ett informations-
utbyte mellan kommunen å ena sidan och pensionärsorganisationerna å den 
andra, poängteras i merparten av de studerade reglementena (84 procent). I 
ungefär lika många reglementen påtalas att rådets verksamhet skall bestå av 
samråd (85 procent). Syftet med pensionärsrådet definieras även i termer av 
att det skall utgöra ett remissorgan (36 procent) eller ett referensorgan (56 
procent). Det förekommer även att syftet beskrivs genom poängterandet att 
pensionärsorganisationerna genom rådet har en överläggningsrätt eller att 
verksamheten präglas av överläggningar (27 procent). Genom samrådet, 
informationsutbytet eller vad kommunerna nu valt att kalla det, är tanken att 
pensionärerna skall ges en större delaktighet i utformningen av den 
verksamhet som kommunen bedriver. Den intentionen uttrycks i varje fall i 
Kommunförbundets förslag till reglemente och återkommer i en fjärdedel av 
de studerade reglementena. 

Trots att de enskilda reglementena innehåller en rad begrepp för att 
beskriva syftet med verksamheten, är de relativt sparsmakade i fråga om hur 
det skall uppfyllas. Det kanske förutsätts att läsaren är medveten av inne-
börden av remiss- respektive referensorgan, med hänvisning till rådande praxis i 
andra sammanhang. Inte heller i fråga om hur samrådet, informationsutbytet 
eller överläggningarna konkret skall gå till, lämnas det några närmare besked, 
med ett viktigt undantag: Det gäller beskrivningen av under vilket skede av 
den kommunala beslutsprocessen som samrådet skall äga rum. I det förslag till 
stadgar som skickades ut 1975 nämndes inget om när i tiden samråd skall äga 
rum, men det togs däremot upp i 1991 års förslag från Kommunförbundet: 

”Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, 
vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget 
att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. … Kommunerna ges genom rådet möjlighet att få 
pensionärsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i 
ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.”6

Tanken är alltså inte att pensionärsrådet ska utgöra ett forum för efterhands-
information från kommunen till pensionärsorganisationerna. Informationen 
från kommunen skall lämnas i god tid inför beslut så att pensionärs-
organisationerna ges möjlighet att påverka. Den ambitionen påtalas också i 
mer än hälften av de enskilda reglementena (57 procent). 

Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att det i alla fall i teorin är tänkt 
att möjligheter till inflytande skall föreligga för pensionärsorganisationerna 
genom de kommunala pensionärsråden. Tanken är emellertid inte enbart att 
det skall handla om samråd inför beslut, utan även om ett allmänt 
informationsutbyte mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. 

                                                 
6  Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 1991:115. 
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10.2 Pensionärsrådens arbetsformer 

Mötesfrekvens 

Föreskrifter om pensionärsrådets mötesfrekvens finns i en stor del av de 
enskilda reglementen som studerats av författaren (88 procent). I de allra 
flesta fall anges att antalet möten per år bör uppgå till ett möte per kvartal 
(74 procent). I några fall anges en lägre mötesfrekvens, närmare bestämt två 
(7 procent) respektive tre (2 procent) möten per år. Det finns även exempel 
på reglementen som anger en högre mötesfrekvens än fyra möten per år. Tre 
reglementen föreskriver att möten skall hållas sex gånger per år och två 
reglementen att fem möten skall hållas per år. Oavsett mötesfrekvens anges 
möjligheten till extra möten utöver de ordinarie i mer än hälften av 
reglementena (54 procent). 

Antalet föreskrivna möten i stadgarna stämmer i stort sett överens med 
det antal möten per år som uppgetts i Socialdepartementets enkät från 1997 
(se tabell 10.2). 

Tabell 10.2: 
Antal möten per år i kommunala pensionärsråd (KPR) 

Antal möten per år Antal KPR Procent av alla KPR 
<4 15 6 
  4 200 84 
>4 23 10 

Källa:  Socialdepartementets enkätundersökning från 1997 
Anm.:  N=238, d.v.s. antal kommuner med KPR som svarat på frågan i enkäten. 

En klar majoritet av de pensionärsråd som deltog i 1997 års undersökning 
uppgav att antalet möten per år uppgick till fyra stycken (84 procent). Tio 
procent av råden uppgav att mötesfrekvensen var högre än fyra per år, 
medan den resterande delen uppgav att mötesfrekvensen var lägre.7 Frågan 
är om uppgifterna avser det faktiska antalet möten eller det tänkta. Jag har 
uppfattat det som att uppgifterna avser antalet faktiska möten, eftersom det 
vore märkligt – men inte omöjligt – om uppgiftslämnaren utgick från 
föreskrifterna i reglementet vid ifyllandet av enkäten. 

                                                 
7  Uppgifterna för antalet möten per år är stabila över tid. Resultatet från en undersökning 

genomförd av PRO 1976 visar nämligen att antalet möten uppgick till fyra per år i alla 
pensionärsråd med ett par undantag där antalet möten var lägre. Se PRO, Verksamheten 
1976, s. 78f. 
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Deltagare 
Stadgarna reglerar nästan i samtliga fall vilka pensionärsorganisationer 
respektive kommunala organ som får utse ledamöter till råden.8 Vanligast är 
att stadgarna föreskriver att kommunens ledamöter skall komma från nämnder 
respektive kommunstyrelsen (86 procent respektive 73 procent). Därutöver 
omnämns i ett fåtal fall att kommunens ledamöter i råden skall utses bland 
nämndeordföranden, kommunalråd och ledamöter av kommunfullmäktige. 

Den föreskrivna representationen i stadgarna stämmer i huvudsak 
överens med den som uppges i 1997 års enkätundersökning (se tabell 10.3). 

Tabell 10.3 
Kommunernas representanter i KPR enligt 1997 års undersökning 

REPRESENTANTER Antal KPR Procent av alla KPR 
Ordförande i nämnd 176 72 
Ledamot av kommunstyrelsen 158 64 
Tjänsteman 150 61 
Ledamot av nämnd 104 42 
Kommunalråd 80 33 
Ledamot av kommunfullmäktige 77 31 
Övriga 39 16 
Landstingsledamot 13 5 

 
Källa: Socialdepartementets enkätundersökning från 1997. 
Anm.: N=245, d.v.s. kommuner med KPR som svarat på frågan i enkäten. Frågan var ställd 
som följande: Vem/Vilka representera kommunen i pensionärsrådet? Respondenten ombads 
kryssa för de alternativ som anges i tabellen ovan. 

En genomgång av samtliga enkäter visar att endast fyra pensionärsråd uppgett 
sig vara helt utan politikerrepresentation. I övriga pensionärsråd utgörs politiker-
inslaget av ordförande i nämnd, ledamot av kommunstyrelse, ledamot av nämnd, 
kommunalråd och ledamot av kommunfullmäktige. Därutöver finns ett relativt 
stort inslag av tjänstemän i rådet, men de deltar inte i egenskap av ledamöter. 
Kategorin ”övriga” utgörs av en blandning av personer, t.ex. kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska.9

                                                 
8  De pensionärsorganisationer som kommer i fråga för representation i råden måste – enligt 

de stadgar som studerats – uppfylla vissa minimikriterier, som att organisationen är 
verksam inom kommunen, tillhör en riksorganisation av det slag som t.ex. PRO och SPF 
utgör, vara öppen för alla pensionärer och ha betalande medlemmar.  

9  Uppgifterna från 1997 års enkätundersökning kring vilka som representerar kommunerna 
i pensionärsråden, behöver dock inte vara ett uttryck för den faktiska representationen. De 
som fyllt i enkäten kan ha gjort det utifrån pensionärsrådets reglemente, vilket innebär att 
tjänstemän och politiker inte nödvändigtvis behöver vara närvarande i praktiken. Utifrån 
en studie av mötesprotokoll från perioden 1996-1997 (se avsnitt 10.3) finns det emellertid 
ingen grund för antagandet att den uppgivna representationen skulle skilja sig åt från den faktiska. 
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Administrativa rutiner 

Ansvaret för rådens administration sägs i 80 procent av de stadgar som 
studerats, uttryckligen åligga kommunen. Det är således kommunen som 
skall ansvara för att det förs protokoll och att kallelser till möten skickas ut. 
Reglementena föreskriver att kallelse måste skickas ut till ledamöterna inom 
en viss tid (68 procent). Den tiden definieras ofta som ”i rimlig tid för att 
ledamoten skall hinna sätta sig in i de ärenden som behandlas”. Under själva 
mötet skall protokoll föras (80 procent) och dessa skall sedan tillsändas, 
förutom till pensionärsrådets ledamöter, även andra kommunala organ som 
exempelvis kommunstyrelsen eller berörda nämnder (60 procent). Den här 
bestämmelsen får ses som en strävan att göra pensionärsrådets ställnings-
taganden kända bland fler personer än rådets egna ledamöter, vilket borde 
verka positivt för pensionärsorganisationernas inflytande. 

Ansvaret för att sätta samman dagordningen åligger dock inte 
nödvändigtvis kommunen. Enligt de studerade stadgarna är det relativt 
vanligt förekommande att det finns ett speciellt arbetsutskott (46 procent), 
bestående av representanter från såväl kommun som pensionärsorganisationer. 
Av de stadgar som nämner förekomsten av ett arbetsutskott, uppges i de allra 
flesta att en av arbetsutskottets uppgifter är att ta fram dagordningar till 
mötena i pensionärsrådet (66 procent). Ett annat syfte med arbetsutskottet 
uppges vara att ta hand om akuta ärenden, som inte kan vänta till nästa 
ordinarie möte i pensionärsrådet (48 procent). 

En intressant detalj i anslutning till frågan om rådens administrativa rutiner 
är att ekonomisk ersättning även utgår till pensionärsorganisationernas ledamöter i 
ett flertal av råden. Frågan om ekonomisk ersättning till rådets ledamöter tas upp i 
de flesta stadgar (77 procent). I hälften av dessa står att ersättning utgår till såväl 
representanter från kommunen som pensionärsorganisationerna (46 procent). 
I dessa fall omfattas således pensionärsorganisationernas representanter av samma 
praxis för sammanträdesersättning som kommunens ledamöter. I ett mindre antal 
fall framgår att pensionärsorganisationernas representanter enbart har rätt till 
ersättning för reskostnader i anslutning till mötena (19 procent). Sammanträdes-
arvode utgår således icke. Det förekommer även reglementen som föreskriver att 
ersättning endast skall utgå till kommunens representanter (14 procent).10

Analysen av uppgifter om pensionärsrådens arbetsformer pekar samman-
fattningsvis mot att pensionärsråden i de allra flesta fallen förser pensionärs-
organisationerna med inflytandemöjligheter över politiken.11 Den slutsatsen 

                                                 
10  I övriga reglementen nämns endast frågan om ekonomisk ersättning, utan att det sägs 

något om huruvida det skall utgå. 
11  Med hänvisning till att Socialdepartementets enkätundersökning från 1997 hade en svars-

frekvens på 88 procent, kan det dock finnas en mindre andel pensionärsråd som är att betrakta 
som dysfunktionella. De pensionärsråd som inte svarat kan ha glömt att göra det, men det 
uteblivna svaret kan också vara ett uttryck för att någon egentlig verksamhet inte bedrivs. 
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baseras på att antalet möten i regel uppgår till fyra per år, att kommunen i 
regel representeras av politiker och att det i regel finns en fastslagen praxis 
beträffande administrativa rutiner som utskick av protokoll etc. Att det hålls 
möten, att politiker närvarar samt att det finns administrativa rutiner utgör en 
förutsättning för att inflytandemöjligheter skall föreligga, men det utgör 
ingen garant. Anledningen är att verksamheten i råden kan präglas av 
information från politikerna kring innebörden av redan fattade beslut. Hur 
det förhåller sig med det undersöks härnäst utifrån mötesprotokoll från ett 
urval av landets pensionärsråd. 

10.3 Pensionärsrådens mötesprotokoll 
Information före beslut och remiss 

Mötesprotokoll utgör en annan källa som bidrar med svar på frågan om de 
kommunala pensionärsråden förser pensionärsorganisationerna med inflytande-
möjligheter över politiken. Utifrån mötesprotokollen går det att utläsa vilka 
frågor som diskuterats och vilken typ av ärenden det handlar om: Är det 
information från kommunen i redan fattade beslut, förslag till beslut eller ett 
formellt remissförfarande? Är det kanske pensionärsorganisationerna som 
väcker frågor i syfte att påverka eller bara informera? För att kunna ta 
ställning till detta, har ett urval mötesprotokoll från 1996 och 1997 studerats. 
Totalt är det 349 protokoll från 123 pensionärsråd som har analyserats.12 Det 
fullständiga resultatet av undersökningen redovisas i tabellform i avhandlingens 
bilagedel (bilaga VIII). 

Analysen visar att information före beslut har förekommit i minst en 
fråga i nästan samtliga av de pensionärsråd vars protokoll har studerats. Det 
handlar framför allt om frågor rörande budget, äldreboende och avgifter. 
Gemensamt för dessa frågor är att de utgör ”tunga frågor”, som pensionärs-
organisationerna kan antas vilja vara med och påverka. Av vissa protokoll 
framgår att det många gånger varit frågan om mer än information före beslut. 
Det sägs t.ex. uttryckligen att frågan gått på remiss till pensionärsrådet eller 
att förslaget utarbetats inom en arbetsgrupp där företrädare för pensionärs-
organisationerna har ingått. (Dessa ärenden återfinns i kolumnen ”remiss” i 
tabellen i bilaga VIII.) 

Ett uttryckligt remissförfarande har skett minst en gång i 75 av de 123 
pensionärsråd vars protokoll har studerats. De förslag som antingen har gått 
på remiss eller förberetts inom en arbetsgrupp, är desamma som de frågor 
kommunen lämnat information om före beslut; nämligen budget, äldreboende 

                                                 
12  De analyserade protokollen är från Socialdepartementets enkätundersökning från 1997, där 

pensionärsrådet uppmanades att skicka in protokollen från de senaste tre sammanträdena. 
Antalet studerade protokoll från varje pensionärsråd uppgår därför till max tre stycken. En 
utförligare redovisning av det sätt på vilket protokollen studerats återfinns i metodkapitlet. 
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och avgifter. Budgeten utgör ett exempel på en typ av ärende som har 
presenterats före beslut, men som även har bearbetats mer ingående av 
pensionärsrådet. Ett exempel är i Alingsås, där det 1997 fanns en speciell grupp 
inom pensionärsrådet, budgetgruppen, som berett förslag från socialnämndens 
arbetsutskott och avlämnat synpunkter.13 Att budgeten bereds på det här 
sättet, tillhör dock ovanligheterna i de pensionärsråd vars protokoll studerats. 
Det vanliga är att kommunen presenterar förslag till budget inför beslut, utan 
att den sänts på remiss eller bearbetats i en speciell arbetsgrupp. 

Desto vanligare är upprättandet av arbetsgrupper och utskick av 
förslag på remiss i frågor gällande äldreboende. I exempelvis Hofors fick 
pensionärsrådet ta ställning till tre ombyggnadsförslag av ett äldreboende, 
som skiljde sig åt utefter lägenhetsstandard och investeringskostnader.14 
Även i avgiftsfrågor är det vanligare än i budgetfrågor att det sker ett 
remissförfarande. Exempelvis skickades förslaget till ny hemtjänsttaxa ut till 
pensionärsrådets ledamöter i Östhammars kommun och av protokoll från 
Karlstads pensionärsråd framgår att förslaget till ny taxa upprättats av 
förvaltningen med fortlöpande konsultationer av pensionärsrådet. Därefter 
skickades förslaget ut i sin helhet på remiss till såväl pensionärs- som 
handikapporganisationerna.15

Information kring verksamheten eller redan fattade beslut 
Även om det i nästan samtliga av de studerade pensionärsråden förekommer 
att kommunen informerar före beslut, utgörs ärendena till övervägande del 
av information utan direkt koppling till beslutsprocessen. (Detta framgår av 
kolumnen ”övrig information” i tabellen i bilaga VIII.) Det kan handla om 
information kring innebörden av redan fattade beslut eller om kommunens 
verksamheter. Dylik information förekommer främst i frågor kring budget, 
äldreboende, övriga projekt, hälso- och sjukvård samt avgiftsfrågor. Kommunens 
information angående budgeten berör exempelvis bokslutet för den nämnd som 
ansvarar för pensionärsrådet samt rapporter angående kostnadsutvecklingen för 
de olika verksamheterna i förhållande till budgetutrymmet.16 Äldreboenden 
och där förekommande verksamhet är en annan vanligt förekommande 
informationspunkt från kommunens sida. Det kan handla om att kommunen 
informerar om fullmäktiges beslut om ombyggnad av ett äldreboende eller 
om en föredragning av verksamheten på ett äldreboende.17

                                                 
13  Exempel från pensionärsrådet i Alingsås kommun, mötesprotokoll 1997-09-12. 
14  Exempel från pensionärsrådet i Hofors kommun, mötesprotokoll 1996-12-11. 
15  Exempel från pensionärsrådet i Östhammars kommun, mötesprotokoll 1997-05-15 

samt pensionärsrådet i Karlstads kommun, mötesprotokoll 1997-05-14. 
16  Exempel från pensionärsrådet i Eksjö kommun, mötesprotokoll 1997-03-04, samt 

pensionärsrådet i Gävle kommun, mötesprotokoll 1997-05-12. 
17  Exempel från pensionärsrådet i Eksjö kommun, mötesprotokoll 1997-06-03 samt 

pensionärsrådet i Värnamo kommun, mötesprotokoll 1997-02-27. 
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Det är relativt vanligt att kommunen informerar kring sektors-
övergripande projekt som bedrivs av kommunen (kategorin ”övriga projekt” 
i tabellen i bilaga VIII.) Det kan exempelvis handla om information kring en 
kvalitetsmätning av äldreomsorgen eller en studie av flyttningar mellan olika 
äldreboenden.18 I samband med att hälso- och sjukvårdsfrågor tas upp i 
råden, är det många gånger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska 
som är föredragande. Denne kan exempelvis informera om verksamhets-
rutiner på kommunens äldreboenden, eller om kommunens demensvård.19 I 
avgiftsfrågan förekommer information från kommunen kring hur gällande 
avgiftssystem ser ut samt hur det tillämpas.20 Information kring rehabilitering 
har i regel gällt kommunens ansvar, den verksamhet som erbjuds samt 
projektet REHAB 300, som var igång under den aktuella tidsperioden (ett 
projekt som syftade till att förbättra rehabiliteringen inom äldreomsorgen).21 
Det förekom dessutom information kring lagändringar och utredningar. Det 
har bl.a. handlat om kommande ändringar i Socialtjänstlagen, som var 
föremål för en uppdatering under den aktuella tidsperioden, men även 
information kring statliga utredningar, som den s.k. Bemötandeutredningen.22  

Pensionärsorganisationerna: Påverkansförsök 

Möjligheten till inflytande över politiken genom pensionärsråden är inte 
enbart avhängig kommunens presentation av förslag, utan beror även på den 
grad till vilken pensionärsorganisationerna är aktiva och driver egna frågor – 
dvs. försök till påverkan. Av de studerade protokollen framgår att 
påverkansförsök förekommit i stort sett samtliga pensionärsråd, men att de 
till antalet understiger antalet informationspunkter från kommunen. 

Påverkansförsök sker främst i frågor rörande äldreboende, hälso- och 
sjukvård, avgifter, samverkan, tillgänglighet, närmiljö och budget. I anslutning 
till äldreboende kan påverkansförsöken röra sig om allt från det stora till det 
lilla: Från öppettider på äldreboendets kafeteria till behovet av ytterligare 
platser inom äldreomsorgen. Ett exempel på det sistnämnda återfinns i ett 
protokoll från pensionärsrådet i Alingsås, av vilket det framgår att pensionärs-
organisationerna efterlyste en bättre framförhållning från kommunen i 
planeringen av äldreboendet. Bakom efterlysningen fanns en oro över att antalet 

                                                 
18  Exempel från pensionärsrådet i Gävle kommun, mötesprotokoll 1996-11-04 samt 

pensionärsrådet i Sundsvalls kommun, mötesprotokoll 1997-01-08. 
19  Exempel från pensionärsrådet i Sandvikens kommun, mötesprotokoll 1997-04-08, 

samt pensionärsrådet i Värnamo kommun, mötesprotokoll 1997-02-27. 
20  Exempel från pensionärsrådet i Gislaveds kommun, mötesprotokoll 1997-01-24, samt 

pensionärsrådet i Piteå kommun, mötesprotokoll 1997-02-25. 
21  Exempel från pensionärsrådet i Kalix kommun, mötesprotokoll 1997-03-06 samt 

pensionärsrådet i Bodens kommun, mötesprotokoll 1997-03-07. 
22  Exempel från pensionärsrådet i Vara kommun, mötesprotokoll 1997-11-03 samt 

pensionärsrådet i Skellefteå, mötesprotokoll 1997-09-10. 
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platser inte skulle räcka till i framtiden.23 Påverkansförsök i anslutning till 
t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor har gällt ersättningsansvar när vårdpersonal 
tappar en patient i golvet samt tillgången till läkare på vårdcentralerna.24

Jämfört med hälso- och sjukvårdsfrågorna är vinklingen på de frågor 
som tas upp beträffande avgifter desto mer entydig. Antingen tas den s.k. 
Borlängemodellen upp till diskussion eller så behandlas kommunens avgifts-
regler för makar i olika boenden.25 Samverkan med kommunen är en annan 
typ av fråga som drivits av pensionärsorganisationerna. Den har exempelvis 
omfattat önskemål om revideringar av själva stadgarna till pensionärsrådet26, 
men även önskemål om att det skall införas s.k. förtroenderåd på kommunens 
äldreboenden.27

En mängd olika frågor har i analysen kategoriserats som ”tillgänglighets-
frågor” (bilaga VIII). Dessa uppvisar ett brett register med krav på exempelvis 
bättre snöröjning och parkeringsplatser.28 Bland tillgänglighetsfrågorna märks 
även uppmärksammandet av externa köpcentra och deras konsekvenser för 
tillgången till kvartersbutiker.29 Ett lika brett register, om inte ännu bredare, 
uppvisar frågor rörande närmiljön. De består av påpekanden angående 
sophantering, skateboardåkning på allmän plats, hög ljudnivå på konserter i 
stadskärnan och skjutandet av smällare.30 Vid diskussion om budgeten handlar 
det i huvudsak om en och samma fråga, nämligen vad kommunen tänkt göra 
med de s.k. Perssonpengarna som aktualiserades i vårbudgeten 1996.31 
Bakom aktualiserandet av frågan kan det förmodats ha funnits en oro över 
att pengarna kunde försvinna till andra poster än vad de var avsedda för.32

                                                 
23  Exempel från pensionärsrådet i Vara kommun, mötesprotokoll 1997-11-03, samt 

pensionärsrådet i Alingsås kommun, mötesprotokoll 1997-03-07. 
24  Exempel från pensionärsrådet i Norrköping, mötesprotokoll 1997-05-22. 
25  Borlängemodellen, som fick sitt namn eftersom den först tillämpades i just Borlänge, var 

aktuell under den tid maxtaxan inom äldreomsorgen inte existerade. Modellen gick ut på att 
pensionärer med låg pension erhöll ersättning med ett belopp motsvarande högkostnads-
skyddet för sjukvård och medicin. Det var den modellen som pensionärsorganisationerna i 
flera kommuner kämpade för att den egna kommunen skulle införa. 

26  Exempel från pensionärsrådet i Ydre kommun, mötesprotokoll 1996-04-11. 
27  Exempel från pensionärsrådet i Linköping, mötesprotokoll 1997-08-15. Förtroenderåden 

utgör en renodlad form av brukarmedverkan där de boende på enheten ges tillfälle att 
komma med synpunkter på verksamheten. 

28  Exempel från pensionärsrådet i Ovanåker, mötesprotokoll 1996-12-05; Boxholms kommun, 
mötesprotokoll 1997-05-13; samt Bergs kommun, mötesprotokoll 1996-10-17. 

29  Exempel från pensionärsrådet i Järfälla kommun, mötesprotokoll 1997-04-16. 
30  Exempel från pensionärsrådet i Vaggeryd, mötesprotokoll 1997-03-06; Lomma kommun, 

mötesprotokoll 1997-02-27; Linköpings kommun, mötesprotokoll 1997-08-15; samt 
Alvesta kommun, mötesprotokoll 1997-02-12. 

31  Exempel från pensionärsrådet i Finspångs kommun, mötesprotokoll 1997-06-05; samt 
1997-10-02. 

32  Vid sidan av påverkansförsök förekommer det även att pensionärsorganisationerna använder 
pensionärsrådet till att förse kommunen med ren information som inte syftar till att påverka 
beslut. Informationen kan exempelvis avse olika aktiviteter som föreningen bedriver på orten. 
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Sammanfattningsvis stödjer granskningen av protokollen resultatet från 
undersökningen av rådens arbetsformer, nämligen att inflytandemöjligheter 
föreligger för pensionärsorganisationerna genom råden. Det baseras på att i 
nästan samtliga av de pensionärsråd vars protokoll har studerats, förekommer 
information från kommunen före beslut eller någon form av remissprocess. 
Informationen före beslut gällde dessutom ofta ”tunga frågor”, som pensionärs-
organisationerna kan antas vara motiverade av att påverka, som budget, 
äldreboende och avgifter. En annan omständighet som antyder att pensionärs-
organisationerna har inflytandemöjligheter genom råden är att de själva tar 
initiativ till ärenden. Undersökningen av protokollen visar dock att de av 
pensionärsorganisationerna initierade ärendena understeg kommunernas i antal. 
Resultatet ger sannolikt en god bild av verksamheten i pensionärsråden, men 
det kan dock finnas en risk att de protokoll som studerats härrör från 
pensionärsråd som är att betrakta som ”bäst i klassen”. De pensionärsråd 
som aldrig tar upp frågor inför beslut, kan m.a.o. utgöra de som slarvat med 
att skicka in protokoll i anslutning till Socialdepartementets kartläggning. 

10.4 Pensionärsorganisationernas bedömningar 
1997 och 2001 års undersökningar 
Pensionärsorganisationernas egna bedömningar utgör ytterligare en källa 
som bidrar till svar på frågan om de kommunala pensionärsråden förser 
pensionärsorganisationerna med inflytandemöjligheter över politiken. I 
Socialdepartementets enkät från 1997 ställdes frågor angående hur ledamöterna 
upplevde möjligheterna till inflytande: Dels i en avdelning med fasta svars-
alternativ, dels i en avdelning där respondenten ombads att avge en skriftlig 
kommentar. I avdelningen med fasta svarsalternativ kunde respondenten välja 
mellan att beskriva rådets funktionssätt med avseende på medinflytande, 
aktiviteter, engagemang och förberedelser som följande: ”Fungerar utmärkt”, 
”fungerar inte särskilt bra” samt ”varken eller”. Av de pensionärsråd som 
svarat på enkäten, uppges i en rapport från Socialstyrelsen att knappt hälften 
(46 procent) uppgett att KPR ”fungerade utmärkt”, 17 procent ”dåligt” och 
21 procent ”varken eller”.33 Ett problem med de redovisade uppgifterna är att 
de inte tycks stämma exakt överens med den sammanställning av enkäterna 
som påträffats i det arkiverade enkätmaterialet, men uppgifterna pekar i alla 
fall i rätt riktning.34 Ett annat problem med uppgifterna är att det inte klart 
                                                 
33  Socialstyrelsen 2000c, s. 16. Jfr SOU 2002:29, s. 270. 
34  Författarens egna studier av enkäterna tyder på att andelen svarande som upplevt att pensionärs-

rådet fungerar bra utgör 56 %, dåligt 19 % och varken eller 24 %. Antalet kommuner som 
svarat på frågan i enkäten uppgår till 186 stycken. En bortfallsanalys visar att de kommuner 
som inte svarat på frågan har ungefär samma fördelning som de kommuner som har svarat 
på frågan med avseende på kommuntyp, majoritet i kommunfullmäktige och län. Jag 
bedömer därför att detta bortfall inte påverkar studiens resultat nämnvärt. 
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framgår av alla enkäter vem som gjort bedömningen. I de allra flesta fallen har 
bedömningen gjorts av pensionärsorganisationerna, men i ett sextiotal fall kan 
det ifrågasättas om det inte är kommunen som svarat. Det framgår av en 
granskning av enkäterna som författaren till föreliggande avhandling genomfört. 

Desto mer tillförlitlig i fråga om vem som har svarat, är den enkät som 
genomfördes av PRO 2001. Den enkäten har besvarats av PROs ledamöter i 
råden och innehöll följande fråga: ”Upplever ni PRO-representanter att rådet 
har verkliga påverkansmöjligheter?” Det fanns inga fasta svarsalternativ i 
enkäten, utan respondenten fick själv formulera sitt svar. En kategorisering 
av svaren visar att hälften svarade ja, 24 procent nej och 26 procent uppgav 
sig vara tveksamma.35 De som upplevde sig vara tveksamma svarade ofta i 
termer av ”till viss del”. Det kan tolkas som att de håller med om att 
inflytandemöjligheter existerar, men att de kan bli bättre. Även om inte 
svarsalternativen överensstämmer exakt, påminner resultatet om det från 
Socialdepartementets undersökning. 

Finns det då några samband mellan olika svarsalternativ och faktorer 
som kommunstorlek? I små kommuner kanske pensionärsråden inte fungerar 
lika bra som i stora, eftersom det kan vara så att dialogen mellan politiker 
och pensionärsorganisationer i mindre kommuner istället sker i informella 
samanhang. Det finns dock inget som tyder på det, eftersom det inte finns 
något signifikant samband mellan kommunstorlek och upplevda inflytande-
möjligheter i PROs enkätundersökningarna från 2001. Det finns dock en 
tendens att de mindre kommunerna inte svarade på enkäten, vilket gör det 
svårt att dra några slutsatser i detta avseende.36 En annan tänkbar förklaring 
till varför inflytandemöjligheterna varierar är att råden hanteras olika 
beroende på vilken politisk färg kommunen har. Det finns dock inget som tyder 
på att pensionärsorganisationerna skulle vara mer missnöjda med inflytande-
möjligheterna i borgerliga kommuner. Inget sådant samband framgår i alla fall 
av en jämförelse mellan kommunernas politiska majoritet och resultatet av 
PROs undersökning av ledamöternas upplevda inflytandemöjligheter 2001.37

                                                 
35  Frågan gick ut till PROs ledamöter i samtliga kommunala pensionärsråd, med undantag 

för dem i Stockholms län. Svar kom från 174 kommuner. En bortfallsanalys visar att det 
inte finns något samband mellan svar på frågan och kommunfullmäktiges sammansättning 
eller befolkningens åldersmässiga sammansättning, men däremot finns en tendens till att 
svar uteblivit framför allt från mindre kommuner. I kommuner som inte besvarade frågan 
var den genomsnittliga befolkningsstorleken 18 000 invånare, medan den var 31 000 i de 
kommuner som svarade. 

36  Sambandsanalysen grundar sig på 174 svar från PROs enkätundersökning 2001. 
Undersökningen innefattade inte pensionärsråden i Stockholms län. Kommunstorlek har 
mätts dels genom befolkningsstorlek, dels genom andel av befolkningen bosatta i 
glesbygd respektive tätort samt dummyvariabler för glesbygdskommun respektive 
storstadskommun. 

37  Sambandsanalysen grundar sig på 174 svar från PROs enkätundersökning 2001. 
Undersökningen innefattade inte pensionärsråden i Stockholms län. Kommunens politiska 
majoritet har mätts genom andelen socialistiska mandat i kommunfullmäktige. 
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Motiveringar till svaren 

Varför anses då pensionärsråden ge respektive inte ge pensionärsorganisationerna 
inflytandemöjligheter? Denna fråga går det att besvara genom att analysera 
de öppna svaren i Socialdepartementets enkätundersökning från 1997.38 En av 
de mest frekvent utpekade faktorerna till att inflytandemöjligheterna skulle 
vara dåliga, är att pensionärsrådet upplevs komma in i ett alltför sent skede 
av den kommunala beslutsprocessen. I svaret från en pensionärsorganisation 
i Värnamo uttrycks det som följande: 

”Den funktion rådet idag fyller är enbart av informerande art. 
Rådets medlemmar informeras om redan fattade beslut. Därmed 
omöjliggörs medlemmarnas möjlighet att påverka beslut med 
egna synpunkter och rådet kan inte tillgodogöra sig de olika 
specialkunskaper som medlemmarna besitter. Allt detta måste ju 
minska pensionärsrådets värde och medlemmarnas engagemang 
och aktivitet reduceras. Vi anser att om pensionärsrådet skall ha 
någon egentlig funktion att fylla måste medlemmarna informeras 
och få tillfälle att påverka redan i ett förberedande stadie.”39

I citaten ovan ges alltså uttryck för uppfattningen att pensionärsråden 
kopplas in i ett alltför sent stadium av beslutsprocessen. Det får en negativ 
inverkan på inflytandemöjligheterna, eftersom besluten redan är utformade 
och i vissa fall även fattade när pensionärsrådet kopplas in. Bland de 
pensionärsråd där inflytandemöjligheterna ansågs dåliga, respektive där 
ingen ställning togs i de fasta svarsalternativen, pekades just denna 
omständighet ut i ett fyrtiotal fall. Såsom svaren är formulerade, är det dock 
inte frågan om ett konsekvent informerande från kommunen i redan fattade 
beslut. Istället heter det att information lämnats efter det att nämnden fattat 
beslut ”ibland” eller ”i för hög grad”. Det är endast i ett fåtal fall som svaren 
är formulerade så att de ger uttryck för bedömningen att pensionärsrådens 
verksamhet helt och hållet präglas av information från kommunen i redan 
fattade beslut. Bland övriga faktorer, som endast förekommer i sporadisk 
omfattning, till varför inflytandemöjligheterna upplevs som dåliga genom 
pensionärsråden återfinns ”oengagerade politiker”, att pensionärsrådet inte 
har överläggningsrätt, att det inte lyder under kommunstyrelsen, att det är för 
stort och att det har dåliga rutiner för utskick av kallelser. 

Faktorer som upplevs främja möjligheterna till inflytande nämns i 
betydligt mindre utsträckning i enkätsvaren än de som anses ha en negativ 
effekt. I svaren heter det ofta att ”vi är nöjda” eller ”verksamheten i rådet 

                                                 
38  Antalet skriftliga svar från pensionärsorganisationerna som möjliggjort en meningsfull 

kategorisering uppgår till 131 stycken, vilket utgör cirka hälften av de pensionärsråd som 
besvarat enkäten. 

39  Yttrande från SPF i Värnamo kommun över frågeställning i enkät från Social-
departementet 1997. 
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fungerar bra”, utan att det lämnas någon utförligare motivering till varför. 
Några återkommande omständigheter har dock gått att skönja ur svaren från 
de pensionärsråd vars bedömning var att inflytandemöjligheterna var bra 
respektive där ingen ställning togs. En faktor, som nämns i sammanlagt tio 
av de 131 studerade yttrandena, är att pensionärsrådet informeras i god tid 
innan kommunen skall till att ta beslut. Det formuleras som följande i ett 
yttrande från SPF i Sundbyberg: 

”Efter några smärre förändringar i rutinerna fungerar samrådet bra. 
Vi har nu en aktiv grupp, som ifrågasätter saker och ting och som får 
diskutera förändringar innan man tar sina beslut i förvaltningen.”40

I yttrandet från Sundbyberg görs alltså kopplingen mellan goda inflytande-
möjligheter och när i tiden rådet kommer in i beslutsprocessen. En närbesläktad 
faktor som upplevs befrämja inflytandemöjligheterna anknyter till organisationen. 
I sammanlagt tio yttranden nämns betydelsen av kompletterande institutioner 
till pensionärsrådet. I exempelvis Malmö fanns vid tiden för enkätens 
besvarande ett arbetsutskott kopplat till pensionärsrådet som svarade för 
”akuta” frågor. Företrädare för PRO upplevde att arbetsutskottet gav bättre 
möjligheter till deltagande i ett tidigt stadium av beslutsprocessen, eftersom 
det kunde kallas in när behov förelåg mellan de ordinarie mötena i 
pensionärsrådet. 41

Sporadiskt förekommande omständigheter som anses bidra till att 
främja inflytandemöjligheterna genom rådet är engagerade politiker och 
tjänstemän samt att politikerna i rådet kommer från höga poster i den 
kommunala organisationen.42 En annan omständighet som upplevdes befrämja 
möjligheterna till inflytande, dock inte nödvändigtvis inom ramen för 
pensionärsrådet, är att det inom rådet skapats ett nätverk mellan pensionärs-
organisationerna och kommunens representanter. Det förhållandet upplevdes 
av pensionärsorganisationerna i Askersunds kommun underlätta förekomsten 
av informella kontakter mellan mötena i pensionärsrådet. 43

Övriga undersökningar 

För att ta reda på om den beskrivning som gavs av pensionärsorganisationerna i 
enkäten från 1997 stämmer överens med resultaten från tidigare undersökningar, 
granskades även undersökningarna från 1980, 1983 och 1987. Dessa under-
                                                 
40  Yttrande från SPF i Sundbybergs kommun över frågeställning i enkät från 

Socialdepartementet 1997. 
41  Yttrande från PRO i Malmö kommun över frågeställning i enkät från Socialdepartementet 

1997. 
42  Yttrande från SPF i Malmö kommun över frågeställning i enkät från Socialdepartementet 

1997. 
43  Yttrande från PRO i Askersunds kommun över frågeställning i enkät från 

Socialdepartementet 1997. 
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sökningar stödjer resultaten från 1997 års undersökning. Kommunförbundet 
stod bakom de undersökningar som utfördes 1980 och 1983. Dessa finns 
dock inte längre arkiverade på Kommunförbundet, varför en konsultation av 
sekundärkällor varit nödvändig.44 Undersökningen från 1980 omfattade 16 av 
landets kommuner och gick under rubriken ”Rådsdemokrati – ett hot mot 
demokratin?”. Resultatet av undersökningen visade att pensionärsorganisationerna 
upplevde möjligheterna att påverka beslut genom pensionärsråden som 
bristfälliga, vilket belystes av uttalanden som: ”Det rör sig endast om 
information. Behandling och beslut sker på andra nivåer. … Alla frågor 
beslutas utan rådets medverkan.”45

Undersökningen från 1983 hade en svarsfrekvens på 97 procent av 
landets kommuner och riktade sig både till företrädare för kommunen och till 
pensionärsorganisationerna. Resultatet av undersökningen visade att det fanns 
delade meningar om möjligheterna till inflytande inom pensionärsråden. 
Flertalet pensionärsrepresentanter uttryckte en besvikelse över att råden inte 
fått den betydelse som de hoppats på. Missnöjet var föranlett av att rådens 
synpunkter inhämtats för sent och för sällan, att ärendena ofta begränsats till 
att enbart omfatta vård- och omsorgsfrågor samt att råden inte var 
representerat i kommunala arbetsgrupper som hanterade frågor av betydelse 
för de äldre. Ett missnöje fanns även över att råden i stor utsträckning 
upplevdes fungera som ett ”forum för efterhandsinformation”.46 Kommunens 
representanter målade upp en ljusare bild av pensionärsrådets inflytande. 
Flertalet uppskattade nämligen att pensionärsrådens verksamhet lett till 
konkreta positiva resultat, medan en fjärdedel av kommunens representanter 
ansåg att verksamheten inte haft någon dylik effekt.47

Under andra hälften av 1980-talet genomfördes inom ramen för den 
statliga utredningen ”Pensionärerna – inflytande och medbestämmande” en 
ny enkätundersökning av pensionärsråden.48 Inflytandefrågan formulerades 
dock något märkligt i enkäten, nämligen huruvida respondenten upplevde att 
pensionärsrådets inflytande var ”tillräckligt”. Föga överraskande (säg den 
grupp i samhället som anser sig ha tillräckligt med inflytande) svarade hela 
76 procent nej på den frågan, medan de övriga i stort sett svarade ja (19 
procent). Av enkätens frågor med öppna svarsalternativ går det att utläsa var 
respondenten upplevde att problemen med pensionärsråden fanns. En av 

                                                 
44  Enligt uppgift per telefon från registrator på Svenska Kommunförbundet 2001-11-08, som 

svar på skriftlig förfrågan från författaren. 
45  PM 6 till Utredningen om pensionärsinflytande, 1987-12-18, s. 3. 
46  SOU 1988:65, s. 80. 
47  Ibid. 
48  Resultatet av undersökningen baserade sig på 337 behandlade frågeformulär. Eftersom 

enkäten kunde besvaras av pensionärsorganisationernas ledamöter enskilt eller i grupp 
förekom flera svar från samma kommun. Studien gav ingen hundraprocentig täckning i 
den meningen att svar inkom från alla landets kommuner. 
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dessa frågor löd: ”Vilka andra förändringar skulle Du/Ni vilja föreslå för att 
påverka KPRs verksamhet?” Ett vanligt förekommande svar var dels att 
pensionärsrådet måste komma in på ett tidigare stadium vid ärendenas 
beredning, dels att mer och bättre information måste lämnas tidigare (19%).49

Sammanfattningsvis tyder undersökningen av pensionärsorganisationernas 
bedömningar av sina inflytandemöjligheter på att dessa varierar mellan 
råden. Förenklat kan det sägas att pensionärsorganisationernas representanter 
i ungefär hälften av de råd som deltagit i undersökningen 2001 upplever att 
möjligheterna till inflytande föreligger. I en fjärdedel uppges det vara tveksamt 
och i ytterligare en fjärdedel anses det inte finnas några möjligheter till 
inflytande. Resultatet påminner om det från Socialdepartementets undersökning 
från 1997. En invändning mot resultatet är att pensionärsorganisationernas 
ledamöter sätter likhetstecken mellan inflytandemöjligheter och faktiskt 
inflytande, varför de kan ha uttalat sig om det sistnämnda. Resultatet styrks 
dock av innebörden av den motivering som getts till svaren i anslutning till 
Socialdepartementets undersökning. Hur det förhåller sig i fallet med PROs 
undersökning går det inte att ta ställning till. Däremot kommer den fortsatta 
analysen i föreliggande kapitel att visa att möjligheten inte kan uteslutas att 
pensionärsorganisationernas representanter i en del av fallen uttalat sig om 
det faktiska inflytandet över politiken genom rådet. 

10.5 Inflytande genom fyra kommunala pensionärsråd 
Introduktion 

Tidigare i kapitlet visades genom resultat från enkätundersökningar att pensionärs-
organisationernas inflytandemöjligheter över politiken genom pensionärsråden 
varierar mellan olika kommuner. Det får i sin tur konsekvenser för 
pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken, som även det 
kan antas variera mellan råden. För att ta reda på om det stämmer, och hur 
det i så fall kan förklaras utifrån ett maktresursperspektiv, undersöks härnäst 
pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken genom fyra 
pensionärsråd. Pensionärsråden har valts ut från PROs enkätundersökning 
2001. Två råd har valts där jag tolkat det som att pensionärsledamöterna gett 
uttryck för att inflytandemöjligheterna är goda (Skölsta och Funbo kommun) 
och två där pensionärsledamöterna har gett uttryck för att de är mindre goda 
(Marielund och Bärby kommun).50

                                                 
49  PM 10 till Utredningen om pensionärsinflytande, 1988-04-19. 
50  I Skölsta och Funbo tolkade jag enkätsvaren som att pensionärsorganisationernas ledamöter 

upplevde att inflytandemöjligheter förelåg genom råden. I fallet Marielund var det 
tveksamt om inflytandemöjligheterna förelåg, medan de inte upplevdes föreligga alls i 
fallet Bärby. Namnen på kommunerna är fingerade av hänsyn till de intervjuade. 
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Pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken genom 
dessa fyra råd har undersökts genom intervjuer våren 2002 med sju 
ledamöter från varje råd: Två politiker, en tjänstemannarepresentant samt två 
representanter vardera från PRO och SPF. Tjänstemännen och politikerna 
har intervjuats enskilt, medan pensionärsrepresentanterna i regel intervjuats 
parvis. De intervjuade har tillfrågats om de kan nämna frågor över vilka de 
upplever att pensionärsorganisationerna haft ett inflytande genom rådet. För 
att kunna förklara förekomsten av en eventuell variation i inflytande 
undersöks två antaganden. Det första antagandet går ut på att det är 
kommunens sätt att hantera rådet som påverkar pensionärsorganisationernas 
inflytande. Av föregående avsnitt framgick att det kan förväntas förekomma en 
variation mellan kommunerna i detta avseende. Antagandet undersöks genom 
frågor om hur pensionärsorganisationernas representanter upplever att 
kommunen hanterar rådet med avseende på förankring av frågor inför beslut. 

Det andra antagandet som undersöks är att pensionärsledamöternas 
förutsättningar för arbetet i rådet påverkar deras inflytande. Av tidigare 
forskning har det framgått att relationen mellan brukare och kommunen ofta 
präglas av att kommunen har ett informationsövertag. Anledningen är att 
brukarna anses ha dåliga förutsättningar till att kunna inhämta information och 
använda sig av den.51 I fallet med pensionärsråden skulle det förhållandet 
kunna ta sig i uttryck genom att pensionärsledamöterna bidrar med få egna 
ärenden till dagordningen. För att ta reda på det ställs frågor om vem som 
bidrar med ärenden till dagordningen samt hur förutsättningarna ser ut för 
pensionärsledamöternas arbete i rådet.52

Skölsta 

Skölsta kommun är geografiskt belägen i Svealand och hade efter valet 1998 ett 
borgerligt styre. Pensionärsrådet har av stadgarna att döma en organisation 
och ett verksamhetsmål som påminner om de flesta andra pensionärsråds. 
Ordförande i rådet är en politiker som utses av kommunstyrelsen. Den 
nämnd under vilken rådet sorterar utser en ledamot till rådet och praxis är att 
förvaltningschefen för äldreomsorgen deltar på mötena. 

På frågan om de intervjuade kunde nämna frågor över vilka pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande genom rådet nämner SPFs ledamöter 
avgifterna. Föreningens föregående ordförande skall ha kommit med 
synpunkter på avgiftssystemet, vilka tagits i beaktande av kommunen. En 
annan fråga, som nämns av SPF, är projektet Anhörig 300 där föreningen 
verkat för en fortsättning efter att de statliga projektmedlen tagit slut.53 PROs 

                                                 
51  Hill 1974, s. 170ff. 
52  Frågorna till pensionärsorganisationernas representanter i råden redovisas i bilaga VI. 

Undersökningens tillvägagångssätt utvecklas i avhandlingens metodkapitel. 
53  Intervju 65. 

 250

Print & Media



ledamöter nämner två frågor där de upplevt sig ha haft ett inflytande: Dels en 
detaljfråga gällande ett indexeringssystem i kommunens budget, dels 
sammansättningen av en arbetsgrupp som förberedde upphandlingen av 
tjänster inom äldreomsorgen. PRO hade krävt att få ingå i gruppen, vilket 
kommunen också kom att gå med på. Därför upplever sig organisationen 
haft ett inflytande över politiken i ett ”fåtal fall”.54

Även när politikerna tillfrågas om huruvida pensionärsorganisationerna 
haft något inflytande över politiken genom rådet, nämns avgifterna inom 
äldreomsorgen. Det arbete som lades ned av SPFs ordförande under 
mandatperioden 1994-1998, bedöms av pensionärsrådets ordförande ha haft 
konsekvenser för avgiftsbedömningen för makar i olika boenden, men även 
för nivåerna och storleken på taxorna.55 En annan fråga som nämns, är 
ombyggnationen av en trappa i kommunen som var dålig ur tillgänglighets-
synpunkt.56 Förvaltningschefen upplever att pensionärsorganisationerna har 
inflytande över politiken genom rådet, men har svårare att ange någon 
konkret fråga. Han ser rådet som en form av kontinuerlig utvärdering av 
verksamheten, där synpunkter på vad som fungerar dåligt beaktas för att 
förvaltningen skall kunna åstadkomma förbättringar. Han understryker dock 
att det inte handlar om synpunkter av den karaktären att pensionärs-
organisationerna ”åstadkommit några förändringar i budgeten”.57

Av svaren att döma ser pensionärsorganisationernas faktiska inflytande 
över politiken ut att vara begränsat till några frågor gällande avgifter, 
tillgänglighet, anhörigstöd och medinflytande i kommunens upphandling av 
äldreomsorg. Att pensionärsorganisationernas inflytande begränsas av att 
kommunen inte förankrar sina frågor i pensionärsrådet inför beslut i nämnd, 
finns det inget som tyder på. Visserligen uppger samtliga av intervjuade 
pensionärsledamöter att det handlar om en blandning av information kring 
redan fattade beslut och information före beslut i rådet, men det är ingen som 
ger uttryck för att rådet åsidosatts i några speciella frågor. Ett undantag finns 
dock och det gäller budgetarbetet där pensionärsledamöterna inte upplever 
att pensionärsrådet involveras. Enligt en av PROs ledamöter är det inte 
uttryck för någon ovilja från kommunens sida, utan snarare ett uttryck för ett 
tillfälligt avsaknande av rutiner.58

En annan möjlighet är att inflytandet begränsas av att pensionärs-
ledamöterna väcker få frågor till rådets möten, vilket i sin tur skulle ha att 
göra med deras förutsättningar för arbetet i rådet. Inte heller det antagandet 
får något stöd av undersökningen i Skölsta kommun. På min fråga om vem 

                                                 
54  Intervju 75. 
55  Intervju 37. 
56  Intervju 92. 
57  Intervju 99. 
58  Intervju 75. 
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som tar initiativ till ärenden i pensionärsrådet, uppger samtliga att det är en 
blandning, vilket innebär att också pensionärsorganisationerna väcker egna 
frågor. SPFs ledamöter upplever att det är deras organisation som ”öser på” 
med ärenden till dagordningen59, medan PRO upplever att det är både 
kommunen och pensionärsorganisationerna.60 Förutsättningarna för att 
kunna bidra med ärenden till rådet bedöms som goda av pensionärs-
ledamöterna, trots att det handlar om ideellt arbete. 

En anledning till det är att förvaltningschefen håller separata möten 
med ordförandena för PRO och SPF. Enligt förvaltningschefen hålls mötena 
i regel en gång i månaden och ambitionen är att de skall hamna före både 
beredning och nämnd.61 Genom dessa träffar får alltså pensionärs-
organisationerna tillgång till information, som de sedan kan använda sig av 
för att driva frågor gentemot kommunen. En annan viktig informationskälla 
till vad som är på gång inom kommunen har ordföranden för respektive 
organisation tillgång till genom sina kommunala förtroendeuppdrag: 

”Vad man kan säga då är att det inte är så dumt att ha åtminstone 
någon i styrelsen, i det här fallet ordföranden, som råkar sitta i ett 
antal nämnder och fullmäktige. … Åtminstone i styrelsen bör det 
finnas någon som har kontakter för att få uppgifter om vad som 
händer i kommunen. Det är liksom en förutsättning.”62 [PROs 
ordförande] 

Såväl ordföranden i PROs som i SPFs lokalavdelning är alltså ledamot i 
kommunfullmäktige och får därigenom en orientering om vad som sker i 
kommunen. Det bedöms utgöra en viktig förutsättning för organisationens 
politiska arbete. En tredje informationskälla utgörs av föreningsmöten, där 
medlemmarna ges tillfälle att komma med förslag till frågor som kan drivas i 
pensionärsrådet. I praktiken förekommer det dock inte särskilt ofta, vare sig 
inom SPF eller PRO. En av PROs ledamöter framhåller att: ”Det är inte som 
så att det stormar fram människor med förslag till frågor.”63 En fjärde 
informationskanal, som lyfts fram av SPF, är förtroenderåden på kommunens 
äldreboenden. Där kan det aktualiseras frågor, som sedan tas upp av 
pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet.64

Några av de informationskanaler som nämnts av pensionärs-
organisationerna kan också fungera som påverkanskanaler, vilket väcker 
frågan om hur pass viktigt själva pensionärsrådet egentligen är. SPF är av 

                                                 
59  Intervju 65. 
60  Intervju 75. 
61  Intervju 99. 
62  Intervju 75. 
63  Intervju 75. 
64  Intervju 65. 
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uppfattningen att det ”viktigaste” ofta äger rum utanför den formella 
proceduren. Trots det upplevs inte pensionärsrådet vara utan betydelse i 
förhållande till de mer informella kanalerna: 

”KPR är där vi för fram ärenden och den arenan har verkan in i 
kommunen. De informella kontakterna ligger till grund för vad 
man yttrar sig om i KPR. De informella mötena är lite av 
förberedelser inför KPR så att man har rätt sakinformation och 
beslutsunderlag.”65

Av citatet förefaller det som att de olika kanalerna kompletterar varandra. 
Genom de kanaler som det politiska engagemanget ger tillgång till, och 
kontakterna med förvaltningschefen, skapas ett bra informationsunderlag 
vilket underlättar drivandet av frågor i pensionärsrådet. 

Sammanfattningsvis tyder intervjuerna från Skölsta på att pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande genom pensionärsrådet över några frågor 
som avgifter, tillgänglighet, anhörigstöd och medinflytande. Undersökningen 
tyder inte på att inflytandet skulle begränsas av kommunens sätt att hantera 
rådet eller av pensionärsledamöternas förutsättningar för arbetet i rådet. 
Pensionärsledamöterna upplevde sina förutsättningar för arbetet i rådet som 
goda eftersom de erhöll information vid separata träffar med en representant 
från förvaltningen, samtidigt som de var ledamöter i kommunfullmäktige och 
också den vägen kunde erhålla information om kommunens verksamheter. 

Funbo 

Funbo kommun är geografiskt belägen i Norrland och hade efter valet 1998 
ett socialistiskt styre. Kommunens pensionärsråd sorterar under socialnämnden. 
De stadgar som reglerar verksamheten påminner i stort sett om övriga 
pensionärsråds, med undantag av att de föreskriver att det skall finnas ett 
arbetsutskott i anslutning till pensionärsrådet. Socialnämndens ordförande utgör 
även ordförande i rådet. Från socialnämnden deltar dessutom en ledamot 
från oppositionen i pensionärsrådet och socialförvaltningen representeras av 
den biträdande socialdirektören. 

Pensionärsledamöterna är splittrade i frågan om de har ett inflytande 
över politiken genom rådet. SPF upplever att de haft ett inflytande över 
riktlinjerna för föreningsstödet samt över ett policydokument angående 
servicegarantier inom äldreomsorgen.66 Inom PRO går emellertid åsikterna 
isär, eftersom två av ledamöterna inte upplever sig ha haft något inflytande 
över politiken67, medan en tredje upplever sig ha haft ett inflytande över 
beslut angående bevarandet av apotek och fotvård på en mindre ort i 

                                                 
65  Intervju 65. 
66  Intervju 6. 
67  Intervju 9. 
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kommunen. Hon aktualiserade frågan om ett bevarande av dessa verksam-
heter i rådet, efter att ha nåtts om signaler om att de var på väg att läggas 
ned. Det resulterade i att rådet, inklusive politikerna, ställde sig bakom en 
protestskrivelse mot nedläggningarna. Resultatet av skrivelsen blev, enligt 
respondenten, att apoteket och fotvården bevarades, fast med begränsade 
öppettider.68

När politikerna tillfrågas om de kan nämna frågor där pensionärs-
organisationerna haft inflytande, nämner ledamoten från socialnämnden service-
garantier inom äldreomsorgen. På min följdfråga om inflytandet gäller någon 
speciell punkt blir svaret att det var ”totalt sett”.69 Politikerna hade gjort sina 
bedömningar angående vilka verksamheter det var viktigt att sätta service-
garantier på, samt vad de skulle innehålla, och pensionärsorganisationerna hade 
gjort sina. Enligt företrädaren från oppositionen kom pensionärsorganisationernas 
bedömningar att värderas högre än politikernas i slutdokumentet.70 Även 
rådets ordförande anger servicegarantierna inom äldreomsorgen, men även 
avgifterna för larmen. I anslutning till frågan om avgifterna på larmen, 
framförde pensionärsorganisationerna åsikten att de borde vara kostnadsfria. 
Det mäktade dock inte kommunen med, men kom däremot enligt rådets 
ordförande att avstå från ytterligare höjningar av avgiften med hänsyn till de 
krav som framförts.71 Den tjänsteman som intervjuats nämner också 
avgifterna som en fråga över vilken pensionärsorganisationerna haft ett 
inflytande genom rådet.72

De intervjuades svar tyder på att pensionärsorganisationerna haft 
inflytande över några frågor gällande föreningsstöd, avgifter, servicegarantier 
inom äldreomsorg samt serviceutbudet på en glesbygdsort. Det finns inget 
som tyder på att deras inflytande över politiken begränsas av att rådet främst 
används av kommunen för att informera pensionärsorganisationerna om 
innebörden av redan fattade beslut. Samtliga av de intervjuade pensionärs-
ledamöterna poängterar blandningen av samråd inför beslut i nämnd å ena 
sidan och information å andra sidan. SPFs ledamöter gör bedömningen att 
rådet kommit att involveras allt mer på ett tidigare stadium i besluts-
processen jämfört med tidigare, då det främst handlade om information i 
redan fattade beslut.73 Beträffande budgeten informeras pensionärsrådet, 
enligt en av PROs ledamöter, två gånger om året: Dels inför det att budgeten 
skall behandlas i kommunfullmäktige, dels efter det att beslutet fattats.74

                                                 
68  Intervju 59. 
69  Intervju 14. 
70  Intervju 14. 
71  Intervju 2. 
72  Intervju 85. 
73  Intervju 6. 
74  Intervju 59. 
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Politikerna upplever att det i teorin kan vara svårt att få till möten i 
pensionärsrådet som ligger ”rätt i tiden”, men att det inte kommit att utgöra 
något problem i praktiken eftersom pensionärsrådet alltid kan kallas samman 
till extra möten. Datum för pensionärsrådets möten planeras, enligt en av 
politikerna, in för ett år i taget och därför kan det bli svårt att pricka in ”rätt” 
tidpunkt för exempelvis diskussionen av budgetunderlaget.75 Rådets 
ordförande pekar under intervjun på omständigheten att nämnden ibland kan 
hamna i tidsnöd beroende på krav från kommunstyrelsen, men att 
möjligheten alltid finns till extra möten i pensionärsrådet.76

Kommunernas förankring av frågor i pensionärsrådet förefaller alltså 
inte bidra till att begränsa pensionärsorganisationernas inflytande över 
politiken, men detsamma kan inte sägas gälla för den utsträckning till vilken 
pensionärsorganisationerna väcker egna frågor i rådet. Under min intervju 
med politikerna uppgavs att det förekom att pensionärsorganisationerna tog 
initiativ till egna frågor. Den tjänsteman som ansvarar för att dagordningen 
upprättades till pensionärsrådets möten, medgav dock att ”merparten” av 
punkterna kom från hans sida, vilket bedömdes som helt naturligt: 

”Det är svårare för dem att aktualisera frågor och se vad som är 
aktuellt. Här har vi från kommunen ett övertag. Det finns därför 
en naturlig balans i det hela.”77

Tjänstemannen upplever det alltså som naturligt att kommunen dominerar 
med frågor till dagordningen i pensionärsrådet. Anledningen är att kommunen 
har ett kunskapsövertag i förhållande till pensionärsorganisationerna. 
Kommunen anses veta vet vad som pågår inom de olika verksamheterna och 
har därför lättare att komma med förslag till ärenden i pensionärsrådet. 

Trots förvaltningschefens beskrivning av kommunens kunskapsövertag 
bedömer pensionärsledamöterna sina förutsättningar för arbetet i rådet som 
goda. Underlaget till de frågor som drivs i rådet, införskaffas genom egna 
erfarenheter eller medlemmarnas. Exempelvis fick en av SPFs ledamöter 
problem med färdtjänsten, vilket resulterade i att han kom att arbeta för att få 
till stånd en ändring av färdtjänstreglerna.78 Inom PRO är tanken att 
medlemmarna skall föra fram förslag till frågor som skall drivas i 
pensionärsrådet till samorganisationen, men meningen går isär bland de 
intervjuade ledamöterna till vilken grad det egentligen sker.79 Pensionärs-
ledamöterna upplever alltså sina förutsättningar för arbetet i rådet som goda, 
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men under intervjuerna förekommer samtidigt uttalanden som pekar i 
motsatt riktning. Exempelvis gav en av PROs ledamöter följande svar på 
min fråga om det fanns några svårigheter med att sätta sig in i alla frågor 
som rådet behandlade: ”Jag skulle vilja se den person som kan hålla rätt på 
alla frågor, det blir att man har koll på de frågor man är intresserad av.”80 En 
annan ledamot från PRO framhåller, apropå rådets behandling av budgeten, 
att ”sätta sig in i informationen som ges är nog lite svårt om man inte arbetar 
med det annars”.81

I föregående fall (Skölsta kommun) poängterades vikten av informella 
kontakter vid sidan av pensionärsrådet. I Funbo förekommer visserligen 
kontakter med kommunen vid sidan av pensionärsrådet, men rådet upplevs 
som centralt. En av PROs ledamöter gör bedömningen att pensionärsrådet är 
effektivast för att organisationen skall kunna nå resultat och nämner sina 
skrivelser angående apotek och fotvård som exempel på det. Innan de gick ut 
från pensionärsrådet skickades de till berörda instanser från hennes förening, 
utan att något hände.82 SPFs ledamöter uppger att kontakter även förekommer 
med tjänstemännen vid sidan av pensionärsrådet, men att det sker tack vare 
pensionärsrådet. Genom pensionärsrådet har pensionärsorganisationernas 
ledamöter lärt känna ansvariga tjänstemän, vilket underlättar fortsatta 
kontakter vid sidan av mötena.83

För att sammanfatta tyder intervjuerna från Funbo på att pensionärs-
organisationerna haft ett faktiskt inflytande genom pensionärsrådet över 
frågor om föreningsstöd, servicegarantier inom äldreomsorgen, avgifter på 
larm samt serviceutbudet på en mindre ort i kommunen. Undersökningen 
tyder inte på att pensionärsorganisationernas inflytande över politiken 
begränsas av att kommunen främst använder sig av pensionärsrådet i syfte 
att informera pensionärsorganisationerna kring innebörden av redan fattade 
beslut. Däremot tyder intervjuerna på att pensionärsorganisationernas 
inflytande begränsas av deras egna förutsättningar för arbetet i rådet. 

Marielund 

Marielunds kommun är belägen i Svealand och hade efter valet 1998 ett 
socialistiskt styre. Ordförande i rådet utgörs av ordförande i den nämnd 
under vilken rådet sorterar. Dessutom representeras nämnden även av en 
ledamot från oppositionen. Under mötena deltar en tjänsteman från social-
förvaltningen regelbundet, medan andra tjänstemän kallas in efter behov. 

Pensionärsledamöterna i rådet upplever sig ha ett inflytande över 
politiken genom rådet, men uppger samtidigt att det handlat om ett begränsat 
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antal frågor. SPFs ledamöter gör bedömningen att de kunnat påverka 
tillgängligheten till dagverksamhet för personer i ordinärt boende samt 
kollektivtrafiken. Under intervjun var dock en av ledamöterna noga med att 
framhålla följande: ”Man skall inte överdriva våra insatser. Du har kanske 
förstått det av oss här.”84 PROs ledamöter anser sig ha haft ett inflytande 
över priset på bussbiljetter och avgiftssättningen inom äldreomsorgen, 
särskilt avgifterna för larm. Kommunen hade länge haft de lägsta avgifterna 
för larm i landet, varför en höjning var aktuell. Då protesterade PRO och 
menade att larmet utgjorde en livförsäkring för de behövande som alla måste 
ha råd med. Protesten resulterade enligt PROs ledamöter i att höjningen inte 
blev så pass stor som det ursprungligen var tänkt.85

Kommunens representanter har dock svårt att nämna frågor över vilka 
pensionärsorganisationerna haft inflytande genom rådet. Rådets ordförande för 
istället in intervjun på ett metodologiskt spår: ”Det är svårt att mäta 
inflytande. Vad är inflytande och vad är inte inflytande?”86 Oppositionens 
representant i rådet kan inte heller ange någon fråga där pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande genom rådet: 

”Nej, det är inga frågor jag kan se att de lyft upp. Finns det 
några exempel på mindre marginella justeringar de fått igenom? 
[Författarens fråga] Nej, inte vad jag kan komma på. Det tyder 
på att de inte har haft någon större inverkan.”87

Politikerna har alltså svårt att nämna frågor över vilka pensionärsorganisa-
tionerna haft ett inflytande genom rådet. Däremot anser tjänstemannen från 
förvaltningen att kartläggningen av tillgängligheten till dagcentraler för 
pensionärer i ordinärt boende tillkommit genom pensionärsorganisationernas 
arbete i rådet.88

Intervjuerna med pensionärsledamöterna i rådet tyder på att de haft ett 
inflytande över frågor angående kollektivtrafik, avgifter och dagverksamhet. 
Politikerna har dock svårare att nämna några frågor, vilket kan innebära att 
pensionärsledamöterna överskattat sitt inflytande. Det finns inget som tyder 
på att pensionärsorganisationernas inflytande begränsas av att kommunen 
främst använder sig av pensionärsrådet i syfte att informera kring innebörden 
av redan fattade beslut. SPF upplever att samråd inför beslut i nämnd i regel 
sker i ”stora frågor”.89 PRO framhåller å sin sida att det är en blandning av 
information kring redan fattade beslut och samråd inför beslut. Organisationen 
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upplever sig därför ha möjlighet att komma till tals inför beslut i ”vissa” 
frågor, men önskar att den haft större inflytandemöjligheter över kommunens 
budgetarbete.90 Politikerna upplever inte att det finns några problem med att 
förankra frågor i pensionärsrådet inför beslut i nämnd. Rådets ordförande 
uppskattar att det i regel finns ett utrymme på några månader från det att en 
fråga lämnar förvaltningen och tills den skall behandlas i nämnden, vilket 
innebär att frågan hinner passera pensionärsrådet.91

En annan tänkbar förklaring till pensionärsorganisationernas begränsade 
inflytande är den grad till vilken de väcker egna frågor i rådet. De intervjuade 
framhåller att såväl pensionärsorganisationer som kommun bidrar med 
frågor till mötena, men flera framhåller att pensionärsorganisationernas 
bidrag kunde ha varit större. Rådets ordförande berättar under intervjun att 
han önskar att pensionärsorganisationerna kunde lyfta fram flera frågor 
själva, vilket skulle ”liva upp diskussionerna”: 

”Jag efterlyser också lite mer engagemang och frågeställningar 
från pensionärsorganisationerna. Det kommer kanske två frågor 
eller något sådant, oftast bara några dagar innan, vilket gör det 
svårt att förbereda dem på rätt sätt. Lite mera frågeställningar 
skulle jag vilja att de förberedde. Kanske också lite djupare frågor 
också, ofta är det mer praktiska frågor om busslinjer och sådant.”92

Rådets ordförande gav dock under intervjun uttryck för uppfattningen att 
pensionärsorganisationernas förutsättningar till att kunna väcka ”djupare” 
frågor var begränsade: ”Det är klart att det är stora och invecklade frågor de 
skall sätta sig in i, det kanske är tungt.”93

Pensionärsorganisationernas ledamöter från PRO-sidan upplever att 
det är både kommunen och pensionärsorganisationerna som väcker frågor 
och nämner att PRO initierat frågor kring matlådor, busslinjer och budget.94 
SPF uppger att även de har väckt frågor till rådets möten, men är 
självkritiska angående till vilken grad det sker. Att kommunen står för 
merparten av alla ärenden i pensionärsrådet bedöms dock som ”naturligt” av 
SPFs ledamöter: 

” … ibland tycker jag att vi lägger fram lite, men vi har inte 
heller samma resurser som tjänstemännen som arbetar på heltid. 
Vi jobbar på vår fritid och utifrån vårt perspektiv. Jag tycker 
ändå att det är balanserat.”95
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I citatet ovan påpekas att pensionärsorganisationernas möjligheter till att 
väcka egna frågor är begränsade. Kommunen har anställda som på heltid 
arbetar med äldrefrågor, medan pensionärsorganisationerna är beroende av 
medlemmarnas ideella engagemang. Trots det bedömer såväl PRO som SPF 
att deras förutsättningar för att kunna bevaka frågor av intresse för de äldre i 
kommunen är ”tillfredställande” respektive att ”det fungerar”. SPFs ledamöter tror 
inte på någon modell med anställda för att sköta arbetet på lokal nivå, utan 
värdesätter istället ideella insatser. En av PROs ledamöter anser visserligen 
att ”det fungerar”, men att ”hade vi haft deltidsanställda hade det varit ett 
annat läge”. Han uppger samtidigt att det inte varit så enkelt att se resultat av 
arbetet eftersom det handlar om en situation med en ”elefant mot en myra”.96

Underlaget till de frågor pensionärsorganisationerna tar upp i rådet kan 
komma på ett medlemsmöte eller från ledamöternas personliga erfarenheter. 
Ledamöterna upplever att det kommer tips på frågor från medlemmarna, men 
uppger samtidigt att intresset och medvetenheten om pensionärsrådets verksamhet 
inte är överdrivet stor. En ledamot från SPF uttrycker sina erfarenheter från 
ett medlemsmöte, där denne informerade kring pensionärsrådet, på följande sätt: 

”Jag tycker nog att många har dåligt intresse av det här: ’Kan 
inte fanskapet sluta med sin rapportering så att vi kan gå över till 
något annat roligare istället.’”97

I citatet ges uttryck för att medlemmarna kanske inte alla gånger upplever att 
informationen från pensionärsrådet utgör mötets höjdpunkt. PROs ledamöter 
upplever att medvetenheten om pensionärsrådet är dåligt bland medlemmarna, 
men att försök gjorts att informera medlemmarna om vad pensionärsrådet håller 
på med. Trots det vet inte alla medlemmar vad pensionärsrådet är för något.98

Avslutningsvis har frågan ställts om vilken betydelse pensionärsrådet 
har jämfört med informella kontakter. PROs representanter svarar att det 
förekommer att enskilda medlemmar hör av sig direkt till politiker och 
tjänstemän.99 För organisationen är dock pensionärsrådet den institution där 
kontakterna huvudsakligen sker. SPF är av samma uppfattning och menar att 
det är ”fritt för folk att ringa politiker och tjänstemän i stadshuset”, men för 
organisationen sker de huvudsakliga kontakterna med politikerna via 
pensionärsrådet.100 Rådets ordförande påpekar att det inte förekommer 
”några sidospår”, utan att pensionärsrådet är det ”organ vi använder”. Det 
enda undantaget är de kontakter som sker i samband med att kommunen 
anordnar någon konferens eller hearing med inriktning på äldrefrågor.101
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För att sammanfatta upplever sig alltså pensionärsorganisationerna i 
det kommunala pensionärsrådet i Marielund ha haft ett inflytande i frågor om 
kollektivtrafik, dagcentraler och avgifter inom äldreomsorg. När politikerna och 
tjänstemän tillfrågas har de emellertid svårt att ange några frågor där de 
upplevt att pensionärsorganisationernas synpunkter i rådet haft betydelse, 
vilket kan tyda på att pensionärsledamöterna överskattat sitt inflytande. Det 
finns inget som pekar mot att deras inflytande begränsas av att kommunen 
främst informerar pensionärsrådet efter det att beslut redan fattats. De 
intervjuade upplever att pensionärsrådet informeras inför beslut i nämnd i 
alla större frågor av betydelse för de äldre i kommunen. Det förefaller 
snarare som att pensionärsorganisationernas inflytande över politiken skulle 
begränsas av deras egna förutsättningar för arbetet i rådet. 

Bärby 
Bärby kommun ligger i Norrland, är den minsta kommunen bland dem som 
ingått i undersökningen och hade efter valet 1998 ett borgerligt styre. Ansvaret 
för pensionärsrådet ligger på socialnämnden och dess förvaltning. Politiker 
från socialnämnden sitter med som ledamöter i rådet. Dessutom deltar en av 
tjänstemännen från socialförvaltningen regelbundet på rådets möten som 
sekreterare. Redan av rådets protokoll framgår att verksamheten skiljer sig åt 
från övriga råd som studerats. Antalet protokoll för perioden 1999-2002 som 
kommit författaren tillhanda, uppgår endast till tre stycken. Det beror på att 
antalet möten inte har varit fler. På de få möten som har hållits har 
pensionärsorganisationerna haft en hög närvaro, enligt rådets sekreterare. 
Politikerna deltar dock mycket sällan på mötena. Den ledamot som utsågs av 
kommunstyrelsen tillträdde först under hösten 2000. Hon kom, enligt henne 
själv, mer eller mindre att ärva en partikollegas uppdrag mitt under 
mandatperioden och har därför bara kunnat vara med på ett eller två möten i 
rådet.102 Den andre politiker som valts in till rådet fick 2000 posten som 
rådets vice ordförande. Hon har dock, enligt henne själv, inte varit med på 
något möte sedan dess p.g.a. tidsbrist.103

Ingen av de intervjuade politikerna kan peka ut några konkreta frågor 
där pensionärsorganisationerna haft ett inflytande. Detsamma gäller SPFs 
ledamöter och rådets sekreterare. Ett undantag utgörs av PROs ledamöter, som 
upplever sig ha haft ett inflytande över brandskyddet på ett av kommunens 
äldreboenden. Efter att PRO ifrågasatt brandskyddets utformning på ett möte 
i pensionärsrådet, kom det att ske en översyn.104 För att kunna förklara 
pensionärsorganisationernas minst sagt skrala inflytande över politiken, 
riktas uppmärksamheten först mot den typ av ärenden som tas upp i rådet. 
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Det visar sig att pensionärsrådet främst används av kommunen i syfte att 
informera pensionärsorganisationernas företrädare om innebörden av redan 
fattade beslut. Det förhållandet kritiseras av PROs ledamöter: 

”Det handlar om information efter beslut, vi har därför ingen möjlig-
het att påverka. Vad gör vi åt det? Skriver en hemställan om det? 
Det är ingen mening att vi skall sitta och höra gammal skåpmat. 
… De har inte förstått vidden av att vi skall vara med innan de 
har beslutat färdigt.”105  

 
PROs ledamöter ger här uttryck för åsikten att kommunen inte förstått vad 
pensionärsrådets verksamhet är tänkt att gå ut på. Det sker inget samråd inför 
beslut, vilket gör att verksamheten upplevs som mindre meningsfull. Även 
SPFs ledamöter menar att det till övervägande del handlar om information 
kring redan fattade beslut i rådet: ”Jag har upplevt det som att besluten redan 
är fattade. Samråd inför beslut är de nog rädda att släppa in oss i. Vi skulle 
vilja ha samråd inför beslut, men det är inte så idag.”106

Orsaken till varför kommunen i huvudsak informerar pensionärsrådet 
om innebörden av redan fattade beslut har att göra med att antalet möten 
enligt reglementet inte uppgår till fler än två per år. Att kommunen inte 
prioriterar fler möten än så har i sin tur att göra med en praxis att social-
chefen informerar samtliga organisationer på orten om vilka ärenden som 
kommer att tas upp på kommande möte i socialnämnden. Den informationen ges 
sex gånger per år och enligt pensionärsrådets sekreterare är organisationerna 
därmed med ”hela tiden och vet vad som är på gång, då kan de också i 
samband med att informationen lämnas framföra sina synpunkter”.107 
Förekomsten av denna parallella institution bidrar enligt pensionärsrådets 
sekreterare till att ta ”udden” av pensionärsrådet, som inte får samma roll 
som det hade innan träffarna med socialchefen var etablerade. 

Pensionärsorganisationernas inflytande över politiken kan även begränsas 
av dem själva beroende på i vilken utsträckning de själva tar initiativ till 
frågor. I pensionärsrådet i Bärby är det företrädelsevis kommunen som 
ansvarar för att det finns ärenden att ta upp. Rådets sekreterare upplever att 
det är ovanligt att pensionärsorganisationerna själva tar initiativ till frågor: 

”Det är sällan det kommer in frågor från pensionärsorganisationerna, 
så att när det skall vara sammanträde måste jag sätta mig och 
fundera. Då blir det ren information, en envägskommunikation. 
… Det kan hända någon gång att de på ett sammanträde tar upp 
något specifikt som de grunnat på, men annars så. … Jag vet inte 
om man skall ta det som ett tecken på att de tycker att det är bra, 
eller om det handlar om andra saker.”108
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Om det väcks frågor från pensionärsorganisationerna sker det alltså i regel 
vid sittande bord och inte genom att frågorna aktualiseras i förväg. 
Pensionärsorganisationernas ledamöter pekar på att de lyft någon enstaka 
fråga, men anser samtidigt att de själva kan bli bättre på att ta initiativ. Det 
anses dock av PROs ledamöter inte vara alldeles enkelt, eftersom 
förutsättningarna är dåliga för att få tillgång till information som kan utgöra 
underlag för drivandet av frågor: 

”Vi har inte något att komma med till kommunen; när vi inte får 
information har vi inget att komma med till dem heller. Då kan 
vi inte ha den här dialogen. Utan information kan man inte 
komma med synpunkter; då vet man inte vad som är på gång. Vi 
skulle kunna komma med synpunkter på kommunens beslut att 
riva en pensionärslägenhet, men efter det att vi hört om beslutet 
på samhället, då var det redan gjort. Så är det.”109

PROs ledamöter framhåller betydelsen av att pensionärsrådet informeras 
innan kommunen fattar beslut. När det inte sker blir det svårt för 
organisationen att få reda på vad som är på gång i den kommunala 
beslutsprocessen, vilket i sin tur försvårar möjligheterna att komma med 
synpunkter eller egna initiativ. Situationen blir inte bättre av att ledamöterna 
upplever sig ha ett bristande stöd för sitt arbete från föreningen. De anser 
därför att föreningen måste börja engagera sig mer i samhällsfrågor för att 
inte pensionärsrådets verksamhet skall dö ut:  

”Men det är klart att det beror på oss själva också. Vi måste 
påverka så att det inte dör ut. För det krävs att vi får hela 
föreningen med oss, naturligtvis. … Här hänger det på bägge 
parter för att få det att fungera.”110

SPFs ledamöter i rådet resonerar annorlunda och menar att anledningen till 
att de driver få egna ärenden återfinns i att det inte finns särskilt mycket att 
diskutera: 

”Vi kanske är fantasilösa som inte kan komma på några ärenden. 
Det är som att man tycker att man inte kan ta upp en fråga som 
gäller något som fungerar väldigt bra. Det är lika bra att den får 
fortsätta vara bra. … Har man inte så mycket att anmärka på, 
varför skall man då ta upp något? Det skall vara något som är 
värt att diskutera. Det är ändå så att folk tycker att det här är att 
slösa bort en dag. Det skall därför vara bra, konkreta saker.”111

Enligt SPFs representant fungerar alltså kommunens insatser för de äldre 
tillfredställande, varför det inte finns ett behov av att väcka frågor. Det tycks 
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emellertid enbart utgöra halva sanningen, eftersom det också skulle finnas 
pensionärsledamöter som tycker att mötet med pensionärsrådet är synonymt 
med att ”slösa bort en hel dag”. Att det finns ledamöter som inte är särskilt 
intresserade av pensionärsrådet nämns även av andra. En av politikerna fick 
känslan av att det var några personer på ett möte ”som tyckte det var jättebra, 
men många som upplevde att de inte hade tid att komma för att de hade så 
mycket annat att göra”.112

Vänds blickarna bort från pensionärsrådet, framgår att pensionärs-
organisationerna i kommunen använt sig av andra kanaler för att kunna 
påverka. I en fråga gällande färdtjänsten försökte pensionärsorganisationerna 
få till stånd en ändring genom att skicka skrivelser till kommunen. Utöver 
skrivelser förekommer även, enligt samtliga intervjuade, kontakter med 
kommunen i form av att politiker bjuds in till föreningarnas möten, direkta 
uppvaktningar, träffar med socialchefen och personliga kontakter. Sekreteraren i 
rådet påminner om att det hänt att pensionärsorganisationerna vänt sig direkt 
till socialchefen eftersom ”det är en liten kommun utan krångligheter”.113 
SPFs ledamot menar att alla kontakter inte kan gå via pensionärsrådet ”på en 
så pass liten ort. Alla har någon som är berörd av vad som händer”.114 På 
frågan om vilken kanal till kommunen som är viktigast menar samme 
ledamot att ”de samverkar med varandra, men det är förmätet att säga att 
KPR är viktigast”.115

Intervjuerna från Bärby tyder sammanfattningsvis på att pensionärs-
organisationernas inflytande över politiken begränsats till att gälla en fråga 
om brandskyddet på ett äldreboende. Det förhållandet är dels orsakat av att 
kommunen främst använder rådet till att informera pensionärsorganisationerna 
kring innebörden av redan fattade beslut, dels av att pensionärsorganisationerna 
själva inte är aktiva när det gäller att ta egna initiativ. Bakom den låga aktiviteten 
lyfts en rad faktorer fram, som ett ointresse för rådets möten, frånvaron av 
konfliktfrågor och dåliga förutsättningar för drivandet av egna frågor. När 
det händer något i kommunen som upprör de äldre, tycks det dock som att 
pensionärsorganisationerna reagerar, men inte nödvändigtvis genom 
pensionärsrådet. 

Pensionärsorganisationernas inflytande 
Undersökningen av pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över 
politiken genom råden visade att det var begränsat. Intervjuerna tyder på att 
pensionärsorganisationerna haft ett inflytande i Skölsta kommun över frågor 
rörandes avgifter, tillgänglighet, medinflytande och anhörigstöd; i Funbo 
                                                 
112  Intervju 10. 
113  Intervju 53. 
114  Intervju 29. 
115  Intervju 29. 
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över frågor rörandes servicegarantier, avgifter och serviceutbud på glesbygd; 
i Marielund över frågor rörandes avgifter, kollektivtrafik och dagverksamhet 
för pensionärer i ordinärt boende; samt i Bärby över en fråga rörandes 
brandskydd på ett äldreboende. Det är således inte särskilt många frågor det 
handlar om, med hänvisning till att de sannolikt härrör från en tidsperiod 
som sträcker sig över flera år. Pensionärsorganisationernas ledamöter har 
funnits med i råden sedan valet 1998 (intervjuerna genomfördes 2002) och 
några av dem hade även funnits med under mandatperioden innan. Det skulle 
också kunna ha förväntats att pensionärsorganisationerna haft ett större 
inflytande över ”tyngre” frågor, som kvalitén på äldreomsorgen. Istället handlade 
de frågor som pensionärsorganisationerna haft ett inflytande över, i flera fall 
om ”mindre” saker, som ombyggnationen av en trappa ur tillgänglighets-
synpunkt samt priset på bussbiljetter. Det är mot den bakgrunden jag gör 
bedömningen att pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över 
politiken genom de råd som studerades var begränsat. Den bedömningen 
gjordes också i några fall av pensionärsledamöterna själva som upplevde att 
de haft inflytande över politiken genom rådet i ”ett fåtal fall” respektive att 
deras insatser inte skulle ”överdrivas”. 

I samband med undersökningen ställdes även frågan om vad som 
begränsade pensionärsorganisationernas inflytande över politiken genom 
råden. Undersökningen visade att pensionärsorganisationernas inflytande 
över politiken snarare begränsas av deras egna förutsättningar för arbetet i 
råden än det sätt på vilket kommunen hanterar dem. Den slutsatsen stämde 
dock inte riktigt överens med förhållandena i Bärby, där kommunens ärenden 
främst handlade om information kring redan fattade beslut, eller pågående 
projekt, samtidigt som antalet möten var få. Inget tyder dock på att det förhållandet 
i sin tur är uttryck för att kommunen skulle strunta i att förankra frågor i 
pensionärsrådet inför beslut i nämnd. Istället handlade det om praktiska 
omständigheter, som att det förekom träffar mellan socialchefen och 
organisationerna på orten i ett parallellt organ, vilket gjorde pensionärsrådet 
överflödigt. 

I de övriga pensionärsråden fanns det inget som tyder på att kommunens 
hanterande av rådet bidrar till att begränsa pensionärsorganisationernas 
inflytande. Pensionärsledamöterna upplevde visserligen att det kunde handla 
om såväl information kring redan fattade beslut som samråd inför beslut, 
men inte att pensionärsrådet systematiskt blivit åsidosatt i någon viktig fråga. 
De gånger det inträffat upplevdes det av pensionärsorganisationerna inte ha 
varit orsakat av någon direkt motvilja från kommunens sida, utan snarare om ett 
tillfälligt avsaknande av rutiner. Politikerna gav under intervjuerna uttryck för att 
det i teorin fanns en svårighet med att förankra frågor i pensionärsrådet inför 
beslut i nämnd, eftersom antalet möten mellan de bägge församlingarna skiljde 
sig åt. I praktiken var det dock inget problem enligt de intervjuade politikerna, 
eftersom möjligheten alltid fanns att kalla in pensionärsrådet till extra möten. 
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En annan förklaring till pensionärsorganisationernas begränsade inflytande 
gick ut på att de själva tog initiativ till få ärenden. Den förklaringen erhöll stöd i 
tre av de studerade råden. I Bärby kommun tog pensionärsorganisationerna 
knappt några initiativ överhuvudtaget, medan antalet initiativ uppgavs vara 
begränsade i Funbo och Marielund. I Skölsta kommun var det emellertid ingen 
av de intervjuade som påtalade att det förekom någon obalans beträffande andelen 
ärenden initierade av kommunen respektive av pensionärsorganisationerna. 
Det kan antingen ha varit ett uttryck för att så verkligen var fallet, eller så 
överdrev respondenterna pensionärsorganisationernas andel av ärendena. 
Något som talar för att det sistnämnda alternativet skulle stämma är att 
pensionärsorganisationernas inflytande över politiken inom ramen för rådet i 
Skölsta kommun inte var påtagligt större jämfört med övriga råd som studerats. 

Orsaken till pensionärsorganisationernas begränsade antal ärenden fanns i 
själva förutsättningarna för deras lokala politiska arbete, som kännetecknades 
av ideellt arbete bland de enskilda medlemmarna. Underlaget till de frågor 
som aktualiserades i rådet härrör inte från någon stab av anställda experter, 
utan från pensionärsledamöternas eller medlemmarnas egna erfarenheter.116 
Trots det var det ingen av pensionärsledamöterna som beskrev förutsättningarna 
som dåliga, men däremot upplevde sig flera befinna sig i ett kunskaps-
underläge gentemot kommunen. En av de intervjuade upplevde att det var 
svårt att sätta sig in i kommunens information om budgeten. En annan upplevde 
att organisationen var dålig på att initiera egna ärenden till dagordningen, 
men ansåg att man gjorde sitt bästa utifrån förutsättningarna. 

Även bland politiker och tjänstemän gavs uttryck för att pensionärs-
organisationerna befann sig i ett kunskapsunderläge gentemot kommunen. 
Rådets ordförande i Marielund efterlyste fler och ”lite djupare” frågor från 
pensionärsorganisationerna, istället för de praktiska frågor som dominerande. 
Att det skulle kunna ske är kanske att hoppas på för mycket enligt min 
uppfattning, eftersom den enskilde pensionärsledamoten är beroende av sina egna 
erfarenheter, eller medlemmarnas, för att kunna driva frågor i rådet. Då förefaller 
det troligare att inflytandet är begränsat till frågor av karaktären ”vardagsproblem”, 
snarare än att det skulle omfatta resursallokeringen till äldreomsorgen. Något som 
också pekar i den riktningen är de mötesprotokoll som undersökts i tidigare avsnitt, 
där många av de frågor som aktualiserades av pensionärsorganisationerna handlade 
om öppettider på äldreboendets kafeteria, skateboardåkning på trottoarer och 
snöröjning av gator. Betydelsen av dessa vardagsnära frågor skall givetvis 
inte förringas. En av pensionärsorganisationernas ledamöter uttryckte det 
under intervjun som att även om det ofta handlar om ”små frågor”, kan dessa 
vara nog så viktiga att få gehör för. 

                                                 
116  Den grad till vilken medlemmarna bidrog till frågor i rådet kan emellertid diskuteras, 

eftersom flera av de intervjuade pensionärsledamöterna inte upplevde att frågan om 
ärenden till pensionärsrådet väckte någon större entusiasm på medlemsmötena. 
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Beskrivningen av pensionärsorganisationernas förutsättningar för 
arbetet med att påverka politiken lokalt illustrerar konsekvensen av att de 
saknar en av de maktresurser som poängteras av litteraturen på området, 
nämligen anställd expertis. Utan tillgång till den maktresursen riskerar det 
organiserade intresset att hamna i ett kunskapsunderläge av det slag som 
beskrivits. Anledningen är att det inte kan förväntas av en enskild pensionärs-
ledamot att denne skall vara expert på äldreomsorgsfrågor och dessutom ha 
tid att lägga ned ideellt arbete på att bevaka kommunen på samma sätt som 
kan förväntas av en anställd.117 En invändning mot resonemanget är att det 
inte går att dra alla pensionärsledamöter över en kam, utan vissa har 
individuella egenskaper som uppväger avsaknanden av anställd expertis. I de råd 
som studerades skiftade pensionärsledamöternas tidigare yrkeserfarenheter mellan 
exempelvis fastighetsskötare, tjänsteman, hemmafru och riksdagsledamot. 

En liknande variation förekom i erfarenheter av politiskt engagemang. 
Vissa av de intervjuade ledamöterna hade varit, eller var fortfarande, 
engagerade inom partipolitiken, medan andra helt saknade den erfarenheten. 
Skillnaderna i tidigare yrkeserfarenhet och politiskt engagemang gav dock 
inte något direkt utslag för pensionärsorganisationernas grad av inflytande 
över politiken, som var förhållandevis lika mellan de studerade råden. Min 
bedömning är därför att det, oavsett ledamöternas tidigare yrkeserfarenhet 
eller erfarenhet av politiskt engagemang, handlar om två helt skilda 
utgångspunkter för det organiserade intresset beroende på om organisationen 
är beroende av medlemmarnas ideella insatser för det intressepolitiska 
arbetet eller om den har tillgång till anställd expertis. Genom ideella insatser 
kan pensionärsorganisationerna säkert komma ett eller några steg framåt 
beroende på pensionärsledamotens individuella egenskaper, men inte lika 
långt som om man haft tillgång till anställd expertis. 

Resultatet av undersökningen ger sannolikt en god bild av pensionärs-
organisationernas inflytande genom kommunala pensionärsråd. Pensionärs-
organisationernas förutsättningar för arbetet i övriga pensionärsråd i landet 
kan inte förväntas skilja sig åt från dem som studerats. Även i övriga landet 
saknar pensionärsorganisationerna lokalt tillgång till anställd expertis för 
arbetet i råden, vilket försätter dem i ett kunskapsunderläge gentemot 
kommunen. Mot möjligheterna att kunna generalisera utifrån resultatet talar 
variationen mellan pensionärsledamöternas individuella förutsättningar för 
arbetet i råden. För egen del är jag tveksam till att en sådan variation ger 
upphov till några betydande skillnader mellan pensionärsorganisationernas 
inflytande genom råden, men det utgör en uppgift för framtida forskning att 
undersöka närmare. 

                                                 
117  Jfr Uhrwing 2001, s. 242. 
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10.6 Slutsatser 
Inflytandemöjligheter 
Undersökningen visade att pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter 
över politiken varierar mellan de lokala pensionärsråden. Uppgifter angående 
pensionärsrådens arbetsformer och typ av ärende på dagordningen tyder 
visserligen på att det finns inflytandemöjligheter för pensionärsorganisationerna 
inom pensionärsråden, men detta motsägs av deras egna bedömningar. Data 
angående pensionärsrådens arbetsformer erhölls genom enkätundersökningar. 
Dessa antyder att inflytandemöjligheter existerar för pensionärsorganisationerna 
inom de allra flesta av landets pensionärsråd. Antalet möten uppgår vanligtvis 
till fyra per år, kommunen representeras i regel av politiker från socialnämnden 
eller motsvarande och det finns en fastslagen praxis för administrativa 
rutiner, som utskick av protokoll etc. Det finns därför inget som tyder på att 
råden generellt skulle utgöra dysfunktionella institutioner, d.v.s. där få eller 
inga möten äger rum, där politiker inte deltar på mötena och där det inte 
finns några administrativa rutiner för exempelvis utskick av mötesprotokoll. 

Att verksamheten i råden fungerar utgör en förutsättning för att 
inflytandemöjligheter skall föreligga, men det är ingen garant eftersom 
verksamheten kan domineras av information från kommunen i redan fattade 
beslut. Uppgifter angående vilken typ av ärenden som förekommer i råden 
erhölls genom en studie av mötesprotokoll. Protokollen tyder även de på att 
inflytandemöjligheter föreligger för pensionärsorganisationerna genom de 
allra flesta av de råd som studerats. Visserligen utgörs många ärenden av 
information från kommunen i redan fattade beslut, men det förekommer också i 
nästan samtliga fall att frågor förankrats i rådet före det att kommunen fattar 
beslut. Dessutom förekom i så gott som samtliga fall att pensionärs-
organisationerna tagit initiativ till egna ärenden i syfte att påverka. Att 
pensionärsråden enbart skulle användas av kommunerna i syfte att informera 
pensionärsorganisationerna om innebörden av redan fattade beslut finns det 
därför inget som tyder på utifrån de mötesprotokoll som studerats. Det bör 
dock understrykas att det var ett urval mötesprotokoll från 123 av landets 
pensionärsråd som studerades. Dessa hade bifogats i anslutning till Social-
departementets enkätundersökning från 1997. Det går därför inte att utesluta 
att de pensionärsråd som bifogade protokoll utgör de som är ”bäst i klassen”. 

Uppgifter angående pensionärsorganisationernas egna bedömningar av sina 
inflytandemöjligheter genom råden erhölls genom enkätundersökningar. Det var 
de uppgifterna som tyder på att pensionärsorganisationernas inflytande-
möjligheter varierar mellan råden. I en enkätundersökning från PRO 2001 
upplevde sig i grova tal hälften av pensionärsorganisationernas ledamöter i 
råden ha inflytandemöjligheter över politiken, en fjärdedel upplevde att de 
förelåg till viss del (tveksamma) och en fjärdedel upplevde sig inte ha det. 
Det resultatet överensstämmer med det från en enkätundersökning genomförd 
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av Socialdepartementet 1997. En invändning mot resultatet är att pensionärs-
organisationernas ledamöter inte gör någon åtskillnad mellan inflytande-
möjligheter och faktiskt inflytande, varför de kan ha uttalat sig om det 
sistnämnda. Mot det talar de motiveringar till svaren som gjorts i anslutning till 
Socialdepartementets enkät från 1997. I en del av fallen kan det dock ha 
handlat om bedömningar av faktiskt inflytande. Det framgick av den under-
sökning som gjordes av pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över 
politiken genom fyra av landets pensionärsråd. Ett av de råd, där inflytande-
möjligheterna enligt enkäten var mindre goda, skiljde sig i praktiken inte åt 
från de råd där inflytandemöjligheterna enligt enkäten bedömdes som goda. 

Inflytande 

Undersökningen av pensionärsorganisationernas inflytandemöjligheter över 
politiken visade att möjligheterna varierar mellan råden, vilket även kan 
antas gälla för pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken. 
För att ta reda på om det stämmer, och hur det i så fall kan förklaras utifrån ett 
maktresursperspektiv, undersöktes pensionärsorganisationernas faktiska inflytande 
genom fyra kommunala pensionärsråd. Undersökningen visade att det inte 
förekom någon större variation i inflytande mellan de studerade råden. 
Pensionärsorganisationernas inflytande var begränsat till några enstaka frågor som 
i flera fall handlade om mindre saker som brandtillsynen på ett äldreboende. 
I samband med undersökningen ställdes även frågor om hur pensionärs-
organisationernas begränsade inflytande kunde förklaras. Slutsatsen drogs att 
deras inflytande över politiken snarare begränsas av de egna förutsättningarna 
för arbetet i råden, än av kommunens hanterande av verksamheten. 

Under intervjuerna förekom indikationer på att pensionärsorganisationerna 
befann sig i ett kunskapsunderläge gentemot kommunen. Det kunde ta sig i 
uttryck genom att pensionärsorganisationerna bidrog med färre ärenden till 
mötena än kommunen och att det kunde vara svårt att hänga med på en del 
av den information som gavs om exempelvis kommunens budget. Den 
omständigheten illustrerar konsekvensen av att pensionärsorganisationerna 
lokalt inte har tillgång till en av de maktresurser som diskuteras i litteraturen, 
nämligen anställd expertis. Pensionärsorganisationerna lokalt är istället beroende 
av de enskilda medlemmarnas ideella arbete. Det är den omständigheten som 
försätter pensionärsorganisationerna lokalt i ett kunskapsunderläge gentemot 
kommunen, eftersom den enskilda pensionärsledamoten inte har den tid och 
kunskap som kan förväntas av anställda experter. 

Till diskussionen om pensionärsorganisationernas maktresurser lokalt 
saknas emellertid ett par pusselbitar. Den kanske mest angelägna frågan är 
vad som blev av den maktresurs som går ut på att de representerar en viktig 
väljargrupp för partierna. Pensionärsorganisationernas maktresurser på lokal 
och central nivå undersöks vidare i nästa kapitel. 
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11.  Maktresurser på central och lokal nivå 

 
 
I föreliggande kapitel ställs frågan om vilka maktresurser pensionärs-
organisationerna förfogar över på central respektive lokal nivå. Detta görs för att 
utifrån ett maktresursperspektiv kunna förklara pensionärsorganisationernas 
inflytande på central nivå respektive pensionärsorganisationernas begränsade 
inflytande på lokal nivå. Frågan besvaras i kapitlet genom en undersökning av 
dels aktörernas egna bedömningar av pensionärsorganisationernas maktresurser, 
dels sakförhållanden om exempelvis äldres röstande. Vilka maktresurser upplever 
pensionärsorganisationernas företrädare att den egna organisationen förfogar 
över? Vilka maktresurser upplever politikerna att pensionärsorganisationerna 
förfogar över? Upplever dessa aktörer att det finns skillnader mellan de olika 
pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser? Stämmer aktörernas 
bedömningar överens med sakförhållandena? Det är genom att jämföra 
pensionärsorganisationernas bedömningar med politikernas samt att jämföra 
aktörernas bedömningar med sakförhållanden, som klarhet skall bringas i 
frågan om vilka maktresurser pensionärsorganisationerna förfogar över. 

Genom en analys av politikernas motiv till sitt handlande drogs i 
tidigare kapitel slutsatsen att en av pensionärsorganisationernas maktresurser 
består av att de representerar en viktig väljargrupp för partierna. Detta bekräftas 
också av aktörernas egna bedömningar, vilket kommer att framgå av kapitlets 
första avsnitt. För att förvissa mig om att aktörernas egna bedömningar överens-
stämmer med sakförhållandena undersöks även pensionärsorganisationernas 
organiseringsgrad samt äldres röstande. I kapitlets andra avsnitt går undersökningen 
vidare med aktörernas bedömningar av vilka övriga maktresurser pensionärs-
organisationerna förfogar över på central nivå. Därefter riktas i kapitlets 
tredje avsnitt fokus mot förhållandena på lokal nivå. I föregående kapitel 
drogs slutsatsen att pensionärsorganisationerna lokalt saknar tillgång till 
anställd expertis, men hur ser situationen ut i övrigt? Avslutningsvis jämförs 
och summeras resultatet av undersökningen på central och lokal nivå i 
kapitlets fjärde avsnitt. 

11.1 Representanter för en viktig väljargrupp 
Pensionärsorganisationernas bedömningar 

Analysen i tidigare kapitel av politikernas motiv till sitt handlande visade att 
en av pensionärsorganisationernas maktresurser är att de representerar en 
viktig väljargrupp. Den maktresursen var även den mest omnämnda bland 
ordföranden för landets pensionärsorganisationer som svar på frågan om de 
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anser sig förfoga över några maktresurser, och vilka de i så fall är.1 Nedan 
följer några illustrativa exempel på hur ordförandena formulerade sig: 

”Det faktum att PRO är en folkrörelse med 380 000 medlemmar gör 
att vi inger respekt. Storleken har betydelse. Samtliga fem rikstäckande 
pensionärsorganisationer organiserar drygt femtio procent av landets 
pensionärer. Det spelar en stor roll. Dessutom utgör pensionärerna 
som grupp i samhället cirka två miljoner, vilket innebär att 
politikerna visar lyhördhet för pensionärernas organisationer.” 2

”Vår styrka är röstetalet. Vi påverkar de politiska partierna genom 
att vi är stora. … Jag brukar uttrycka det så att till skillnad från 
fackföreningarnas strejkmedel har vi bara två maktmedel, nämligen 
vårt stora antal och vårt växande antal.”3

” … antalet innebär makt. Det är många potentiella väljare som 
jag har med i min organisation. Kan jag beskriva att det och det 
partiet gått oss till mötes i den och den frågan och tycker som vi, 
så är det gratis reklam för partiet.”4

Antalet medlemmar tillfästs alltså betydelse av ordförandena för pensionärs-
organisationerna, eftersom det utgör en förutsättning för att de skall kunna 
sägas representera en viktig väljargrupp. En annan förutsättning är att 
ledningen i respektive organisation förmår att påverka medlemmarnas 
röstande, vilket sker genom att den fungerar som en länk mellan väljare och 
valda. Det förhållandet uttrycks som följande av ordföranden i en av 
pensionärsorganisationerna: 

”Med hjälp av information kan du styra medlemmarnas inställning. 
… Du kan därför påverka röstunderlaget i viss riktning. Säger 
man att det inte går att få någon lösning med den här regeringen, 
då kan pensionärerna uppleva att det är åt helvete.”5

I vad mån ledningen i respektive organisation faktiskt påverkar medlemmarnas 
röstande är svårt att uttala sig om, men det finns i alla fall förutsättningar för 
att den skall kunna göra det. Samtliga pensionärsorganisationer har medlems-
tidningar genom vilka ordförandena kan kommunicera med sina medlemmar. 
Medlemstidningarna skiljer sig åt med avseende på storlek och innehåll, men 
samtliga ger utrymme åt organisationens intressepolitiska verksamhet. Det 
sker främst i form av en slags ledarsektion av typen ”Ordförande har ordet”. 

                                                 
1  Intervjuer har genomförts med nästan samtliga ordföranden under 1990-talet för landets 

fem rikstäckande pensionärsorganisationer. Under intervjuerna har också förbundssekreterare 
eller motsvarande medverkat vid ett par tillfällen. Det sammanlagda antalet intervjuade 
uppgår därför till tretton stycken. 

2  Intervju 36. 
3  Intervju 25. 
4  Intervju 63. 
5  Intervju 84. 

 270

Print & Media



I dessa sektioner behandlas utvecklingen av organisationens intressepolitiska 
frågor, varpå ris och ros delas ut till regeringen eller partierna beroende på 
hur de agerat. Alla fem rikstäckande organisationer har också egna 
hemsidor. Deras betydelse som informationsförmedlare till medlemmarna 
får dock än så länge anses vara underordnad medlemstidningarna. 

Politikernas bedömningar 

Intervjuer har skett med sammanlagt tio politiker med erfarenhet av uppdrag 
som statsråd eller statssekreterare under olika perioder från 1970-talet fram 
till idag.6 Pensionärsorganisationernas egen bedömning att de representerar 
en viktig väljargrupp stöds utav merparten av de intervjuade politikerna, som 
även de fått frågan om de upplever att pensionärsorganisationerna förfogar 
över några maktresurser och vilka de i så fall är. Nedan följer några 
illustrativa exempel på hur politikerna svarat: 

”Demonstrationer och insändare i tidningarna; lyckas man 
organisera det och vänder det mot en tydlig mottagare hade det 
varit väldigt farligt. På vilket sätt? [Författarens fråga] Ja, det 
kunde ha lett till röstskolk. PRO skulle aldrig uppmana sina 
medlemmar till att rösta på ett annat parti än vad de röstat på 
eftersom de är partipolitiskt neutrala, men däremot skulle de 
kunna bidra till att skapa en passivitet i valdeltagandet som skulle ha 
lett till att socialdemokraterna förlorade i valen eftersom det i 
alla fall på den tiden var många socialdemokrater i PRO.”7

” … det är en politisk maktgrupp som ingen kan nonchalera. 
Inget parti kan nonchalera dem, utan snarare tvärtom bli bättre 
och bättre på att fria till dem.”8

”Alla förstår att de kan säga till sina medlemmar att inte rösta på 
det och det partiet, vilket kan få stor betydelse. De kan säga att 
det här partiet är emot våra intressen och vi är besvikna.”9

Hur partierna ställer sig till pensionärsorganisationernas krav bedöms alltså få 
konsekvenser på väljararenan. Anledningen är att pensionärsorganisationernas 
ledning kan skapa en stämning bland medlemmarna som kan vara både 
positiv eller negativ för partierna. En av de intervjuade upplevde dock inte 
förlusten av röster till andra partier som ett hot. Hotet upplevdes istället bestå 
av röstskolk bland de äldre om socialdemokraterna hamnade på 
koalitionskurs med PRO. 

                                                 
6  Sju av de intervjuade representerar socialdemokratiska regeringar, medan de övriga 

representerar borgerliga regeringar. 
7  Intervju 23. 
8  Intervju 77. 
9  Intervju 45. 
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Att pensionärsorganisationernas maktresurs utgörs av att de representerar 
en viktig väljargrupp bekräftas inte enbart av de intervjuade politikerna, utan 
även av andra politiker. Ett tidigt exempel är hämtat från den andra volymen 
av f.d. statsrådet Ulla Lindströms memoarer Och regeringen satt kvar!. Där 
tecknas de äldres inflytande över partiernas ställningstagande under 1960-
talet som följande: 

”En främling som besöker Sverige utan föregående introduktion 
skulle kunna tro att endast personer över 60-65 års ålder äger 
rösträtt i landet. Det är också den växande skaran av pensionärer 
som partierna konkurrerar om.”10

Det är inte helt orimligt att det kan ha legat ett missnöje över den egna 
medeltillströmningen bakom detta uttalande. Finansminister Sträng lär 
nämligen vid ett tillfälle ha betraktat pengarna till ett av Lindströms ansvars-
områden som ”Ullas kaffepengar”. Lindströms bild av partiernas konkurrens 
om de äldres röstande tecknades i samband med valet 1964, men det finns 
inget som tyder på att betydelsen av de äldre som väljargrupp skulle ha 
minskat sedan dess. Ett tydligt exempel på det härstammar från statsminister 
Perssons tal på PRO-kongressen 2000, vilket berörts i tidigare kapitel.11

Hur rimlig är då de intervjuades bedömning att pensionärs-
organisationerna representerar en viktig väljargrupp? För att ta reda på det 
har data granskats angående pensionärsgruppens storlek, pensionärs-
organisationernas organiseringsgrad och äldres röstande över tid. Detta har 
gjorts eftersom pensionärsorganisationerna inte kan sägas representera en 
viktig väljargrupp i förhållande till partierna om pensionärerna endast utgör 
en mindre del av befolkningen i samhället, om pensionärsorganisationerna 
enbart organiserar en bråkdel av denna grupp och om landets pensionärer 
överhuvudtaget inte går och röstar. I anslutning till data angående de äldres 
röstande är det inte enbart deras deltagande i val som är intressant att 
studera, utan även deras röstande på olika partier. Utifrån data angående 
deras röstande på olika partier kan ställning tas till huruvida pensionärs-
organisationerna representerar en lika viktig väljargrupp för alla partier, eller 
om det finns skillnader. 

Organiseringsgrad 

I ett första steg analyseras pensionärsgruppens storlek och pensionärs-
organisationernas organiseringsgrad (Figur 11.1). Granskningen ger stöd åt 
den bedömning som gjorts av politiker och företrädare för pensionärs-
organisationer. 

                                                 
10  Lindström 1970, s. 23. 
11  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 16f. 
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Figur 11.1 
Andel medlemmar i pensionärsorganisationerna i procent av samtliga  

ålderspensionärer samt andel ålderspensionärer av befolkningen. 
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Källa: SOS, Befolkningsstatistik (olika år). ULF-undersökningarna har hämtats från: Häll 
1994, s. 229. Vogel (m.fl.) 2003, s. 227. Källorna till pensionärsorganisationernas medlems-
statistik återfinns i avhandlingens bilagedel. 
Anm: Ålderspensionär definierad som person 67 år och äldre fram till 1976, därefter 65 år 
och äldre. Data från ULF-undersökningarna avser åldersgruppen 65-74 år. 

Av figuren framgår att pensionärer utgör en stor och växande andel i 
förhållande till totalbefolkningen. År 1960 utgjorde andelen 65 år och äldre 
av befolkningen 12 procent; år 2000 hade den siffran stigit till 17 procent. År 
2010 förväntas andelen 65 år och äldre ha stigit till 19 procent och 2050 till 
24 procent.12 Figuren visar även att denna del av befolkningen i allt högre 
utsträckning har kommit att representeras av pensionärsorganisationerna, 
vars tillväxt var särskilt snabb under två perioder: Dels 1940-1970, dels 
1980-2000. Under den första perioden stod PRO för den snabbaste medlems-
tillväxten. Organisationens medlemsantal steg från 11 000 medlemmar 1942 
till 269 000 medlemmar 1970. Under den andra perioden stod två andra 
organisationer för den snabbaste medlemstillväxten, nämligen SPF och 
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF). SPF lyckades med 
bedriften att fördubbla sitt medlemsantal under perioden, från 97 000 
medlemmar till 200 000 medlemmar. Den mest imponerande ökningen 
under den andra perioden står emellertid SKPF för. Deras medlemsantal 
ökade från 32 000 medlemmar 1990 till över 100 000 medlemmar 2000. 
                                                 
12  Statistiska Centralbyrån 2000, s. 21. 
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Baserat på pensionärsorganisationernas egna uppgifter angående antal 
medlemmar, representerar de över hälften av landets ålderspensionärer i 
Sverige. Den organiseringsgraden kan emellertid förväntas vara överskattad. 
Orsaken är att en pensionär kan tillhöra mer än en pensionärsorganisation 
samt att organisationerna även accepterar förtidspensionärer som medlemmar. I 
syfte att erhålla tillförlitligare uppgifter angående organiseringsgraden har 
uppgifterna jämförts med SCBs s.k. ULF-undersökning (Undersökningen av 
LevnadsFörhållanden). I den undersökningen har pensionärer mellan 65-74 
år tillfrågats huruvida de tillhör en pensionärsorganisation. År 1978 svarade 26 
procent av landets pensionärer i åldrarna 65-74 år ja på den frågan och 2000 
hade siffran stigit till 42 procent. Eftersom ULF-undersökningen utgör en s.k. 
survey-undersökning kan det dock inte uteslutas att den bidrar till att istället 
underskatta pensionärsorganisationernas organiseringsgrad. Utifrån deras egen 
medlemsstatistik och ULF-undersökningarna kan därför pensionärs-
organisationernas faktiska organiseringsgrad ligga någonstans mellan 42-50 procent. 

En förklaring till den höga organiseringsgraden för svensk pensionärs-
rörelse, är att den utgör en naturlig följd av landets tradition med starka 
fackföreningar. Jämfört med andra länder är den fackliga organiserings-
graden att betrakta som hög i Sverige. År 1999 organiserade facken i Sverige 
80 procent av arbetstagarna.13 Om det är så pass många yrkesverksamma 
människor som väljer att gå med i en organisation som bevakar deras 
intressen på arbetsmarknaden, är sannolikheten större för att de sedan skall gå 
med i en liknande organisation efter pensioneringen. Den höga anslutnings-
graden till pensionärsorganisationerna kan dock inte enbart anses vara en 
följd av en ingjuten tradition hos medborgarna. Det finns också vad Mancur 
Olsen kallar för ”selektiva incitament”.14 Ett av dessa utgör motsvarigheten 
till fackföreningarnas administrativa ansvar över a-kassan, närmare bestämt 
de försäkringar som pensionärsorganisationerna erbjuder. Ett exempel är 
SKPF, som kan erbjuda medlemmar en förlängning av den försäkring som 
Kommunal försåg dem med under deras yrkesverksamma år.15

Ett annat selektivt incitament som inte skall underskattas, är det aktivitets-
utbud som erbjuds av pensionärsorganisationerna. I samband med de besök 
som gjordes i ett urval av landets pensionärsföreningar, fick författaren en 
god överblick av alla de aktiviteter som erbjöds. Det handlade om aktiviteter 
som resor, studiecirklar, motion och högtidsfester. När deltagandet i den sociala 
gemenskapen på arbetsplatsen försvinner i samband med pensioneringen, 
finns det ett behov av att kunna kompensera för detta genom att umgås med 
sina medmänniskor på andra platser. Pensionärsorganisationernas anordnade av 
sådana platser utgör ett annat starkt bidragande incitament till medlemskap. 

                                                 
13  Kjellberg 2001, s. 27. 
14  Olson 1965. 
15  Jensen 1999, s. 108f. 
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Röstningsbeteende bland äldre 

Att etablera goda relationer till organisationer med så många medlemmar som 
pensionärsorganisationerna förfogar över, är önskvärt för alla partier. Där-
igenom etableras en länk till en grupp i samhället vars deltagande i val är 
högt. Från 1970-talet och framåt har valdeltagandet i gruppen 65-69 år varit 
bland det högsta jämfört med andra åldersgrupper. I valet 2002 var t.ex. 
valdeltagandet högst i åldersgruppen 65-69 år med 89 procent, medan det 
var något lägre i åldersgruppen 70-74 år (88 procent). Detta är ungefär lika 
högt som valdeltagandet i åldersgruppen 55-64 år, medan det ligger sju 
procent över åldersgruppen 35-49 år (ca 82 procent) och hela 20 procent 
över åldersgruppen 22-24 år (69 procent). Valdeltagandet för samtliga 
åldersgrupper var 81 procent i valet 2002. Under förutsättning att 
medborgarna i dåvarande åldersgruppen 55-64 år fortsätter att rösta i hög 
utsträckning efter att de uppnått pensionsåldern, samt att de dåvarande 
yngres låga valdeltagande består när gruppen är medelålders, kan den äldre 
väljargruppen komma att få en ännu större tyngd i framtiden än vad fallet är 
idag. För detta scenario talar även att de äldre kan förväntas vara friskare 
högre upp i åldrarna, vilket skulle innebära att valdeltagandet kommer att 
öka i åldern 70 år och äldre.16

Förutom valdeltagande är fördelningen av de äldres röstande på olika 
partier intressant att studera. Av den studien framgår att även om alla partier kan 
förväntas vara intresserade av goda relationer till pensionärsorganisationerna, så 
gäller detta för vissa partier i högre utsträckning än andra. Närmare bestämt 
gäller detta för socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna. Äldres 
partival uppvisar inga dramatiska skillnader i jämförelse med övriga 
befolkningen. Även bland de äldre är socialdemokraterna det största partiet. De 
partier som lyckas komma i närheten av socialdemokraternas stöd bland de 
äldre har varierat över tid mellan centern och moderaterna (se figur 11.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  SOS, Allmänna valen, del tre och fyra (olika år). 
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Figur 11.2 

Stöd för partierna bland äldre väljare (61-80 år)  
i riksdagsvalen 1960-2002 (i procent). 
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Källa: Holmberg & Oscarsson 2004, s. 292. 
Anm.: Data över partival hos gruppen äldre, där ”äldre” definieras som personer i åldern 61-80 år. 

Stödet till socialdemokraterna bland den äldre befolkningen har fluktuerat 
över åren, men aldrig fallit under 40 procent. En toppnotering nåddes i valet 
1968 när nästan 55 procent av landets äldre lade sin röst på social-
demokraterna. Stödet sjönk påtagligt i valet 1970 till ca 45 procent och kom 
att stabilisera sig på den nivån under resten av 1970-talet. I valet 1982 ökade 
stödet igen, för att avlösas av ett betydligt mer svårbedömt mönster under 
resten av decenniet samt under 1990-talet där framgångar avlöstes av motgångar. 
Inget annat parti har i närheten av det stöd som socialdemokraterna har av de 
äldre väljarna. Undantagen utgörs möjligtvis av centerpartiet som haft ett stöd 
bland de äldre som översteg 20 procent i val under perioden 1970-1982. 

Data angående äldres partival säger emellertid inget om hur pass 
viktiga de äldres röster är för partierna i relation till andra gruppers. Inom 
litteraturen finns ett antagande om att partiernas väljarkår består av olika 
kärngrupper.17 Studeras partiernas andel av de äldres röster i relation till 
deras totala andel röster, framgår det att de äldre utgör en viktig kärngrupp 
för vissa partier, men inte andra (figur 11.3). 

                                                 
17  Molin 1965, s. 143. 

 276

Print & Media



Figur 11.3 
Förhållandet mellan ålder och väljarstöd till partier, 1960-2002. Index. 
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Källa: Holmberg & Oscarsson 2004, s. 292. 1960-1968: SOS, Riksdagsmannavalen. 1970-
2002: SOS, Allmänna valen. 
Anm.: Indexet har konstruerats genom att dividera partiernas andel av rösterna från de äldre 
(61-80 år) med partiernas totala andel av rösterna i valen 1960-2002. Ett indextal =1 indikerar 
att stödet för partiet är lika starkt bland de äldre som bland väljargruppen i helhet. Ett indextal 
>1 indikerar ett starkare stöd för partiet bland de äldre än bland övriga väljare. Ett indextal <1 
indikerar ett svagare stöd för partiet bland de äldre än bland övriga väljare. 

I figuren redovisas partiernas andel av gruppen äldres röster i relation till 
deras totala andel av väljarkårens röster genom ett index. Indexet är 
konstruerat så att värdet är över 1 om de äldres stöd för partiet är starkare än 
hos befolkningen i helhet och under 1 om det är svagare. Indexet visar att de 
äldre utgör en av kärngrupperna i väljarkåren hos socialdemokraterna, centern 
och kristdemokraterna. Socialdemokraternas indextal har aldrig understigit 1 
i något val sedan 1973. I valet 1985 sjönk emellertid socialdemokraternas 
indextal något, för att sedan återhämta sig i valet 1988. Därefter har 
indextalet successivt kommit att sjunka med undantag för valet 1998. Trots 
denna negativa utveckling under senare år, består socialdemokraternas 
valmanskår fortfarande av en hög andel äldre. 

På den borgerliga sidan utgör de äldre en av kärngrupperna hos 
centern och kristdemokraterna. Centerpartiet är det parti vars andel äldre 
väljare är den högsta bland samtliga partier. Centerns indextal var högt under 
1960-talet, men minskade sedan i valet 1973. Valet 1979 utgör en vändpunkt 
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för partiet, då andelen röster från de äldre kom att öka dramatiskt i förhållande 
till partiets totala andel röster. Därefter har centerpartiets indextal successivt 
stigit med undantag av valet 1988. 

De äldre utgör också en av kärngrupperna bland kristdemokraternas 
väljare. Sedan partiet tog plats i riksdagen 1991 har deras indextal aldrig 
understigit ett. När det gäller moderaterna har deras stöd bland de äldre 
väljarna endast överstigit hela befolkningens stöd vid tre tillfällen under den 
studerade perioden. Mönstret är detsamma för folkpartiet, vars andel av de 
äldre väljarna överstigit partiets andel av samtliga väljare under fem 
tillfällen. I indexets bottenskikt återfinns miljöpartiet och vänsterpartiet. Deras 
andel av de äldres röster i har aldrig överstigit deras totala andel av rösterna, 
vilket innebär att indexet inte har nått över 1 på indexskalan.18

Vilka konsekvenser får observationen att de äldre kan sägas utgöra en 
av kärngrupperna i valmanskåren hos socialdemokraterna, centern och krist-
demokraterna? Björn Molin gör i sin avhandling gällande att varje politiskt 
parti har en kärna av homogena anhängare som utgör en majoritet bland 
partiets väljare och bland de aktiva inom partiet. Denna grupp formar en 
intressegemenskap som ger upphov till den s.k. intressefaktorn, vilken enligt 
Molin är viktig att uppmärksamma för att kunna förklara varför ett parti intar 
en viss ståndpunkt i en fråga.19 Min tolkning av Molins resonemang är att 
partierna i första hand ser till att tillgodose kärngruppens intressen och, först 
efter att detta har gjorts, ger sig in i konkurrensen om andra väljargrupper. 
Utan att först slå vakt om kärngruppen riskerar partiet att stå utan ett slags 
stabilisatorer som bidrar till att mildra ett partis tillbakagång i gruppen 
”flyktiga väljare”. 

Det är mot den bakgrunden som socialdemokraterna, centern och krist-
demokraterna i högre grad än andra partier kan antas vara intresserade av 
goda relationer med pensionärsorganisationerna. Antagandet får också stöd av 
partiernas agerande i anslutning till ett par av de frågor som tidigare studerats, 
däribland tandvårdsförsäkringen. Det var som bekant socialdemokraterna som 
kom att lägga förslag om en reformering av de äldres tandvårdsförsäkring, 
vilket kan tolkas som ett sätt för partiet att tillgodose intressena hos en av 
sina kärngrupper. Till en början utmålade sig miljöpartiet som motståndare 
till den reform som föreslagits av socialdemokraterna, med hänvisning till att 
den inte enbart borde omfatta äldre. Istället föreslog miljöpartiet att 
förstärkningen av tandvårdsförsäkringen borde rikta sig mot alla grupper med 

                                                 
18  Resultatet stämmer överens med den undersökning av samband mellan ålder och partival 

som genomförts av Holmberg. Den visar att socialdemokraterna och centern sedan 1979 
haft sitt starkaste väljarstöd bland de äldre, att kristdemokraterna haft sitt starkaste 
väljarstöd bland de äldre sedan 1985 med undantag av valet 1994, att mönstret varierar för 
moderaterna och folkpartiet samt att vänsterpartiet och miljöpartiet har sitt starkaste 
väljarstöd bland de yngre. Se Holmberg 2000, s. 87. 

19  Molin 1965, s. 141ff. 
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behov av tandvård i samhället. Vid en första anblick framstår miljöpartiets 
agerande som vanskligt på väljararenan med tanke på den stora väljargrupp 
som de äldre utgör, men studeras kärngruppen i partiets valmanskår framstår 
agerandet inte längre som lika riskabelt. Miljöpartiets kärngrupper består 
nämligen inte av de äldre väljarna. Tvärtom är andelen av de äldres röster i 
förhållande till partiets totala andel röster det lägsta bland samtliga riksdagspartier. 

Undersökningen av såväl pensionärsorganisationernas organiseringsgrad 
som de äldres röstande stöder bedömningen att en av pensionärs-
organisationernas maktresurser består av att de representerar en viktig 
väljargrupp för partierna. Data angående äldres röstningsbeteende visar dock 
att de äldre som väljargrupp är viktigare för vissa partier än för andra, 
närmare bestämt för socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna. 
Härnäst går undersökningen vidare med frågan om vilka andra maktresurser 
aktörerna bedömer att pensionärsorganisationerna förfogar över på central nivå. 

11.2 Övriga maktresurser 
Uppmärksamhet i massmedia 
I litteraturen förekommer en distinktion mellan insides och utsides lobbying. 
Med insides lobbying avses direkta kontakter med beslutsfattare i syfte att 
påverka deras agerande, medan utsides lobbying går ut på att påverka 
beslutsfattares agerande indirekt genom att få den allmänna opinionen att 
blåsa i en för organisationen gynnsam riktning. Det kan exempelvis ske 
genom att det organiserade intresset lyckas få positiv uppmärksamhet för 
sina krav i massmedia.20

Organiserade intressen kan dock för det första inte anses ha en jämlik 
tillgång till massmedias uppmärksamhet, och för det andra behöver den 
uppmärksamheten inte nödvändigtvis vara till gagn för organisationens syften. 
Uppmärksamhet åt organisationens krav i massmedia får därför anses utgöra 
en maktresurs som vissa organiserade intressen har tillgång till, men inte 
andra. Ordförandena i PRO och SPF gör bedömningen att uppmärksamhet åt 
organisationens krav i massmedia är av stor betydelse: 

”Massmedia har en oerhörd betydelse för opinionsbildningen när det 
gäller att få ut våra frågor. Utan att överdriva kan jag konstatera 
att PRO har ett gott förhållande till massmedia. Vi är allt som ofta 
efterlysta av media för att kommentera det politikerna hittar på 
ute i landet med vården, privatiseringarna och allt vad det nu är.”21

”Massmedia är av vikt. … Ta tandvården som ett annat exempel. 
I Rapport gick jag [SPFs ordförande] loss på miljöpartiet vilket 
fick en tydlig effekt.”22

                                                 
20  Kollman 1998. 
21  Intervju 36. 
22  Intervju 63. 
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Av citaten framgår inte enbart bedömningen att uppmärksamhet åt 
organisationens krav i massmedia är en viktig maktresurs, utan även att 
pensionärsorganisationernas företrädare upplever sig förfoga över den makt-
resursen. Pensionärsorganisationernas förfogande över den maktresursen 
nämns också utav ett par av de intervjuade politikerna. Ett av de intervjuade 
statsråden upplevde rent allmänt att organisationer som var kritiska mot 
regeringen och ställde krav hade lätt att få uppmärksamhet i massmedia. 
Därmed kom de negativa aspekterna av regeringens politik hela tiden att ges 
företräde framför de positiva i massmedia.23

Bedömningen att pensionärsorganisationernas krav uppmärksammas i 
massmedia stöds av nyhetsrapporteringen kring de välfärdsprogram som 
studerades i tidigare kapitel. Av den rapporteringen framgår också att 
massmedia snarare arbetat för pensionärsorganisationerna än mot dem. 
Exempel på det är massmedias uppmärksammande av pensionärs-
organisationernas krav på maxtaxa respektive förbehållsbelopp inom äldre-
omsorgen, samt deras krav på ett bostadstillägg i statlig regi. Anledningen 
till att pensionärsorganisationernas krav uppmärksammas i massmedia är 
dels enligt PROs ordförande att de blir ombedda att kommentera olika 
händelser av betydelse för de äldre i landet, dels att de själva försöker 
påverka massmedias rapportering genom s.k. medialobbying.24 Ett synligt 
uttryck för denna lobbying är de pressmeddelanden som sänds ut från 
organisationerna, vilka också ligger ute på respektive organisations hemsida. 
En granskning av pressmeddelandena visar att innehållet exempelvis kan 
bestå av kommentarer till riksdags- eller regeringsbeslut, krav riktade till 
partierna samt nyheter rörande den egna organisationen. 
 

Anställd expertis 

I Marie Uhrwings avhandling Tillträde till maktens rum studeras vilka 
faktorer som är avgörande för att ett organiserat intresse skall släppas in i 
den offentliga beslutsprocessen och få yttra sig över lagförslag. Den faktor 
som pekas ut som avgörande av Uhrwing är anställd expertis, eftersom 
denna förser organisationen med sakkunskap och detaljkännedom om de 
frågor som organisationen arbetar med. Det är i sin tur nödvändigt för att 
organisationens synpunkter skall tas på allvar av tjänstemän och politiker.25

Av intervjuer med pensionärsorganisationernas företrädare framgår också 
att en av de maktresurser de upplever sig förfoga över är just anställd expertis: 

                                                 
23  Intervju 19. 
24  Naurin 2000. 
25  Uhrwing 2001. 
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”Vi har mycket goda experter som kan bearbeta förslag som kommer 
från riksdagspartierna. Att förslagen kan granskas av oss har oerhört 
stor betydelse eftersom vi då kan föra en bra argumentation när vi 
diskuterar olika upplägg för pensionerna, vården och omsorgen.”26 
[PROs ordförande] 
”Förutom storleken utgör kunskapsunderlaget en viktig maktresurs. 
SPF och PRO är tillräckligt stora för att kunna ta fram gedigna 
kunskapsunderlag.”27 [SPFs ordförande] 

Tillgången till expertis bedöms alltså som en nödvändig förutsättning för att 
organisationen skall kunna komma med synpunkter på förslag från riksdags-
partierna, lämna remissvar och komma med egna förslag. Tillgången till 
anställd expertis möjliggör dock mer än så enligt företrädare för PRO och 
SPF, nämligen att organisationens krav kan placeras in i ett större sammanhang: 

”Idag är det viktigare än någonsin att ha den här kompetensen 
som medför att dina krav är genomtänkta och genomförbara. … 
Man måste fråga sig ’Var kan vi i nuvarande läge komma fram 
och få förståelse för våra krav?’ Det är viktigt. Annars blir man 
en demonstrationsorganisation, utan egentligt inflytande.”28 
[PROs förbundssekreterare] 
”… väldigt viktigt är det här att du har ett kunskapsunderlag 
bakom det du vill åstadkomma. Det får inte bara handla om 
’wishful thinking’. Att det finns en realism i det du föreslår, att du är 
medveten om att det finns ett budgettak. Det finns det i den egna 
hushållsekonomin liksom i statsbudgeten och den kommunala 
budgeten. De [läs: politiker] har många gånger ett problem med 
prioriteringar, men du kan hjälpa dem att göra dessa 
prioriteringar genom kunskapsunderlaget.”29 [SPFs orförande] 

 
Genom tillgången till expertis kan alltså organisationens krav placeras i en 
bredare samhällskontext och erbjuda svar på de frågor politikerna måste 
brottas med: Hur kan det argumenteras för att just pensionärerna skall få en 
ekonomisk förbättring och inte andra grupper? Finns det utrymme för 
förslaget, givet statens budgetramar? För att organisationen skall kunna bidra 
med svar på dessa frågor och ge dem en närmare belysning, utgör tillgången 
till anställd expertis en förutsättning. Annars riskerar organisationen att 
hamna bland dem som dyker upp på Regeringskansliet och bara förmår att 
slå på trumman för sina krav. 

Betydelsen av organisationernas tillgång till anställd expertis blev 
särskilt tydlig i frågan om en skattereducering för pensionärer. Underlaget 
till den frågan togs fram av två experter från PRO och SPF, som gemensamt 
räknat på hur stor del av besparingen under 1990-talet som enbart drabbade 
                                                 
26  Intervju 36. 
27  Intervju 63. 
28  Intervju 36. 
29  Intervju 63. 
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pensionärerna och vilken kompensation som var rimlig att kräva. Den 
bedömning som gjordes kom också att få gehör hos statsministern på PRO-
kongressen 2000, vilket banade vägen för en skattesänkning för pensionärer. 
Under intervjuerna med ordförandena för PRO och SPF framkom att deras 
kunskapsunderlag inte enbart härrörde från anställda experter, utan även från 
de nätverk ordförandena förfogar över. PROs ordförande Andréasson upplever 
sig ha nytta av det nätverk han har med sig från tiden som ordförande i 
Livs30, medan SPFs ordförande Westerholm framhåller betydelsen av det 
nätverk hon fått under sina år i riksdagen.31

Pensionärsorganisationernas tillgång till anställd expertis upplevs 
också som betydelsefull av ett par av de intervjuade politikerna. Ett f.d. 
statsråd uttryckte det som följande: 

”Till saken hör att PRO har ett väldigt skickligt och kompetent 
kansli med experter; vissa av dem väl så skickliga som Social-
departementets experter.”32

I just detta fall är det PROs utredningsresurser som tillfästes betydelse. 
Kvalitén på PROs utredningsresurser kom också att erhålla ett erkännande 
av regeringen i början av 2000. Det skedde genom att Socialdepartementet 
rekryterade PROs expert på pensionsfrågor, Einar Edvardsson.33 Det finns 
också exempel på en rekrytering som ägt rum i motsatt riktning. PROs 
förbundssekreterare, Leif Karlsson, har ett förflutet som sakkunnig på 
Socialdepartementet under 1980-talet. 

Tillgången till anställd expertis pekas också ut som en viktig skillnad 
mellan pensionärsorganisationerna av ordförandena för de två stora förbunden 
PRO och SPF. De små förbunden anses inte förfoga över anställd expertis i 
den utsträckning som de stora förbunden. Att det inte enbart handlar om en 
upplevd skillnad utan en faktisk sådan, framgår av uppgifter om antalet 
anställda. Samtliga ordföranden för de fem förbunden (med undantag för 
RPGs) har arvoden för sina uppdrag. Under ordförandenivå var det 
emellertid bara PRO och SPF som vid tiden för intervjuernas genomförande 
uppgav sig ha tjänster avsatta med huvudsaklig inriktning på det intresse-
politiska arbetet. PRO uppgav sig ha fem tjänstemän med ansvar för media-
kontakter, pensioner, socialpolitik, samt inflytande- och konsumentfrågor.34 
SPF uppgav sig ha tre tjänstemän och därutöver förekom att personer 
anställdes på timlön för att utföra olika utredningsuppdrag.35

                                                 
30  Intervju 36. 
31  Intervju 63. 
32  Intervju 18. 
33  Dagens Nyheter, 2000-10-31, s. A10. 
34  Intervju 36. 
35  Intervju 63. 
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Det finns också en insikt bland ordföranden för de mindre förbunden om 
konsekvenserna av att det saknas anställd expertis för att sköta det intresse-
politiska arbetet. Ordföranden för ett av de mindre förbunden upplevde att 
organisationen blivit ”osynlig” på central nivå till följd av att det saknades 
anställda för att sköta det intressepolitiska arbetet. Under intervjun gjorde 
han därför bedömningen att det i framtiden krävdes ”offensiva satsningar” 
på personalsidan om förbundet ville spela i ”elitserien”.36

Ideologisk tillhörighet 
När de intervjuade tillfrågats om skillnader mellan pensionärsorganisationernas 
tillgång till maktresurser, framgår att de inte enbart skiljer sig utefter antal 
medlemmar och anställd expertis. En annan skillnad som pekas ut av företrädare 
för de mindre förbunden är att PRO och SPF skulle vara mer ”politiska”: 

”Alla organisationer som vi pratar om har inskrivet i sina stadgar 
att man är partipolitiskt obundna. Men det är så att PRO har ett 
väldigt nära samarbete med det nuvarande regeringspartiet. SPF 
har också en tradition av samarbete och kontakter med den 
borgerliga sidan.”37

”När man sitter vid sidan om dem måste man konstatera att det finns 
en viss form utav maktmedel i form av relationer mellan PRO 
och det socialdemokratiska partiet. … Ännu så länge, så vitt jag 
vet, har inte SPF haft en ordförande med socialdemokratisk 
bakgrund. Det visar den borgerliga anknytningen till det här.”38

Att PRO och SPF har kopplingar till politiska partier har gjorts gällande utav 
flera. Vanligast är antydan om att PRO har kopplingar till socialdemokraterna, 
vilken förekommer i Tommy Möllers och Mats Bäcks bok Partier och 
organisationer. Där konstateras att PRO formellt sett är partipolitiskt obundna, 
men sedan ”länge stått det socialdemokratiska partiet nära”.39 I andra 
sammanhang har det gjorts gällande att kopplingen till socialdemokraterna är 
så pass stark att organisationen bryter mot sina egna stadgar. Av dessa 
framgår att organisationen skall stå fri i förhållande till partier. 

Den uppfattningen har förts fram från borgerligt håll i samband med en 
större kampanj mot socialdemokratin under 1960- och 1970-talen. Kampanjen 
initierades av Forum för borgerlig debatt och bestod av en rad skrifter, 
däribland Rolf och Lena Norbergs Pensionärernas Riksorganisation och 
partipolitiken. I skriften hävdas att PRO är en ”socialdemokratiskt styrd 
organisation”.40 Påståendet grundades på en rad uppgifter om bl.a. organisationens 
tillkomst, agitation inför val och bemötanden av partiers förslag riktade mot 
                                                 
36  Intervju 84. 
37  Intervju 49. 
38  Intervju 16. 
39  Bäck & Möller 2001, s. 166. 
40  Norberg & Norberg 1966, s. 92. 
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de äldre.41 Innehållet av denna skrift kom senare att användas av ordföranden 
i Forum för borgerlig debatt, Erik Anners. I hans bok Den socialdemokratiska 
maktapparaten från 1976 fick PRO tjäna som ett exempel, bland flera, på hur 
den socialdemokratiska ”maktapparaten” var uppbyggd. Anners argumenterar 
där för att PRO tillskapats av socialdemokraterna i syfte att få ett ”fast 
grepp” om de äldre som väljargrupp.42 Det budskapet upprepades av Anners 
i olika nummer av Svensk Tidskrift, samt i häftet Maktapparaten.43 PRO 
reagerade mycket starkt över den kampanj som iscensatts av Anners. Av en 
artikel i medlemstidningen med rubriken ”Anners ljuger” framgår att organisationen 
valt att göra en anmälan mot en av artiklarna i Svensk Tidskrift. I anmälan 
ifrågasatte PRO huruvida det kunde vara förenligt med god publicistisk sed 
att komma med så pass lögnaktiga påståenden som Anners gjorde.44

En nyktrare betraktelse av förhållandet mellan pensionärsorganisationer 
och politiska partier än den som gjorts av sympatisörer för det dåvarande 
högerpartiet, visar att det inte finns belägg för förekomsten av formella band. 
Tvärtom finns det exempel på att organisationerna är mycket noga med att 
inte kopplas samman med politiska partier med hänvisning till innebörden av 
respektive organisations stadgar. Ett exempel är hämtat från PROs kongress 
2000, där en av medlemmarna framförde önskemål om att organisationen 
borde bli medlemmar i Olof Palmes internationella center. Det önskemålet 
avvisades emellertid av förbundsstyrelsen med hänvisning till att centret låg 
beläget på Sveavägen 68.45

Det går alltså inte att finna några belägg för förekomsten av formella 
band mellan pensionärsorganisationerna och de politiska partierna, men 
däremot förekomsten av informella band mellan PRO och SPF och två 
politiska sfärer. PRO tillhör arbetarrörelsens sfär och SPF en borgerlig sfär. 
Ett belägg för detta utgörs av den bas utifrån vilken respektive organisation 
rekryterar ordföranden. Lage Andréasson rekryterades från Livsmedelsarbetare-
förbundet Lars Sandberg från Statsanställdas förbund, Arne Geijer från LO och 
Axel E. Svensson från socialdemokraterna.46 Barbro Westerholm, har ett förflutet 

                                                 
41  Norberg & Norberg 1966. PRO avfärdade skriftens slutsatser och underströk i en ledare i 

medlemstidningen att det inte pågick ”politisk verksamhet inom den politiskt neutrala 
organisationen”. Folkpensionären, Nr. 4, 1966, s. 1. 

42  Anners 1976, s. 51. 
43  Svensk Tidskrift, Vol. 63, Nr. 4, 1976, s. 149f; Svensk Tidskrift, Vol. 63, Nr. 5-6, 1976, s. 

190f; Anners 1979. 
44  Pensionären, Nr. 5, 1976, s. 60. Organisationen kom också att rikta kritik mot skriften 

Maktapparaten. Den avfärdades av PRO som ett medel för borgerligheten att vinna valet 
1979. Se PRO-Pensionären, Nr. 4, 1979, s. 13. 

45  PRO, Kongressprotokoll 2000, s. 256ff. 
46  Ett mer lättviktigt belägg utgörs av gratulantskarans sammansättning till Lage Andréassons 

sjuttioårskalas. Av en rapport från kalaset i PROs medlemstidning framgår att Andréasson 
uppvaktades av den dåvarande socialförsäkringsministern Ingela Thalén, förre LO-basen 
Stig Malm och TCO-ordföranden Sture Nordh. Därutöver fanns gratulanter på plats från 
bl.a. ABF, Folksam och LO. Se PRO-Pensionären, Nr. 9, 2000, s. 14. 
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som riksdagsledamot för folkpartiet, Nils Carlshamre som riksdagsledamot för 
moderaterna och Erik Jonsson som ordförande inom Lantbrukarnas Riksförbund. 

Organisationernas tillhörighet till olika politiska sfärer, är av betydelse 
för deras inflytande över politiken. Landets pensionärer kan nämligen antas 
ha grupperat sig i de bägge organisationerna utefter vilken politisk sfär de 
själva upplever sig tillhöra.47 Det innebär i sin tur att ledarna för PRO 
respektive SPF har en större trovärdighet i de fall de påstår sig kunna tala för 
ett visst partis väljare, än vad som varit fallet om organisationerna inte haft 
någon ideologisk tillhörighet. Då förefaller sannolikheten större för att 
medlemmarnas röster fördelar sig på samtliga partier, vilket gör det svårt för 
politikerna att veta vilken väljargrupp organisationen egentligen representerar. 
Ett hot om röstskolk från PRO gentemot socialdemokraterna skulle alltså ha 
större tyngd med hänvisning till organisationens ideologiska tillhörighet, jämfört 
med ett motsvarande hot från en organisation vars ideologiska hemvist är 
oklar. Ideologisk tillhörighet utgör därmed en maktresurs som bidrar till att 
stärka en annan av pensionärsorganisationernas maktresurser, nämligen den 
om att de representerar en viktig väljargrupp. Med hänvisning till vilket parti 
som under längst tid suttit i regeringsmakten sedan andra världskriget, är det 
också lätt att räkna ut att PRO haft mer nytta av den maktresursen än SPF. 

Att den ideologiska tillhörigheten utgör en viktig maktresurs för båda 
pensionärsorganisationerna, är det få av de intervjuade politikerna som ger uttryck 
för. En av de socialdemokratiska politikerna medgav dock utan omsvep att: 

”Det är klart att för en socialdemokratisk regering är målet att hålla 
alla så nöjda som möjligt, men som socialdemokratisk regering är 
det särskilt viktigt att hålla PRO nöjt. För en borgerlig regering är det 
viktigt att hålla några utav de andra nöjda och ha nära kontakter med 
dem. Det finns en klar partipolitisk skillnad, det kan man säga.”48

Att de övriga politiker som intervjuats inte nämner denna maktresurs lika 
explicit som i citatet ovan kan vara ett uttryck för att den inte upplevs 
existera, eller så kan det vara ett uttryck för att den är känslig att tala om. Det 
kan ha att göra med en strävan bland de intervjuade efter att inte uttala sig på 
ett sådant sätt som kan ge stöd åt de påståenden som förekommit om att PRO 
har nära band till socialdemokratin. 

För att sammanfatta utgörs en av pensionärsorganisationernas makt-
resurser av att de representerar en viktig väljargrupp i förhållande till partierna. 
Utöver den maktresursen finns det även andra som bidrar till att förse 
pensionärsorganisationerna med inflytande på central nivå. Till dessa hör 
uppmärksamhet i massmedia, anställd expertis och ideologisk tillhörighet. 
Hur det förhåller sig med de lokala pensionärsorganisationernas maktresurser 
utgör ämnet för nästa avsnitt. 
                                                 
47  Det antagandet har emellertid varit svårt att finna belägg för, med hänvisning till brist på data. 
48  Intervju 77. 
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11.3 Maktresurser på lokal nivå 
Pensionärsorganisationernas företrädare 
Pensionärsorganisationernas representanter i de kommunala pensionärsråden 
har även de tillfrågats om de upplever att den egna organisationen förfogar 
över några maktresurser och vilka de i så fall skulle vara. Jämfört med de i 
huvudsak positiva bedömningar som gjordes av pensionärsorganisationernas 
företrädare centralt, är tongångarna desto mer negativa lokalt. Företrädare 
för tre, av sammanlagt åtta pensionärsorganisationer som ingått i studien, 
upplever sig inte förfoga över några direkta maktresurser. Det förhållandet 
uttrycktes som följande under intervjuerna: 

”Går ni inte med på det här så dör vi! Nej, vi har inte den 
möjligheten.”49 [SPF Funbo] 
”Vi kan peka på frågor som att det måste vara möjligt att åka buss 
från alla stadsdelar. Det kan vi påpeka, men vi har ingen makt.”50 
[PRO Funbo] 
”Ingenting, vi har ingen makt. Jag tänkte så här att om man kommer 
och tjatar om en sak flera gånger, då blir man tjatkärringar.”51 
[PRO Bärby] 

I citaten ovan ges alltså uttryck för en pessimistisk syn på den egna 
organisationens tillgång till maktresurser. Att maktförhållandet till kommunen 
därmed blir asymmetriskt framgår särskilt tydligt av det första citatet där det 
spekulerades kring hur ett eventuellt strejkhot från pensionärerna skulle 
kunna formuleras. 

Företrädare för de fem övriga pensionärsorganisationerna upplevde 
inte att den egna organisationen var helt utan maktresurser. Två av dem nämner 
exempelvis betydelsen av opinionsbildning, som anordnandet av demonstrationer.52 
Representanterna från de tre övriga pensionärsorganisationerna tillfäster istället 
organiseringsgradens betydelse för vilket inflytande som är möjligt att uppnå: 

”Så har jag inte uppfattat det, att de i stadshuset anser att vi saknar 
politisk makt. Snarare tvärtom kan de ibland vara lite oroliga för 
att vi skulle kunna ställa till trassel. Vi är ganska många. … När vi 
yttrar oss, yttrar vi oss för runt 2 000 pensionärer som tillför kommunen 
ganska mycket pengar i skatter m.m.. Det är en betydelsefull 
kategori, det går inte att komma ifrån.”53 [SPF Skölsta] 

                                                 
49  Intervju 6.  
50  Intervju 9. 
51  Intervju 89. 
52  Intervju 11 och 24. 
53  Intervju 65. 
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”Den omständigheten att vi representerar så många människor gör 
ändå att om vi säger att ’det här utgör vår samlade uppfattning’ 
så lyssnar man nog. Vi går inte ut och säger ’nu skall ni rösta si 
och så, då kommer det att bli på det här sättet’. De vet att det här 
är människor som röstar, människor som dessutom röstar relativt 
flitigt.”54 [PRO Skölsta] 
”Den största tillgången vi har är egentligen att pensionärs-
organisationerna är eniga när man för fram något gentemot 
kommunen. … Vi tar ett konkret exempel: Om politikerna 
föreslog att bidragen till pensionärsorganisationerna skulle 
halveras. Det beslutet kan man inte ta eftersom man då skulle 
möta ett kompakt motstånd från pensionärsorganisationerna. Där 
har vi det alternativa maktmedlet.”55 [SPF Marielund] 

I några fall förekommer det alltså att företrädare för pensionärs-
organisationerna lokalt resonerar på samma sätt som på central nivå i fråga 
om betydelsen av antalet medlemmar. Organiseringsgraden upplevs i sin tur 
ha betydelse för hur pass stor del av väljarkåren som organisationen 
representerar. Bedömningarna är hämtade från två olika kommuner, men det 
intressanta är att pensionärsorganisationernas organiseringsgrad i dessa 
kommuner inte skiljer sig nämnvärt åt från de två övriga. Organiserings-
graden ligger nämligen och pendlar mellan 42-46 procent i alla kommuner 
som ingått i undersökningen. Att organiseringsgraden inte nämns av vissa 
pensionärsföreträdare kan därför inte tolkas som ett uttryck för att pensionärs-
rörelsen är svagare i deras kommuner. Det får snarare antas vara ett uttryck 
för en medvetenhet, eller bristande sådan, om vilka faktorer som är betydelse-
fulla för pensionärsorganisationerna i deras kontakter med kommunen. 

Med hänvisning till uppgifterna angående organiseringsgraden kan 
pensionärsorganisationerna även lokalt sägas förfoga över maktresursen att 
de representerar en viktig väljargrupp i förhållande till partierna. Det 
förhållandet existerar sannolikt även i andra kommuner än de som studerats. 
Organiseringsgraden kan givetvis variera, men det finns ingen anledning att 
tro att det understiger en nivå då det inte längre är relevant att tala om 
pensionärsorganisationerna som företrädare för en viktig väljargrupp. 

Politikerna 

På lokal nivå har sammanlagt åtta politiker, två från varje kommun, med 
uppdrag i det kommunala pensionärsrådet tillfrågats om huruvida pensionärs-
organisationerna förfogar över maktresurser och vilka de i sådana fall skulle 
vara. Svaren tyder åter på att det finns en skillnad mellan hur pensionärs-
organisationernas maktresurser uppfattas på lokal jämfört med på central 

                                                 
54  Intervju 75. 
55  Intervju 78. 
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nivå. Fem av de intervjuade lokalpolitikerna, vilka härstammar från samtliga 
av de pensionärsråd som ingått i undersökningen, ger uttryck för att 
pensionärsföreningarna antingen saknar maktresurser eller har dem men inte 
använder dem.56 För att illustrera hur politikerna formulerar sig återges 
följande exempel nedan: 

”De har sina organisationer, vilket i sig utgör en maktfaktor men 
det är inget de demonstrerar. På våra möten talar de om 
exempelvis vad PRO tycker, men det utgör ingen maktfaktor.”57 
[Politiker Skölsta] 
”Att bilda opinion är en maktresurs. Är det något du märker av 
lokalt? [Författarens fråga] Nej, det är mer på riksnivå.”58 
[Politiker Marielund] 

I citaten ovan ges alltså uttryck för åsikten att pensionärsorganisationerna 
förfogar över potentiella maktresurser, men det är inga de använder sig av. 
De tre övriga politiker som intervjuats upplever inte att pensionärs-
organisationerna lokalt är helt utan maktresurser, utan nämner betydelsen av 
själva organiseringen: 

”Nej, det har jag svårt att se. [paus] Eftersom SPF är så pass stora 
tror jag att kommunen lyssnar.”59 [Politiker Skölsta] 
”De använder sina egna föreningar. … De har naturligtvis sin makt 
genom sitt antal. Det är en viktig grupp och den blir viktigare 
och viktigare. … De kan bilda partier och allt möjligt, därför är 
det viktigt att ta det här på allvar. … Att det förekommer några 
direkta hot eller dylikt vet jag inte, men jag upplever i vart fall att 
det finns krafter.”60 [Politiker Marielund] 
” … de äldre är en växande grupp och det är klart att det är ett 
väljarunderlag, … de här är på väg att bli en stor och mäktig 
grupp.”61 [Politiker Funbo] 

Även bland denna grupp av politiker finns alltså en skepsis i fråga om 
pensionärsorganisationerna lokalt förfogar över några maktresurser, vilket 
framgår av det första citatet. Pensionärsorganisationernas organiseringsgrad 
och att de representerar en växande andel av befolkningen i kommunen 
tillfästs dock betydelse. Det anses nämligen göra organisationen till 
representanter för en väljargrupp som det gäller att stå på god fot med i 
konkurrensen med andra partier på väljararenan. 

                                                 
56  Intervju 10, 14, 31, 54, och 92. 
57  Intervju 92. 
58  Intervju 31. 
59  Intervju 37. 
60  Intervju 56. 
61  Intervju 2.  
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Tillfrågas politikerna om huruvida de upplever att det förekommer 
några skillnader mellan pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser är 
svaret nej. Istället anges i ett par fall skillnaderna mellan de enskilda 
ledamöternas kunskap och engagemang. En av de intervjuade politikerna 
uttryckte det som att: ”Det är klokskapen som avgör vilket inflytande de 
har.”62 Citatet illustrerar att den största organisationen på lokal nivå utefter 
antal medlemmar inte nödvändigtvis är den organisation med bäst förut-
sättningar till att kunna utöva inflytande över beslut. Anledningen är att 
pensionärsorganisationernas medlemsantal på lokal nivå inte korresponderar 
med tillgång till anställd expertis på samma sätt som på central nivå. Att 
maktresursen ”ideologisk tillhörighet” inte nämns som en skillnad av de 
intervjuade politikerna är intressant eftersom den rimligen även borde 
existera på lokal nivå. Det kan ha att göra med att den inte tillfästs någon 
betydelse, men också med att den är känslig att tala om. Anledningen till det 
skulle vara densamma som till varför ”ideologisk tillhörighet” enbart 
nämndes utav en av de intervjuade politikerna på central nivå. 

Sammanfattningsvis ger pensionärsorganisationernas ledamöter i de 
kommunala pensionärsråden uttryck för en relativ mörk bild angående den 
egna organisationens tillgång till maktresurser. I vissa fall upplever pensionärs-
ledamöterna inte att organisationen förfogar över några maktresurser 
överhuvudtaget och i andra fall endast ett fåtal maktresurser, som opinions-
bildning och att de organiserar en stor andel av kommunens innevånare. 
Pensionärsledamöternas uppfattningar om den egna organisationens makt-
resurser stämmer väl överens med den bild politikerna ger. Merparten av 
politikerna är tveksamma till huruvida pensionärsorganisationerna överhuvud-
taget förfogar över några maktresurser. Det finns dock en uppfattning bland 
tre av de åtta intervjuade politikerna om att pensionärsorganisationerna utgör 
en maktfaktor i den meningen att de har en stor andel medlemmar ur en 
grupp i kommunen som ökar i antal. 

11.4 Slutsatser 
En jämförelse 

Undersökningen tyder på att pensionärsorganisationerna har en större 
tillgång till maktresurser på central nivå jämfört med lokal nivå. Skillnaderna 
mellan pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser mellan de 
bägge nivåerna visas i tabellen nedan. 
 
 
 

                                                 
62  Intervju 99. 
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Tabell 11.1 
Pensionärsorganisationernas maktresurser på central och lokal nivå. 

 
Maktresurser Central nivå Lokal nivå 
Representation av en viktig 
väljargrupp 

x x 

Ideologisk tillhörighet x x 
Anställd expertis x - 
Uppmärksamhet i massmedia x - 

 
Undersökningsmaterialet visar att en av pensionärsorganisationernas 
maktresurser är att de representerar en viktig väljargrupp för partierna på 
central såväl som lokal nivå. Det kommer sig av att deras organiseringsgrad 
på central nivå ligger mellan 40-50 procent, och att den var snarlik i de 
kommuner som studerats. Även om alla partier kan antas vara intresserade 
av goda relationer till en organisation med så pass många medlemmar visade 
undersökningen att det kan sägas gälla i högre grad för vissa partier än 
andra, närmare bestämt socialdemokraterna, centern och kristdemokraterna. 

En annan maktresurs som pensionärsorganisationerna har tillgång till 
på både central och lokal nivå utgörs av att två av dem, PRO och SPF, har en 
ideologisk tillhörighet. På lokal nivå var det visserligen ingen som framhöll 
maktresursen ideologisk tillhörighet, men det finns ingen anledning till att 
utesluta att det orsakssamband som gäller på central nivå faktiskt också kan 
gälla på lokal. Den ideologiska tillhörigheten bidrar till att stärka 
pensionärsorganisationernas roll som företrädare för en viktig väljargrupp. 
Detta kommer sig av att exempelvis PRO med större trovärdighet kan göra 
anspråk på att tala för socialdemokraternas äldre väljare än vad som varit 
fallet om de inte haft en ideologisk tillhörighet med arbetarrörelsen. 

En skillnad mellan nivåerna består av att pensionärsorganisationerna 
lokalt saknar tillgång till den maktresurs som anställd expertis utgör, medan 
pensionärsorganisationerna centralt förfogar över denna resurs. Detta möjliggör 
utarbetandet av egna förslag, bearbetandet av andras förslag samt uppföljningar 
av fattade beslut. Expertisen möjliggör dock mer än så, nämligen 
förpackandet av organisationens krav i en bredare samhällskontext. Kort 
sagt, expertisen bidrar till att förse organisationen med kunskap som gör att 
den inte hamnar i ett underläge i förhållande till motparten. På lokal nivå ser 
situationen annorlunda ut, vilket framgick av föregående kapitel. 

Pensionärsledamöterna i råden kan inte luta sig mot något lokalt kansli 
med utredningsresurser som hjälper dem med att bevaka de specifika 
förhållanden som råder i kommunen. De kan främst sätta sitt hopp till den 
egna kompetensen i sitt arbete med att bevaka medlemmarnas intressen. 
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Huruvida den kompetensen är tillräcklig för att de skall kunna utföra sin 
uppgift är av naturliga skäl svårbedömt då den skiljer sig åt mellan 
pensionärsledamöterna. I föregående kapitel gjordes dock bedömningen att 
även om ledamöternas engagemang och kompetens är av god kvalité, 
handlar det om helt skilda förutsättningar för arbetet än om anställd expertis 
funnits till förfogande. 

Anledningen är att de enskilda medlemmar som åtar sig uppdraget 
som ledamot i pensionärsrådet inte kan förväntas ha samma tid och kunskap 
som anställda experter. På lokal nivå hamnar därmed pensionärs-
organisationerna i ett kunskapsunderläge i förhållande till kommunen som är 
svårt att bryta. Det kunskapsunderläget illustrerades i föregående kapitel 
med att en av tjänstemännen upplevde det som ”naturligt” att dagordningen 
till mötena i pensionärsrådet dominerades av frågor från kommunen. 
Kunskapsunderläget illustrerades också av ett uttalande från en av 
pensionärsledamöterna, som upplevde det som svårt att sätta sig in i den 
information som gavs angående kommunens budget. 

Utöver tillförandet av kunskap till organisationen kan anställd expertis 
bidra till aktiverandet av andra maktresurser, som uppmärksamhet i massmedia. 
Att skriva pressmeddelanden och förmå massmedia att uppmärksamma dem, 
kräver resurser och kunskaper om hur media fungerar. Frågan är hur pass 
långt det går att komma med ett sådant arbete utan tillgång till anställd 
personal. Förmodligen inte särskilt långt, vilket förklarar varför tillgången 
till den maktresursen utgör en annan skillnad mellan central och lokal nivå. 
På central nivå bedöms det utgöra en maktresurs pensionärsorganisationerna 
förfogar över. Den bedömningen stöds också av de nyhetsartiklar som 
påträffats i samband med tidigare undersökningar av frågor som bostads-
tillägget. På lokal nivå var det däremot ingen som framhöll att organisationen 
förfogade över den maktresursen, vilket det inte heller finns något skäl till att 
betvivla. Det vore märkligt, men inte omöjligt, om pensionärsorganisationerna 
lokalt lade ned tid och energi på att bearbeta massmedia och dessutom erhöll 
uppmärksamhet åt sina krav, utan att uppge den aktuella maktresursen som 
en viktig tillgång för att kunna påverka kommunen.63

En rätt kombination 

Resultatet av undersökningen bidrar till att förklara pensionärsorganisationernas 
inflytande på central nivå respektive deras begränsade inflytande på lokal 
nivå. På bägge nivåer förfogade pensionärsorganisationerna över den 
maktresurs det är att representera en viktig väljargrupp för partierna. Trots 

                                                 
63  Hur det förhåller sig i andra kommuner än de som studerats är svårt att uttala sig om. 

Förutsatt att det råder ett samband mellan uppmärksamhet i massmedia åt organisationens 
krav och tillgång till anställd expertis kan emellertid den aktuella maktresursen inte heller 
förväntas vara särskilt framträdande i andra kommuner än de som studerats. 
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detta var pensionärsorganisationernas inflytande genom de pensionärsråd 
som studerades lokalt begränsat. Det förhållandet berodde på att pensionärs-
organisationerna lokalt saknar tillgång till en annan viktig maktresurs, 
nämligen anställd expertis. Tillgången till den maktresursen får anses utgöra 
en nödvändig förutsättning för att ett organiserat intresse skall kunna nå 
framgång med att bevaka sina medlemmars intressen. Undersökningen visar 
därför att olika typer av maktresurser var och en för sig inte bidrar till att 
förse ett organiserat intresse med annat än ett begränsat inflytande över 
politiken. Istället gäller det att ha en rätt kombination av maktresurser för att 
uppnå ett inflytande över politiken och det har två av pensionärs-
organisationerna på central nivå: PRO och SPF. 
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12. En pluralistisk maktordning 

 
 
Avhandlingens syfte har varit att dels beskriva pensionärsorganisationernas 
inflytande över pensionärsrådens tillkomst och deras inflytandemöjligheter 
respektive faktiska inflytande över politiken genom dessa råd, dels förklara 
vad som påverkar detta inflytande utifrån ett maktresursperspektiv. Genom 
att beskriva och förklara pensionärsorganisationernas inflytande är det min 
avsikt att lämna ett bidrag till vår kunskap om välfärdsstatens förhållande till 
organiserade intressen och konsekvenser av detta för välfärdsstatens framtida 
utveckling. Den empiriska undersökningen har huvudsakligen kretsat kring 
pensionärsorganisationernas agerande på central nivå i anslutning till dels statens 
beslut att inrätta pensionärsråd, dels utvecklingen av ett urval välfärdsprogram 
under 1990-talet. För att vidga perspektivet på pensionärsorganisationernas 
inflytande har även den lokala nivån inkluderats i undersökningen. 

I föreliggande kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera 
undersökningens resultat samt att staka ut tänkbara vägar för framtida 
forskning på området. Kapitlets första avsnitt ägnas åt att summera 
avhandlingens huvudsakliga slutsatser rörandes den centrala nivån, medan 
slutsatserna rörandes den lokala nivån summeras i kapitlets andra avsnitt. I 
kapitlets tredje och fjärde avsnitt diskuteras studiens generaliserbarhet och 
studiens bredare implikationer för förhållandet mellan välfärdsstaten och 
organiserade intressen på central respektive lokal nivå. Utmärks detta 
förhållande av att det råder en korporativ eller en pluralistisk maktordning? 
Undersökningens bredare implikationer för välfärdsstatens framtida 
utveckling i skenet av en globaliserad ekonomi och en åldrande befolkning 
diskuteras i kapitlets femte avsnitt. I kapitlets sjätte avsnitt diskuteras 
avslutningsvis vägar mot framtida forskning. 

12.1 Inflytande på central nivå 
Empiriska resultat 

Den empiriska undersökningen av pensionärsorganisationernas agerande på 
central nivå baserar sig på ett omfattande material bestående av intervjuer, 
arkivhandlingar och nyhetsrapportering i massmedia. I avhandlingens kapitel 
fyra undersöktes pensionärsorganisationernas agerande i anslutning till 
regeringens beslut att inrätta pensionärskommittén på Socialdepartementet. 
Undersökningen visade att PRO agerat genom att ställa krav på en s.k. 
förhandlingsrätt, senare kallad överläggningsrätt. Kravet som formulerades 
av organisationen redan på 1970-talet gick ut på att regeringen skulle göras 
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skyldig, genom lag eller avtal, att kalla till sig pensionärsorganisationernas 
företrädare inför utarbetandet av förslag som berörde landets äldre. PRO förde 
fram sitt krav gentemot regeringar av olika kulörer vid upprepade tillfällen 
under 1970-talet. Efter att socialdemokraterna återtagit regeringsmakten 
1982, kom det också att ske överläggningar med pensionärsorganisationerna 
om pensionerna, men överläggningarna kom inte att regleras på det sätt som 
önskats av PRO. I mitten av 1980-talet återupptog därför organisationen kravet 
på överläggningsrätt. Kort därefter kom en statlig utredning att tillsättas om 
pensionärernas inflytande och det var på basis av den utredningens 
betänkande som pensionärskommittén inrättades på Socialdepartementet 1991. 

Pensionärskommittén kom att utgöra en arena på vilken regelbundna 
möten ägde rum mellan representanter från pensionärsorganisationerna och 
regeringen. Under mötena framförde pensionärsorganisationerna krav på åter-
ställare och förbättringar av välfärdsprogram, som pensionerna, bostadstillägget, 
avgifterna inom äldreomsorgen samt tandvårdsförsäkringen. Kraven framfördes 
dock inte enbart inom ramen för själva kommittén. Pensionärsorganisationerna 
använde sig nämligen också av andra kanaler för att påverka politiken, som 
telefonsamtal och skrivelser till regeringen. Det skedde bl.a. i anslutning till 
frågan om bostadstilläggets ersättningsnivå våren 1996. I samband med att 
den frågan avgjordes sammanträdde aldrig pensionärskommittén, varför 
PRO kontaktade social- och finansministrarna per telefon för att förmå dem 
att dra tillbaka en aviserad besparing. Ett annat exempel är tandvårds-
försäkringen, där det vid sidan av pensionärskommittén förekom separata 
träffar mellan socialminister Engqvist och PRO. Att PRO var involverade i båda 
exemplen är ingen slump, utan tyder på att de haft ett försprång beträffande 
kontakterna med regeringen framför övriga pensionärsorganisationer. 

Analytiska resultat 

Analysen av det empiriska materialet bidrog till att besvara frågor angående 
pensionärsorganisationernas inflytande över statens beslut att inrätta 
pensionärskommittén samt deras inflytandemöjligheter såväl som faktiska 
inflytande över politiken genom kommittén. Utifrån korporatismens 
antagande om att välfärdskonsumenternas organisationer saknar tillräckliga 
maktresurser i förhållande till staten, kan det förväntas att staten inrättat 
pensionärskommittén utan inverkan av pensionärsorganisationerna. Det kan 
ha skett i syfte att kooptera pensionärsorganisationerna eller för att informera 
dem om innebörden av redan fattade beslut. Statens inrättande av kommittén 
kan också vara ett uttryck för en enstaka symbolhandling, varför det inte 
behöver föreligga något egentligt intresse av att få kommittén att fungera i 
praktiken. Därför skulle den kunna riskera att bli dysfunktionell och inte 
existera annat än på pappret. Oavsett vilket, kan det därför inte tas för givet 
att kommittén bidrar till att förse pensionärsorganisationerna med några 
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inflytandemöjligheter, och följaktligen inte heller med något faktiskt 
inflytande, över politiken. Det motsatta scenariot kan däremot förväntas 
utifrån pluralismens antagande om att välfärdskonsumenternas organisationer 
kan förfoga över tillräckliga maktresurser i förhållande till staten. Utifrån 
den teorins antagande kan det förväntas att pensionärsorganisationerna haft 
ett inflytande över statens beslut att inrätta pensionärskommittén. Det kan 
också förväntas att pensionärskommittén förser dem med inflytande-
möjligheter liksom ett faktiskt inflytande över politiken. Pensionärs-
organisationerna kan utöva ett ensidigt inflytande över regeringen eller så 
sker det en slags växelverkan där pensionärsorganisationernas krav 
genomgår en moderering. 

Analysen av det empiriska materialet i kapitel fyra visade att 
pensionärsorganisationerna haft inflytande över regeringens beslut att inrätta 
pensionärskommittén, men även över en rad tidigare beslut fattade av 
socialdemokraterna i samma ärende. De besluten resulterade i en överens-
kommelse om överläggningsrätt med den socialdemokratiska regeringen 
1975 samt motioner från det socialdemokratiska partiet med löften om 
överläggningar. Av analysen i kapitel fem framgick att pensionärskommittén 
försåg pensionärsorganisationerna med inflytandemöjligheter över politiken. 
Den slutsatsen drogs på basis av intervjuer och skriftligt material som visade 
att antalet möten i regel uppgått till fyra per år, att statsråden från 
Socialdepartementet närvarat under mötena samt att det fanns rutiner för 
kommitténs administration. Dessutom gjorde pensionärsorganisationernas 
företrädare själva under intervjuer med författaren bedömningen att 
kommittén försåg dem med inflytandemöjligheter över politiken. 

I avhandlingens kapitel sex till nio analyserades pensionärs-
organisationernas faktiska inflytande över politiken genom kommittén; 
närmare bestämt deras inflytande över pensionerna, bostadstillägget, 
avgifterna inom äldreomsorgen samt tandvårdsförsäkringen. Resultatet av 
analysen visade att pensionärsorganisationerna vid en rad tillfällen lyckats 
med att uppnå inflytande över välfärdsprogrammens utveckling. Inflytandet 
var inte begränsat till någon enstaka fotnot i en proposition utan gällde i flera 
fall kostsamma förslag, som utökat tandvårdsstöd till äldre, förbättrade 
ersättningsnivåer i bostadstillägget och skattereduceringar för pensionärer. I 
regel var det pensionärsorganisationerna som ensidigt utövade ett inflytande 
över regeringen, men det förekom också att regeringen fick pensionärs-
organisationerna att moderera sina krav. Resultaten av undersökningen 
sammanfattas i tabellen på följande sida. 
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Tabell 12.1 
Pensionärsorganisationernas inflytande över olika  

regeringsförslag under 1990-talet 

PENSIONERNA 
År Regeringsförslag (godkända av riksdagen) Inflytande av p-org? 

1989 Avsteg från principen om inflationsskyddade 
pensioner Nej 

1992 Reducerat basbelopp med två procent Nej 
1993 Deprecieringsavdrag Nej 

1994 Avsteg från principen om inflationsskyddade 
pensioner Nej 

1997/98 Återgång till principen om inflationsskyddade 
pensioner Nej 

1998 Återgång till fullt basbelopp Ja, i hög grad 
2001 Skattesänkning för pensionärer Ja, i måttlig grad 

BOSTADSTILLÄGGET 
År Regeringsförslag (godkända av riksdagen) Inflytande av p-org? 

1991 Införandet av ett särskilt kommunalt 
bostadstillägg (SKBT) - 

1992 Höjning av ersättningsnivån Ja, i måttlig grad 
1993/1994 Statligt övertagande av bostadstillägget Ja, i låg grad 
1996 Sänkning av ersättningsnivån från 85 till 83 % Ja, i måttlig grad 
1997 Höjning av ersättningsnivån från 83 till 85 % Ja, i hög grad 
1998/2000 Höjning av ersättningsnivån från 85 till 90 % Ja, i hög grad 
2001 Höjning av ersättningsnivån från 90 till 91 % - 

TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN 
År Regeringsförslag (godkända av riksdagen) Inflytande av p-org? 
1991-1997 Försämrade ersättningsvillkor i sex etapper Nej 
1998 Reform av tandvårdsförsäkringen Ja, i låg grad 
2002 Förstärkt tandvårdsförsäkring åt äldre Ja, i hög grad 

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG 
År Regeringsförslag (godkända av riksdagen) Inflytande av p-org? 
1992 Avreglering av kommunernas avgiftsuttag Nej 
1998 Förtydligande av avgiftsregler Ja, i låg grad 

2001 Maxtaxa och förbehållsbelopp inom 
äldreomsorgen Ja, i hög grad 

Anm.: I tabellens första kolumn anges det årtal regeringen lade fram sin proposition i ärendet. 
Streck (-) i tabellens tredje kolumn markerar att ställning inte tagits till frågan om pensionärs-
organisationernas inflytande. 
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I nästan samtliga av de välfärdsprogram som studerades, märks en skillnad 
mellan första och andra hälften av 1990-talet. Under första hälften av 
decenniet saknade pensionärsorganisationerna inflytande över en rad regerings-
förslag som innebar sänkta pensioner, försämrade ersättningsvillkor i 
tandvårdsförsäkringen och höjda avgiftsuttag inom den kommunala äldre-
omsorgen. Under andra hälften av decenniet och framåt lyckades dock 
pensionärsorganisationerna att utöva inflytande över regeringsförslag som 
innebar återställare samt förbättringar av välfärdsprogrammen. Exempel på 
det är förslag om en återgång till principen om att pensionerna betalas ut 
med hundra procent av den summa som räknats ut i förhållande till 
basbeloppet, en särskild skattereduktion för pensionärer, en reglering av 
kommunernas avgiftsuttag samt en förbättrad tandvårdsersättning. Bostads-
tillägget utgör det program som avviker i sammanhanget, eftersom 
pensionärsorganisationerna också haft ett inflytande över dess utveckling 
under första hälften av 1990-talet. Exempelvis lyckades PRO, i samband 
med krisförhandlingarna hösten 1992, att få partierna till att avsätta en halv 
miljard till förbättringar av bostadstillägget. En tänkbar orsak till att 
pensionärsorganisationernas inflytande över tid inte varierade på samma 
sätt som i de övriga fallen är att bostadstillägget är behovsprövat. Att få 
regeringen att gå med på satsningar till en grupp pensionärer med låga 
pensioner är därför förhållandevis enklare än att få den att gå med på 
kostsamma förslag som omfattar hela pensionärskollektivet. 

Även om pensionärsorganisationerna alltså många gånger haft ett 
inflytande över regeringens förslag, utesluter det inte att regeringen också 
kan ha haft ett inflytande över pensionärsorganisationerna. Av det studerade 
materialet finns emellertid inget som tyder på det inflytandet skulle ha varit 
så pass starkt att det handlat om kooptering. Däremot finns tecken på att det 
förekommit en moderering av pensionärsorganisationernas krav. Det skulle 
dock kunna hävdas att PRO och SPF blivit utsatta för en kooptering i 
anslutning till deras agerande i den s.k. värdesäkringsfrågan. Ett av deras 
krav gick nämligen till en början ut på att basbeloppet skulle höjas med de ca 
tio procent som gått förlorade under 1990-talet. Det kravet kom emellertid 
att överges på respektive förbunds kongress. Det finns dock inget i 
undersökningsmaterialet som tyder på att detta skulle bero på att de blivit 
koopterade av regeringen som av naturliga skäl ville hålla nere utgifterna för 
pensionerna. Undersökningsmaterialet tyder istället på att kravet övergavs av 
de bägge förbunden efter en strategisk bedömning av utsikterna att nå 
framgång med kravet i jämförelse med andra krav, som en skattesänkning 
för pensionärer. Det var också i samband med frågan om en särskild 
skattesänkning för pensionärer som pensionärsorganisationernas krav 
modererades. Under samtal med regeringen kom de att acceptera ett 
regeringsförslag som innebar en lägre skattesänkning än vad de hade 
förväntat sig. Att pensionärsorganisationernas krav modererats under 
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samtalen med regeringen förefaller dock utifrån det studerade materialet 
snarare utgöra undantag än regel. I fallet med bostadstillägget var det 
exempelvis så att riksdagens beslut om höjningar genast åtföljdes av krav 
från pensionärsorganisationerna på nya höjningar. 

För att kunna förklara pensionärsorganisationernas inflytande analyserades 
i kapitel elva vilka maktresurser de förfogar över. Analysen visade att 
pensionärsorganisationernas viktigaste maktresurser är representation av en 
viktig väljargrupp, ideologisk tillhörighet, anställd expertis samt uppmärksamhet 
i massmedia. Maktresursen ”ideologisk tillhörighet” förtjänar en utförligare 
kommentar. PRO och SPF har inga formella band till politiska partier, men 
däremot finns belägg för att det existerar informella band mellan PRO och 
arbetarrörelsen samt mellan SPF och en borgerlig sfär. Det förhållandet 
bidrar till att en socialdemokratisk regering har svårare att bortse från ett 
pensionärskrav framfört av PRO, jämfört med om organisationen inte haft 
någon ideologisk tillhörighet. Då skulle nämligen medlemmarna i högre 
utsträckning än nu är fallet antas rösta på andra partier än just social-
demokraterna. På samma sätt kan det förväntas förhålla sig i kontakterna 
mellan SPF och en borgerlig regering, vilket innebär att maktresursen 
”ideologisk tillhörighet” bidrar till att stärka de bägge organisationerna i 
egenskap av företrädare för viktiga väljargrupper i förhållande till partierna.1

Kritisk diskussion av undersökningens resultat 

Det finns flera tänkbara invändningar mot undersökningens resultat och det 
sätt på vilket själva undersökningen bedrivits. En invändning är att 
undersökningsmaterialet i själva verket pekar i motsatt riktning, närmare 
bestämt mot att pensionärsorganisationerna är utan ett inflytande över 
politiken. Av de välfärdsprogram som studerades framgick att pensionärs-
organisationerna i regel saknat inflytande över politiken under första hälften 
av 1990-talet, men att de haft ett inflytande under senare delen. Perioderna 
sammanfaller med de för landets ekonomiska utveckling som gick från kaos 
under första hälften av 1990-talet till ordning under senare delen. Därför kan 
det hävdas att de förslag om återställare och förbättringar som regeringen 
lagt i själva verket kan förklaras av ljusare utsikter för landets ekonomi. 
Under första hälften av 1990-talet var regeringarna helt enkelt tvungna att 
genomföra en besparingspolitik som stred mot deras ideologiska uppfattning. 
När den ekonomiska situationen förbättrats kom därför regeringen ”per 
automatik” att återställa nivåerna inom samtliga välfärdsprogram – oavsett 
krav från organiserade intressen. 

                                                 
1  Det är inte första gången som ideologisk tillhörighet pekas ut som en betydelsefull 

maktresurs. Tidigare har den omnämnts av Elvander i hans studie av organiserade 
intressen i Sverige. Se Elvander 1966, s. 281f. 
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Utsikterna var dock inte särskilt ljusa för landets ekonomi under andra 
hälften av 1990-talet. Utvecklingen kan istället sägas ha gått från kris under 
första hälften till en period av begränsat ekonomiskt utrymme under andra 
hälften. Därmed existerade inget ekonomiskt utrymme för några ”självklara” 
återställare och förbättringar av välfärdsprogrammen.2 Ett tydligt exempel på 
det är regeringens bemötande av LOs krav på förbättrade ersättningsnivåer i 
arbetslöshetsförsäkringen. Först utgavs löften från regeringen om att förbättringar 
skulle äga rum, men dessa kom att dras tillbaka med hänvisning till att de 
ekonomiska förutsättningarna saknades. Det fanns inte heller något utrymme för 
några ”självklara” återställare inom de välfärdsprogram som riktade sig till 
de äldre, vilket framgick av den empiriska studien. Exempelvis ställde sig 
regeringen först tveksam till att slopa den tvåprocentiga reduceringen av 
pensionsutbetalningarna. Det var först efter det att pensionärsorganisationerna 
förmått andra partier i riksdagen till att sluta upp bakom deras krav på en 
återställare som socialdemokraterna bytte fot inför valet 1998. De återställare och 
förbättringar som gjordes inom de välfärdsprogram som studerades var därför 
ett resultat av pensionärsorganisationernas påtryckningar gentemot regeringen, 
snarare än en naturlig följd av landets förbättrade ekonomi. Den bidrog givetvis 
till att skapa grundläggande förutsättningar för pensionärsorganisationernas 
inflytande över politiken, men kan inte ensam förklara varför förbättringar 
och återställare av välfärdsprogrammen riktade mot de äldre ägde rum. 

Andra invändningar kan göras mot det sätt på vilket inflytande 
studerats i avhandlingen. En invändning på det temat är om forskaren 
verkligen kan förfoga över tillräckligt med data för att leda i bevis att en 
aktör förmått en annan aktör till att göra något som denne annars inte skulle 
ha gjort (d.v.s. Dahls definition av inflytande). Forskarens tillgång till data är 
av naturliga skäl begränsad, eftersom denne i regel själv inte närvarat under 
de historiska händelseförlopp som studeras. Även om denne närvarat kan 
forskaren aldrig vara riktigt säker på att en aktör fått en annan aktör till att 
göra något denne annars inte skulle ha gjort. Däremot kan forskaren enligt 
min mening vara mer eller mindre säker på att en aktör påverkat en annan 
aktör. När jag har varit mindre säker har ställning inte tagits till huruvida 
pensionärsorganisationerna haft ett inflytande. I övriga fall anser jag mig i så 
pass lång utsträckning som möjligt ha förvissat mig om att tillräckligt med 
information införskaffats för att slutsatser skall ha varit möjliga att dra. 

En annan invändning på samma tema är att jag gått miste om 
koopteringssituationer som representerar maktens tredje ansikte, d.v.s. makten 
över tanken. Utifrån den undersökning som bedrivits, går det nämligen inte 

                                                 
2  Dessutom var det långt ifrån självklart att det ekonomiska utrymme som ändå fanns skulle 

användas till just återställare av välfärdsprogrammen. Det framgår av ett utspel från tre 
ministrar i den socialdemokratiska regeringen på DN Debatt i slutet av 1998 om behovet 
av skattesänkningar för att stimulera tillväxten. Se Dagens Nyheter, 1998-12-15, s. A04. 
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att utesluta att det finns frågor som aldrig ens kommit upp i tankarna hos 
pensionärsorganisationernas företrädare till följd av att de blivit utsatta för 
en kooptering av motparten. Att kunna täcka in samtliga former av 
maktutövning är dock en svår, om inte t.o.m. omöjlig, uppgift. I regel har 
forskaren tillgång till ett begränsat undersökningsmaterial som gör det svårt 
att täcka in koopteringssituationer av det aktuella slaget. Helt omöjligt är det 
emellertid inte. I framtida studier på området kan jämförelser göras mellan 
pensionärsorganisationernas agerande i olika länder. Visar det sig att pensionärs-
organisationerna i vissa länder utelämnar frågor som pensionärs-
organisationerna i andra länder driver, kan frågan ställas huruvida det i sin 
tur är ett utfall av att de blivit koopterade av staten. 

12.2 Inflytande på lokal nivå 
Inflytande över pensionärsrådens inrättande 

Efter att ha undersökt pensionärsorganisationernas inflytande på central nivå 
skiftades fokus till förhållandena på lokal nivå i kapitel fyra och tio. 
Inledningsvis undersöktes frågan om pensionärsorganisationernas inflytande 
över kommunernas beslut att inrätta pensionärsråd. I likhet med föregående 
fall kan det utifrån korporatismens antagande förväntas att pensionärsråden 
lokalt uppstått genom beslut fattade av kommunen (utan inflytande av 
pensionärsorganisationerna), medan det motsatta scenariot kan förväntas 
utifrån pluralismens antagande. Undersökningsmaterialet tyder på att 
pensionärsorganisationerna centralt, men också lokalt, haft ett inflytande 
över kommunernas beslut att inrätta pensionärsråd. Den slutsatsen får dock 
betraktas som preliminär med hänvisning till de avgränsningar som gjorts. 
Avgränsningarna innebar att studien huvudsakligen uppmärksammade beslut 
tagna på central nivå, vilket utgör en brist då kommunernas inrättande av 
pensionärsråd inte alltid var en följd av centralt fattade beslut. 

PROs krav på överläggningsrätt riktade sig även mot den lokala nivån 
och drevs under 1970-talet genom att kommunerna uppmanades att inrätta 
pensionärsråd. Efter påtryckningar från de lokala pensionärsorganisationerna 
kom också många kommuner att inrätta pensionärsråd, men inte alla. Därför 
utövade pensionärsorganisationerna centralt påtryckningar gentemot Kommun-
förbundet för att förmå dem att uppmana de kommuner som ännu inte 
inrättat pensionärsråd att göra det utefter enhetliga regler. Kommunförbundet 
kom också i ett brev till kommunerna 1975 att gå ut med en sådan 
uppmaning. Det togs i studien ingen ställning till huruvida pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande över Kommunförbundets beslut, men det 
förefaller sannolikt att så var fallet. Exakt hur många pensionärsråd som 
upprättades till följd av Kommunförbundets brev är svårbedömt, men det 
handlade om uppskattningsvis ett sextiotal. Flera kommuner får emellertid antas 
ha inrättat pensionärsråd redan innan de nåtts av brevet från Kommunförbundet. 
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PRO gjorde dock bedömningen att inrättandet av pensionärsråd inte 
fullt ut uppfyllde deras krav på överläggningsrätt på lokal nivå. För att det 
skulle uppfyllas krävdes någon form av kompletterande föreskrift, som gjorde 
kommunerna skyldig till att överlägga med pensionärsorganisationerna innan 
beslut fattades av betydelse för de äldre kommuninvånarna. Undersöknings-
materialet tyder på att önskemålet kom att framföras inom den s.k. 
Äldreberedningen, vars slutbetänkande 1987 gav upphov till ett regerings-
förslag om en ändring av Socialtjänstlagen. Förslaget, som senare godkändes 
av riksdagen 1988, gick ut på att kommunerna gjordes skyldiga att samverka 
med organisationer i planeringen av äldreomsorgen. Undersökningen 
visade att pensionärsorganisationerna hade ett inflytande över förslaget. 
Pensionärsorganisationernas grad av inflytande över förslaget var dock 
måttligt, eftersom de egentligen velat se en överläggningsrätt knuten till 
pensionärsråden lokalt, men det kom alltså inte att bli verklighet. 

Inflytande över politiken 

I avhandlingens tionde kapitel gick undersökningen vidare med 
pensionärsorganisationernas inflytande över politiken genom de kommunala 
pensionärsråden. Studien på lokal nivå var begränsad till sin omfattning, 
vilket innebar att det inte var möjligt att ta ställning till om kommunerna haft 
något inflytande över pensionärsorganisationerna. Däremot var det utifrån 
studien möjligt att ta ställning till frågor om pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter respektive faktiska inflytande över politiken genom 
råden. Precis som på central nivå kan det utifrån korporatismens antagande 
om fördelningen av makt mellan organiserade intressen inte förväntas att 
pensionärsråden förser pensionärsorganisationerna med något inflytande över 
politiken, medan det motsatta scenariot kan förväntas utifrån pluralismens 
antagande. Undersökningen visade för det första att pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter över politiken varierade mellan råden. För det andra 
visade undersökningen att pensionärsorganisationernas faktiska inflytande 
över politiken var begränsat i de fyra råd som studerades. 

Den förstnämnda slutsatsen baserar sig på uppgifter angående rådens 
arbetsformer, typ av ärenden på dagordningen samt pensionärsorganisationernas 
egna bedömningar. Uppgifter om rådens arbetsformer och typ av ärenden på 
dagordningen gav ingen anledning att tro att råden inte förser pensionärs-
organisationerna med inflytandemöjligheter över politiken. Den bilden kom 
dock att justeras något av pensionärsorganisationernas egna bedömningar av 
sina inflytandemöjligheter genom råden. I en undersökning genomförd av 
PRO 2001 ansågs inflytandemöjligheter föreligga i ungefär hälften av de 174 
råd som ingick i undersökningen. I ungefär en fjärdedel av råden bedömdes 
inflytandemöjligheterna som tveksamma, medan de inte upplevdes existera i 
en fjärdedel. Resultatet påminner om det från en undersökning genomförd av 
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Socialdepartementet 1997. Som orsak till varför inflytandemöjligheterna inte 
ansågs existera genom råden, uppgavs i den senare undersökningen att råden 
kopplades in alltför sent eller först efter det att beslut redan hade fattats av 
kommunen.3

Med hänsyn till pensionärsledamöternas egna bedömningar kan det 
därför förväntas existera pensionärsråd genom vilka pensionärsorganisationerna 
inte har något faktiskt inflytande över politiken, medan de kan förväntas ha 
det i andra. För att ta reda på hur det förhöll sig med det, och för att pröva 
om den förväntade variationen i inflytande kan förklaras av skillnader mellan de 
lokala pensionärsorganisationernas tillgång till maktresurser, valdes fyra 
pensionärsråd ut för en närmare undersökning.4 Den undersökningen visade 
att pensionärsorganisationernas faktiska inflytande över politiken var begränsat.5 
Det begränsade inflytandet förklarades med att pensionärsorganisationerna 
lokalt befinner sig i ett asymmetriskt maktförhållande till kommunen. De 
kan visserligen sägas representera en viktig väljargrupp i förhållande till 
partierna, men däremot saknar de tillgång till en annan viktig maktresurs, 
nämligen anställd expertis. 

Utan tillgång till den maktresursen blir pensionärsledamöterna i råden 
beroende av sina egna erfarenheter, eller medlemmarnas, för att kunna 
bevaka utvecklingen inom kommunens verksamhetsområden. Det kan hjälpa 
dem att komma en bit på vägen med att påverka kommunens beslut, men 
inte lika långt som om de haft tillgång till anställd expertis. Eftersom förut-
sättningarna för pensionärsledamöternas arbete i råden inte kan förväntas 
skilja sig åt nämnvärt över landet, bedömdes möjligheterna att kunna 
generalisera utifrån studien av de fyra pensionärsråden som goda. Pensionärs-
organisationernas inflytande över politiken kan således antas vara begränsat 
på det sätt som beskrivits även i andra av landets lokala pensionärsråd. Mot 
detta talar att jag felbedömt värdet av pensionärsledamöternas individuella 
förutsättningar för arbetet i råden. Huruvida det är fallet får framtida 
forskning på området utvisa. 

                                                 
3  Med hänvisning till den motiveringen finns det ingen anledning att tro att pensionärs-

organisationernas ledamöter inte gör åtskillnad mellan inflytandemöjligheter och faktiskt 
inflytande, varför de skulle ha kunnat uttala sig om det sistnämnda i enkäterna. Möjlig-
heten går dock inte att utesluta att det i en del av fallen ändå handlat om bedömningar av 
faktiskt inflytande. 

4  Utifrån en enkätundersökning genomförd av PRO 2001 valdes två pensionärsråd där jag 
tolkat det som att organisationens ledamöter upplevde sig ha goda inflytandemöjligheter 
respektive två pensionärsråd där de upplevdes som mindre goda. 

5  Det kan givetvis diskuteras var ribban skall läggas för när deras inflytande skall anses 
vara begränsat. Min bedömning vilade på föreställningen om att de skulle ha påverkat fler 
och ”tyngre” frågor än vad som var fallet. De frågor över vilka pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande begränsades till att omfatta fåtal under en längre 
tidsperiod. I flera fall handlade det också om ”mindre frågor” som ombyggnationen av en 
trappa, vilka inte fick några större budgetmässiga implikationer för kommunen. 
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12.3 Pluralism på central nivå 
Studiens generaliserbarhet - centralt 

Resultatet av undersökningen på central nivå visade att pensionärs-
organisationerna haft ett inflytande över dels inrättandet av pensionärs-
kommittén, dels över flera av de förslag som lagts fram av regeringar under 
1990-talet och en bit in på 2000-talet. Det förhållandet förklaras med att 
pensionärsorganisationerna förfogar över tillräckliga maktresurser i förhållande 
till motparten för att kunna uppnå ett inflytande över politiken. Deras 
maktresurser består av att de representerar en viktig väljargrupp, har en 
ideologisk tillhörighet, har tillgång till anställd expertis samt ges 
uppmärksamhet åt sina krav i massmedia. Sammantaget visar resultatet att 
korporatismens antagande om fördelningen av maktresurser mellan organiserade 
intressen i samhället inte stämmer i fallet med pensionärsorganisationerna. 
Det gjorde däremot den rivaliserande teorins antagande – pluralismen. 

Kan det förväntas att korporatismens antagande om välfärds-
konsumenternas makt stämmer i andra fall, eller annorlunda uttryckt: I vad 
mån kan fallet med pensionärsorganisationerna sägas vara representativt för 
välfärdskonsumenternas organisationer? Fallet med pensionärsorganisationerna 
beskrevs i inledningskapitlet som ett kritiskt fall under ogynnsamma villkor 
för korporatismen respektive gynnsamma villkor för pluralismen. Det 
gjordes med anledning av att pensionärsorganisationerna i hög utsträckning 
organiserar en stor och växande grupp i samhället som berörs av 
välfärdsstatens olika program. Den omständigheten talar emot att det går att 
generalisera utifrån fallet, men jag bedömer ändå möjligheten till att kunna 
göra det som god. 

En central maktresurs för pensionärsorganisationerna består av att de 
representerar en viktig väljargrupp i förhållande till partierna. Det möjliggörs 
av att de organiserar mellan 40-50 procent av en stor och växande grupp i 
samhället. Att det finns någon annan av välfärdskonsumenternas organisationer 
som i så pass hög utsträckning organiserar en stor grupp i samhället är svårt 
att föreställa sig. Exempelvis är människor med handikapp starkt organiserade, 
men utgör inte en lika stor grupp i samhället som pensionärerna. Även om det är 
svårt att tänka sig en direkt motsvarighet till pensionärsorganisationerna med 
avseende på deras representation av en viktig väljargrupp, kan dock makt-
resursen också komma i fråga för andra av välfärdskonsumenternas organisationer. 

Detta påstående baserar jag på att de värden som angetts för pensionärs-
organisationerna (d.v.s. att de organiserar mellan 40-50 procent av en grupp i 
samhället som utgör cirka en femtedel av befolkningen) inte utgör tröskelvärden 
för att en organisation skall kunna representera en viktig väljargrupp i 
förhållande till partierna. De kan snarare anses representera ett tak under 
vilket graden av tillgång till den aktuella maktresursen kan variera. I fallet 

 303

Print & Media



med pensionärsorganisationerna stärktes deras representation av en viktig 
väljargrupp genom tillgången till en annan maktresurs – ideologisk tillhörighet. 
Även den maktresursen kan antas föreligga även för andra av välfärds-
konsumenternas organisationer. Ett tänkbart exempel på det är Hyresgästernas 
Riksförbund, som är partipolitiskt obundna men har en ideologisk tillhörighet 
med arbetarrörelsens sfär. Det kan bidra till att stärka hyresgästernas 
maktposition i förhållande till välfärdsstaten, under förutsättning att den 
representeras av en socialdemokratisk regering. 

Andra av välfärdskonsumenternas organisationer kan också förfoga 
över maktresurser, som anställd expertis samt uppmärksamhet i massmedia. 
Beträffande maktresursen anställd expertis, gick den i fallet med pensionärs-
organisationerna ut på att PRO och SPF förfogade över en grupp anställda på 
tre till fem personer vardera. Antalet anställda är i sin tur avhängigt pengar, 
vilket därmed utgör ett tänkbart hinder. Välfärdskonsumenternas organisationer 
kan visserligen inte förväntas förfoga över en kassakista som motsvarar 
näringslivets organisationer, men de kan inte heller förväntas vara så pass 
fattiga att de helt saknar möjlighet att anställa personal med uppgift att ta 
fram kunskapsunderlag och driva frågor gentemot politiker. 

Tillgång till anställd personal utgör även det i viss mån en förut-
sättning för ett organiserat intresses tillgång till en annan maktresurs – 
massmedial uppmärksamhet för organisationens krav. En förutsättning för 
att ett organiserat intresse skall få genomslag för sina krav är nämligen att 
det finns personal som ansvarar för skrivandet av pressmeddelanden och 
utövar påtryckningar gentemot massmedia för att de skall uppmärksamma 
organisationens krav. För att uppnå det genomslaget får dock flera faktorer 
antas vara av betydelse, som ett vällovligt syfte bakom organisationens krav. 
Den faktorn får välfärdskonsumenternas organisationer inte anses ha några 
problem med att leverera. De arbetar många gånger för utsatta grupper i 
samhället, varför det är svårt att tänka sig att massmedia skulle välja att 
ignorera deras krav eller att välja att spegla kraven på ett för organisationen 
mindre fördelaktigt sätt. 

Maktordningar på central nivå 

Möjligheterna till att kunna generalisera utifrån fallet med pensionärs-
organisationerna bedömer jag alltså som goda. Det talar i sin tur emot 
korporatismens antagande om fördelningen av maktresurser mellan organiserade 
intressen, vilket även kan stämma i andra fall än det som studerats. Hur det 
förhåller sig med det utgör en angelägen fråga för framtida forskning, men 
under förutsättning att det går att generalisera utifrån fallet med pensionärs-
organisationerna kan förhållandet mellan välfärdsstaten och organiserade 
intressen inte sägas präglas av att det råder en korporativ maktordning. Den makt-
ordningen utmärks av att det är producentintressen som har en dominerande 
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maktposition, medan välfärdskonsumenternas organisationer är av marginell 
betydelse. Istället för en korporativ maktordning skulle det råda en 
pluralistisk maktordning, där också välfärdskonsumenternas organisationer 
har en betydelsefull maktposition. Utifrån den maktpositionen skulle de på 
samma sätt som fackföreningar kunna utöva inflytande över vilka frågor som 
hamnar på den välfärdspolitiska agendan och vilka val som är möjliga att göra 
för politiker. Jämfört med i den korporativa maktordningen skulle inte bara 
mångfalden av betydelsefulla organiserade intressen vara större, utan även den 
uppsättning av maktresurser som kan komma till användning i förhållande till 
välfärdsstaten. I den korporativa maktordningen handlade det om ett givande och 
tagande mellan stat, arbete och kapital, där de maktresurser som organisationerna 
förfogade över var sprungna ur samhällets arbetsordning. I den pluralistiska makt-
ordningen betonas andra maktresurser, som anställd expertis, uppmärksamhet i 
massmedia och representation av en viktig väljargrupp i förhållande till partierna. 

Även om det numera inte skulle vara berättigat att tala om förekomsten 
av en korporativ maktordning mellan välfärdsstaten och organiserade 
intressen i Sverige, är frågan om det någonsin har varit det. Den korporativa 
respektive pluralistiska maktordningen är idealtyper som inte kan förväntas 
existera i verkligheten i sin renaste form, men resultaten av tidigare 
forskning tyder på att den korporativa maktordningen har varit dominerande. 
Enligt Michelettis periodisering av det svenska civila samhällets historia 
kännetecknades den andra, tredje och fjärde perioden av att fackföreningar 
och näringsliv hade en dominerande position på bekostnad av andra 
medborgarsammanslutningar. Därför talar Micheletti om att det under dessa 
perioder existerade en elitdemokratisk struktur, vilken jag betraktar som 
synonymt med en korporativ maktordning.6 Producentintressenas dominerande 
position i förhållande till andra organiserade intressen har också påvisats av 
Rothstein. Av hans undersökning av den korporativa staten framgick att det 
var producentintressen som dominerade i de korporativa strukturerna, medan 
andra typer av organiserade intressen hade en marginell roll.7 Hur den 
korporativa maktordningen gestaltade sig inom just pensionsområdet har 
illustrerats av Hermansson. I sin studie av svensk pensionspolitik (från 
Sveriges första pensionslag 1913 fram till 1990) visade Hermansson att det 
var fackföreningar och arbetsgivare som kom i fråga som partsintressen. Han 
medgav att det ”förvisso” också fanns pensionärsorganisationer, men att de 
inte spelade någon betydande roll i pensionspolitiken.8

                                                 
6  Micheletti 1994, s. 184. Den elitdemokratiska strukturen framgår också av Elvanders 

undersökning från 1960-talet av organiserade intressen och deras inflytande i politiken. 
Elvander visade att de regelbundna Harpsundsbesökarna (d.v.s. parterna på arbetsmarknaden) 
också var de mest inflytelserika organisationerna. Elvander 1966, s. 280. 

7  Rothstein 1992, s. 346. 
8  Hermansson 1993, s. 303. 
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Grunden för den korporativa maktordningen utgörs av att välfärds-
konsumenternas organisationer saknar tillräckliga maktresurser i förhållande 
till staten för att kunna nå ett betydande inflytande över politiken. Detta 
anses bero på att välfärdskonsumenternas organisationer inte förfogar över 
maktresurser ”oberoende” av staten, eftersom de är sprungna ur de offentliga 
välfärdsprogrammen. Producentorganisationerna förfogar däremot över 
tillräckliga maktresurser i förhållande till staten, som strejkvapnet över vilket 
staten inte har någon kontroll. Resultaten från studien av pensionärs-
organisationerna tyder dock på att korporatismens antagande om välfärds-
konsumenternas maktresurser stämmer dåligt överens med verkligheten. 
Välfärdskonsumenternas organisationer kan nämligen förfoga över makt-
resurser över vilka staten inte har någon kontroll, bl.a. i egenskap av att de 
utgör representanter för en viktig väljargrupp för partierna. 

Därmed faller också Cawsons och Williamsons motivering till varför 
regelbundna konsultationer mellan välfärdskonsumenternas organisationer 
och staten inte kan kallas för korporatism. Deras motivering gick ut på att 
det måste föreligga ett beroendeförhållande mellan aktörer för att det skall 
handla om korporatism. Ett sådant beroendeförhållande antogs inte kunna 
föreligga mellan staten och välfärdskonsumenternas organisationer p.g.a. de 
senares avsaknad av tillräckliga maktresurser. Trots det ställer jag mig 
tveksam till att kalla pensionärsråden för korporativa institutioner. Det har 
dock att göra med en helt annan omständighet, nämligen den oklarhet som 
råder angående gränsdragningen för när ett organiserat intresses deltagande i 
beslutsprocessen är korporativt eller inte. Vissa menar att det räcker med ett 
deltagande i den beslutsfattande processen i exempelvis rådgivande 
institutioner, medan andra menar att det krävs ett aktivt deltagande i själva 
beslutet. För egen del lutar jag åt den sistnämnda uppfattningen att 
korporatism avser att spegla ett organiserat intresses deltagande i själva 
beslutsfattandet, vilket exempelvis var fallet med SAFs och LOs tidigare 
deltagande i olika myndighetsstyrelser. Anledningen är att skillnaden mellan 
korporatismbegreppet och begrepp som förekommer inom forskningen kring 
organiserade intressens roll i pluralistiska system, t.ex. ”insidespositioner”, 
annars förefaller högst oklar. Att ett organiserat intresse regelbundet 
konsulteras av statsmakterna på det sätt som sker inom ramen för exempelvis 
pensionärskommittén, behöver därför inte nödvändigtvis utgöra exempel på 
korporatism. Det kan lika gärna handla om den sortens konsultationer som 
äger rum i pluralistiska system för intresserepresentation. 

Även om jag alltså på basis av studiens resultat finner korporatismens 
antagande mindre realistiskt om att välfärdskonsumenternas organisationer 
inte förfogar över vare sig tillräckliga eller oberoende maktresurser i 
förhållande till staten, menar jag samtidigt att det finns fog för bedömningar 
om att välfärdskonsumenternas organisationer haft en marginell betydelse 
för välfärdspolitikens utformning. Hur går det ihop? Det går ihop därför att 
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välfärdskonsumenternas organisationer inte kan förväntas ha varit professionella 
organisationer som kunde göra anspråk på viktiga maktresurser i samma 
stund som de bildades. Välfärdskonsumenternas organisationer uppstod kring de 
välfärdsprogram som parterna på arbetsmarknaden många gånger varit med 
om att ta fram. Efter själva bildandet får välfärdskonsumenternas organisationer 
antas ha genomgått en mognadsprocess, med avseende på faktorer som 
medlemstillväxt, ideologisk profilering och anskaffandet av anställd expertis. 
Den processen kan inte förväntas ha ägt rum över en natt, utan kan ha tagit 
en eller ett par decennier. Studeras pensionärsorganisationernas historia, 
finns också tecken på att en sådan mognadsprocess har ägt rum. Till en 
början förefaller ledningarna inom de olika förbunden snarare ha varit 
sysselsatta med att lösa organisatoriska problem, än med att försöka påverka 
politiken. Det framgår kanske tydligast av SPFs historia där undertiteln på en 
av förbundets jubileumsskrifter Kommunistiskt, borgerligt, opolitiskt? ger en 
antydan om vad de organisatoriska problemen bestod av.9 Numera har 
pensionärsorganisationerna etablerat sig som betydelsefulla aktörer på den 
politiska arenan, vilken även kan antas vara fallet med andra av välfärds-
konsumenternas organisationer. 

En intressant följdfråga är vilka konsekvenser denna utveckling har fått 
för producentintressenas maktinnehav. Under förutsättning att organiserade 
intressens makt går att likna vid en kaka som aldrig kan expandera har 
producentintressena fått dela med sig av sin makt, men deras maktinnehav 
kan också vara oförändrat under förutsättning att kakan går att expandera. 
För att kunna ta ställning till hur det förhåller sig hade jämförande studier 
krävts, men något som tyder på att producentintressena fått dela med sig av sin 
makt är inslaget av organiserade intressen i anslutning till utredningsarbetet 
kring det nya pensionssystemet under 1990-talet. I det arbetet fanns pensionärs-
organisationerna representerade från 1996 och framåt, medan fackföreningarna 
helt kom att lämnas utanför.10 Det utgör en betydande skillnad jämfört med 
representationen av organiserade intressen i anslutning till utarbetandet av 
förslaget om allmän tilläggspension. Då fanns arbetsmarknadens parter 
representerade, medan pensionärsorganisationerna lämnades utanför.11

Studiet av välfärdspolitiken 
Fallet med pensionärsorganisationerna tyder alltså på att det skett en 
förskjutning från en korporativ till en pluralistisk maktordning med avseende 
på välfärdsstatens förhållande till organiserade intressen. För att kunna ta 

                                                 
9  Levin 1999. Angående pensionärsorganisationernas historia, se avhandlingens bilagor och 

där anförda referenser. 
10  Kommittéberättelsen 1998. Se även Dagens Nyheter, 1996-09-19, s. A12. 
11  Näringslivets och fackföreningarnas dominerande position i beslutsprocessen kring 

pensionerna framgår av Molin 1965. 
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definitiv ställning till huruvida det existerar en pluralistisk maktordning, 
krävs emellertid ytterligare studier av välfärdskonsumenternas organisationer 
och deras politiska agerande. Utan vetskap om situationen för andra av 
välfärdskonsumenternas organisationer är risken att det fall som studerats 
utgör ett enstaka undantag i en fortsatt korporativ maktordning. Under alla 
omständigheter illustrerar undersökningen att framtida forskning inte har råd 
att negligera välfärdskonsumenternas organisationer i studiet av välfärds-
politiken. Då riskerar forskningen nämligen att gå miste om ett viktigt bidrag 
till vår kunskap om den process i vilken välfärdspolitiken skapas. Att 
välfärdskonsumenternas organisationer kan negligeras har indirekt föreslagits 
av korporatismen genom dess antagande om att välfärdskonsumenternas 
organisationer saknar tillräckliga maktresurser i förhållande till välfärdsstaten. 

Att välfärdskonsumenternas organisationer kan negligeras i studiet av 
välfärdspolitikens utformning har också indirekt föreslagits av Piersons 
kritiker. Av teorikapitlet framgick att en av Piersons kritiker, Scarbrough, 
gått till angrepp mot hans tes om att välfärdskonsumenternas organisationer 
är viktiga att ta hänsyn till i studiet av den nya välfärdspolitiken. Scarbrough 
menade att Pierson baserade sitt argument på ett enda fall, närmare bestämt 
den amerikanska pensionärsorganisationen American Association for Retired 
People (AARP). Det är ett problem enligt Scarbrough, eftersom välfärds-
konsumenterna generellt är dåligt organiserade.12 Pierson har också själv 
uttryckt tvivel om att hans tes om välfärdskonsumenternas makt gäller i 
andra länder än de han studerade. I det sammanhanget pekade Pierson ut de 
skandinaviska länderna som ett möjligt undantag från att omfattas av hans 
tes, med hänvisning till deras tradition av en stark fackföreningsrörelse. På 
basis av avhandlingens slutsatser finns det emellertid ingen anledning att 
misstänka ett samband mellan en stark fackföreningsrörelse och en svag 
organisering bland välfärdskonsumenter. Det kan snarare förväntas förhålla 
sig tvärtom. I länder med en hög facklig organisering kan incitamenten till 
organisering bland befolkningen rent allmänt vara hög, vilket gynnar även 
andra sorters organisationer som välfärdskonsumenternas. 

Att det finns belägg för Piersons tes i ett av de länder där han själv 
tvivlat på att den skulle stämma (d.v.s. Sverige), stärker därför 
generaliserbarhetsmöjligheterna. Samtidigt visar fallet med de svenska 
pensionärsorganisationerna att Scarbroughs påstående om att AARPs makt 
är unik inte stämmer. Till Scarbroughs försvar kan det emellertid anföras att 
det fortfarande saknas bevis för att det existerar andra fall av mäktiga 
organisationer bland välfärdskonsumenterna än de som organiserar just 
äldre. Även om jag bedömer möjligheterna som goda till att kunna 
generalisera utifrån studiens resultat, är det därför för tidigt att helt och hållet 

                                                 
12  Scarbrough 2000, s. 247. 
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avfärda Scarbroughs invändning mot Pierson. Om det skulle visa sig att 
Piersons tes begränsar sig till just de äldres organisationer, förtar det 
emellertid inte värdet av hans teori. Det har att göra med dels att hans teori 
om den nya välfärdspolitiken utgörs av flera komponenter än välfärds-
konsumenternas organisationer, dels att de äldres organisationer bevakar en 
så pass stor andel av välfärdsstatens utgifter. 

12.4 Oklara förhållanden på lokal nivå 
Teoretiska antaganden 

Den empiriska studien på lokal nivå visade att pensionärsorganisationernas 
inflytandemöjligheter genom råden varierar, samt att deras faktiska inflytande 
över politiken är begränsat. Förklaringen till det förhållandet är att pensionärs-
organisationerna lokalt saknar rätt kombination av maktresurser, vilket 
försätter dem i ett asymmetriskt maktförhållande till kommunen. Pensionärs-
organisationerna på lokal nivå representerar även de en viktig väljargrupp, 
men däremot saknar de tillgång till andra maktresurser, som anställd expertis. 
Frågan är hur det här resultatet skall tolkas utifrån korporatismens respektive 
pluralismens teoretiska antaganden om fördelningen av makt mellan organiserade 
intressen. Besvarandet av den frågan kompliceras av svårigheterna med att 
avgöra huruvida undersökningen visar att glaset är ”halvfullt” eller ”halvtomt”. 

Med att glaset är ”halvfullt” avses att resultatet kan tolkas som ett stöd 
åt pluralismen. Anledningen är att undersökningen visade att pensionärs-
organisationerna inte helt saknade inflytande över politiken respektive 
maktresurser. Med att glaset är ”halvtomt” avses att resultatet kan tolkas som 
ett stöd åt korporatismen. Orsaken är att det utifrån den teorins antaganden 
inte kan förväntas att andra organisationer än producentintressen har ett 
betydande inflytande över politiken. Istället skulle det vara begränsat på ett 
sådant sätt som kan motsvara förhållandena i de lokala pensionärsråd som 
studerats – d.v.s. att inflytandet begränsas till några enstaka frågor under en 
längre tidsperiod och till mer vardagsnära frågor som är sprungna ur 
pensionärsledamöternas egna erfarenheter. 

Svårigheterna med att tolka resultatet får till följd att det inte heller är 
möjligt att ta någon definitiv ställning till om förhållandet mellan landets 
kommuner och organiserade intressen präglas av att det råder en korporativ 
eller en pluralistisk maktordning. För egen del lutar jag åt uppfattningen att 
det råder en pluralistisk maktordning, men med ett begränsat inflytande för 
välfärdskonsumenternas organisationer, som i fallet med pensionärs-
organisationerna som studerades här. Detta motiveras med att möjligheterna 
till att kunna generalisera utifrån fallet med pensionärsorganisationerna 
lokalt bedöms vara goda. 
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Studiens generaliserbarhet på lokal nivå 
Också på lokal nivå bör undersökningen betraktas som ett kritiskt fall under 
ogynnsamma omständigheter för korporatismteorin respektive gynnsamma 
omständigheter för pluralismteorin. Förmår inte pensionärsorganisationerna 
att utöva annat än ett begränsat inflytande över välfärdsprogrammen, är det 
därför inte heller troligt att någon annan av välfärdskonsumenternas organisationer 
lokalt skulle ha ett större inflytande på basis av deras organiseringsgrad. Det 
finns givetvis fler faktorer som påverkar ett organiserat intresses inflytande 
över politiken, som tillgång till anställd expertis. Hermansson (m.fl.) har dock 
visat att organiserade intressen överlag valt att prioritera förläggningen av sina 
avdelningar för samhällskontakter till central nivå. Undantaget är arbetsgivar-
organisationer som tenderar att vara bättre utrustade med kontaktavdelningar på 
lokal nivå.13 Eftersom den maktresursen är viktig för att uppnå inflytande, 
talar även det för att välfärdskonsumenternas organisationer generellt har ett 
begränsat inflytande över politiken på lokal nivå. 

Det som talar emot att det går att generalisera utifrån fallet med 
pensionärsorganisationerna är den allmänna bilden av det lokala förenings-
livet i Sverige som vitalt och mångfacetterat. I betänkandet från 1986 års 
folkrörelseutredning Ju mer vi är tillsammans beskrivs omfattningen av det 
lokala föreningslivet i närmast lyriska ordalag. Efter den beskrivningen är 
det svårt att tro annat än att föreningarna har ett starkt inflytande över 
kommunalpolitiken. Å andra sidan konstateras det i utredningsbetänkandet 
att föreningarna har olika mål för sina verksamheter, men att de har ett 
gemensamt: De har en viktig betydelse för skapandet av sociala nätverk 
människor emellan.14 Det är kanske den uppgiften som präglar det lokala 
föreningslivets verksamhet, snarare än att verka som en intresseorganisation 
för sina medlemmar gentemot kommunen. Utgör inte den intressepolitiska 
verksamheten själva kärnan i verksamheten lokalt, är det inte konstigt att 
inflytandet över kommunalpolitiken blir annat än begränsat. 

Svårigheterna med att tolka resultatet i en bredare kontext understryker 
behovet av framtida forskning kring organiserade intressen och deras makt på 
lokal nivå. Studiet av aktörers makt på lokal nivå rent allmänt är enligt Olof 
Petersson eftersatt.15 I det fall undersökningen av pensionärsorganisationerna 
hade visat att de varit helt utan inflytande är det därför inte säkert att det 
skulle tyda på förekomsten av en korporativ maktordning. Anledningen är att 
det utifrån den kunskapsbas som finns i dagsläget inte ens går att hävda att 
producentintressen spelar en särskilt framträdande roll för utformningen av 
politiken på lokal nivå. Hur det förhåller sig med såväl producent- som 
konsumentintressens makt lokalt är därför en angelägen fråga att gå vidare med. 
                                                 
13  Hermansson (m.fl.) 1999, s. 66f. 
14  SOU 1987:33, s. 9. 
15  Petersson 1998, s. 231ff. 
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12.5 Välfärdsstatens framtid 
Globaliseringstesen 
Vilka implikationer får studiens resultat för vår kunskap om välfärdsstatens 
framtida utveckling? I debatten kring välfärdsstatens framtid förs ofta två 
ståndpunkter som står i motsatsförhållande till varandra fram: Dels den om 
globaliseringen, dels den om institutionell variation mellan länder. Den först-
nämnda ståndpunkten går ut på att ekonomins globalisering tvingar länder med 
generösa välfärdsstater till att reducera storleken på välfärdsprogrammen. 
Detta anses bero på att den bl.a. möjliggjort att företagen flyttar produktionen 
mellan länder, vilket skapar konkurrens mellan länder om företags-
etableringar. Länder med generösa välfärdsstater blir därmed tvungna att 
sänka olika avgifter för företagen, vilket i sin tur försämrar möjligheterna till 
att finansiera välfärdsprogrammen.16 Den motsatta ståndpunkten går ut på att 
ekonomins globalisering inte kan förväntas föranleda en drastisk nedmontering 
av generösa välfärdsstater som den svenska. Detta har att göra med specifika 
inslag i den nationella policykontexten, närmare bestämt utformningen av 
institutioner som ekonomisk politik, partisystem och typ av välfärdsprogram.17 
Avhandlingens resultat stödjer den institutionella ståndpunkten som betonar 
vikten av specifika inslag i den nationella policykontexten, och visar att fokus 
bör utvidgas till att omfatta andra aktörer än producentintressen för att kunna 
förstå förutsättningarna för välfärdsstatens framtid i en globaliserad ekonomi. 

Korporatism har pekats ut som en av de institutioner som motverkar 
de negativa effekterna av ekonomins globalisering för välfärdstater. Genom 
samverkan mellan stat, arbete och kapital har Sverige, liksom de övriga 
skandinaviska länderna, snabbt kunnat anpassa sig till skiftande villkor för 
ekonomin, som följd av konkurrensen på den globala arenan om företags-
investeringar. Den goda anpassningsförmågan skapar en konkurrenskraftig 
ekonomi, vilket i sin tur utgör en förutsättning för en generös välfärdsstat.18 
Att korporatismen fortfarande bidrar till att motverka globaliseringens 
effekter finns det dock skäl till att betvivla med hänvisning till landets 
avkorporatisering. Trots det lever enligt Lewin ”myten” kvar bland utländska 
forskare om korporatismens betydelse för den svenska välfärdsstaten.19

Forskningsrönen om landets avkorporatisering baserar sig huvudsakligen 
på observationer av ett minskat deltagande av näringsliv och fackföreningar i 
den offentliga beslutsprocessen under institutionaliserade former.20 Svensson 

                                                 
16  Castells 1997, s. 253f. Jfr Cerny 1995 och 1996, s. 94ff; Strange 1996, s. 190; Martin & 

Schumann 1997, s. 14; Gray 1998, s. 87ff. 
17  Kitschelt (m.fl.) 1999; Boyer & Drache 1996; Garrett 1998; Rothstein & Steinmo 2002. 
18  Katzenstein 1985, s. 199f. Se även Wilensky 1975, 1976, 1981 och 2002; Gough 1979, s. 

146ff; Mishra 1984, s. 101ff; Bruno & Sachs 1985; Schmidt 1988; Milner 1994, s. 118. 
19  Lewin 1992, s. 126f. 
20  Hermansson, Svensson & Öberg 1997; Rothstein & Bergström 1999. 
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och Öberg har dock kunnat visa att näringsliv och fackföreningar fortfarande 
har en central position i den offentliga beslutsprocessen, fast under icke-
institutionaliserade former. Med det avses att de numera uppträder som 
lobbyister snarare än som förhandlingsparter i trilaterala överläggningar med 
staten.21 Därför kan de antas ha en fortsatt viktig roll för välfärdsstatens 
utveckling även efter korporatismens fall, men avhandlingen har visat att det 
också finns en annan typ av organiserade intressen som måste beredas plats i 
studiet av välfärdsstaten. 

Successivt med välfärdsstatens framväxt har en organisering kring 
välfärdsprogrammen uppstått, vilket fått till följd att nya organisationer med 
maktpositioner etablerats i samhället. Utifrån denna maktposition bidrar 
organisationerna tillsammans med fackföreningar till att begränsa politikers 
handlingsutrymme över välfärdsprogrammen. Därmed blir politikers deltagande 
i konkurrensen om företagsetableringar genom nedmonterandet av sociala 
skyddsnät långt ifrån så pass självklar som det görs gällande av globaliserings-
tesens förespråkare. Detta möjliggörs av att organiserade intressen representerar 
viktiga väljargrupper som politiker inte kan negligera, vilket tydligt illustrerades 
av fallet med pensionärsorganisationerna. 

Under 1990-talet skedde en rad försämringar av välfärdsprogrammen, 
som inte enbart drabbade den äldre delen av befolkningen utan alla grupper. 
Försämringarna kritiserades av pensionärsorganisationerna, som ställde krav 
på återställare och förbättringar av välfärdsprogrammen. Regeringen kom 
också att acceptera dessa krav genom att exempelvis lägga förslag om 
höjningar av bostadstilläggets ersättningsnivå, en återgång till tidigare 
principer för beräknandet av pensionen samt förbättringar av de äldres 
tandvårdsförsäkring. Dessa förslag kom, med undantag för någon enstaka 
höjning av bostadstillägget, att läggas av socialdemokratiska regeringar som 
hade makten från 1994 och framåt. Det är svårt att säga vilken betydelse 
regeringens färg hade för pensionärsorganisationernas inflytande. En 
jämförelse av deras inflytande under den borgerliga regeringen är inte rättvis 
med hänvisning till de extraordinära omständigheter som rådde för 
ekonomin under de åren. 

Det är svårt att föreställa sig att den socialdemokratiska regeringen i 
praktiken hade något annat val än att gå med på delar av pensionärs-
organisationernas krav. Hade den inte gjort det är en tänkbar konsekvens att 
de äldre i mindre utsträckning röstat på socialdemokraterna och istället valt 
att ligga på soffan eller att rösta på något utav de övriga partierna, som 
Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI). Dessa två scenarier får anses som 
mindre önskvärda av ett parti vars mål är att maximera antalet röster på 
väljararenan. Desto klokare är det att gå med på pensionärsorganisationernas 

                                                 
21  Svensson & Öberg 2002. 
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krav. I utbyte är det underförstått att pensionärsorganisationerna på något 
sätt visar sin uppskattning eller i alla fall avstår från att rikta kritik mot 
regeringen. Det kan i sin tur förväntas få positiva effekter för de äldres 
röstande på det regerande partiet, vilket också visade sig i valet 2002. Då 
kom det socialdemokratiska partiet att bryta en trend av ett minskat röstestöd 
bland de äldre, vilket framgår av figur 11.2 i kapitel elva. Samtidigt kom 
stödet för SPI att minska med ca en tredjedel jämfört med valet 1998, då 
partiet uppnådde 53 000 röster.22

Det finns inga tecken på att den ”byteshandel” som äger rum på 
central nivå har sin motsvarighet på lokal nivå, utifrån den begränsade studie 
som gjorts av pensionärsorganisationernas inflytande där. Den observationen 
stöds dessutom av att SPI fortsatte att gå framåt på lokal nivå i valet 2002. 
Jämfört med valet 1998 ökade antalet kommuner där partiet hade 
representation i kommunfullmäktige från 28 till 43.23 Det kan tyda på att 
pensionärsorganisationerna lokalt inte förmår att tillvarata de äldres intressen 
gentemot kommunen på ett sätt som motsvarar förhållandena på central nivå. 
Frågan är dock om det kan sägas få några större konsekvenser för 
välfärdsstatens framtida utveckling. Det kan argumenteras för att det spelar 
mindre roll för välfärdsstatens framtida utveckling att organiserade intressen 
är svagare lokalt, så länge som de är starka centralt. Orsaken är att de kan 
använda sin styrka centralt till att påverka den lagstiftning som styr 
kommunernas verksamhet. Det framgick också av fallet med pensionärs-
organisationerna att de var snabba med att agera centralt i de fall orättvisor 
uppstod mellan kommuner. Exempel på det är avgifterna inom äldreomsorgen 
samt storleken på bostadstillägget. I de frågorna kom kommunernas ansvar 
att regleras av staten respektive helt tas i från dem. 

Å den andra sidan kan regeringar använda strategin ”blame avoidance”, 
vilken går ut på att minska medeltillströmningen till kommunerna och 
samtidigt ge dem större ansvar över prioriteringarna inom välfärdsområdet. I 
det perspektivet blir intresseorganisationernas styrka lokalt av betydelse, 
men det finns för närvarande inga tecken på att det kommunala självstyret 
skulle ha ökat under senare år.24 Istället präglas situationen av att 
kommunerna får begränsade resurser samtidigt som den statliga regleringen 
av välfärdsprogrammen är densamma och i vissa fall till och med skärpts. 
Exempel på det är regleringen av avgiftsuttaget inom den kommunala äldre-
omsorgen samt maxtaxan inom barnomsorgen. Frågan om själva omfattningen 
av välfärdsprogrammen är därför huvudsakligen förbehållen den centrala 
nivån i det politiska systemet, men inget står skrivet i sten. I det fall att 

                                                 
22  <www.val.se> 
23  SOS, Allmänna valen 1998 och 2002, del 3. 
24  Strandberg 2003, s. 197. 
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ansvarsförhållandena mellan central och lokal nivå skulle genomgå en 
förändring, kan organiserade intressens inflytande lokalt komma att spela en 
större roll för välfärdsstatens framtida utveckling än vad fallet är i dagsläget. 

Den åldrande befolkningen 

Välfärdsstatens framtida utveckling påverkas inte enbart av den globaliserade 
ekonomin och de institutionella förhållandena, utan även av den åldrande 
befolkningen. Under de kommande 50 åren förväntas världens befolkning att 
åldras i en takt som saknar motstycke i historien. Den utvecklingen kommer 
att bli särskilt påtaglig i Europa, där länder som Grekland, Frankrike och 
Sverige redan idag har en hög andel äldre av befolkningen.25 I Sverige 1960 
utgjorde andelen 65 år och äldre av befolkningen tolv procent; år 2050 
beräknas den siffran av SCB ha fördubblats.26 Eftersom utvecklingen 
implicerar att en minskad andel av den arbetande befolkningen skall försörja 
en ökad andel pensionerade arbetstagare, kan det komma att få konsekvenser 
för välfärdsstatens framtida utveckling. Frågan är vilka dessa konsekvenser 
kommer att bli. 

En tänkbar konsekvens är att välfärdsprogram riktade mot de äldre 
kommer att bli mindre generösa i framtiden för att finansieringen skall gå 
ihop. Det scenariot har föreslagits i en rapport till regeringens Långtids-
utredning 2003/04. Att de äldres politiska organisering skulle utgöra ett 
hinder i det sammanhanget förefaller inte troligt enligt rapportförfattarna. 
Den uppfattningen grundar sig på deras hypotes om att ju fler äldre av 
befolkningen, desto mindre kan deras politiska inflytande förväntas att bli. 
Bland orsakerna till det sambandet nämns att de äldre i mindre utsträckning 
än tidigare kommer att ha gemensamma politiska intressen, att de kommer 
att prioritera ekonomiskt stöd åt sina barn och barnbarn framför stöd åt 
låginkomstpensionärer samt att pensionärsorganisationernas organiseringsgrad 
kommer att minska, vilket ger dem mindre legitimitet som talesmän för gruppen.27

Med hänvisning till avhandlingens slutsatser finns det emellertid inget 
som stödjer rapportförfattarnas hypotes. Pensionärerna utgör redan idag en 
stor grupp av befolkningen och det finns inget som pekar mot att det har en 
negativ inverkan för deras inflytande i samhället. Tvärtom förefaller det ha 
en positiv inverkan. Det kan dessutom diskuteras huruvida de äldre kommer 
att ha allt mindre sammanfallande politiska intressen på sikt. Anledningen är 
att välfärdsprogram som pensionerna är generella, vilket skapar ett starkare 
gemensamt intresse bland förmånstagarna jämfört med om programmen är 
selektiva. Det förefaller inte heller troligt att de äldre kommer att prioritera 

                                                 
25  Hayward & Zhang 2001. 
26  Statistiska Centralbyrån 2000, s. 21. 
27  SOU 2004:44, s. 207f. 
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yngre generationers välfärdsprogram framför sina egna. Troligare är att de 
kommer att kräva generösa välfärdsprogram åt såväl pensionärer som yngre 
generationer. Däremot kan rapportförfattarna ha rätt i fråga om pensionärs-
organisationernas möjligheter att organisera framtidens pensionärer. Det 
behöver dock inte nödvändigtvis föranleda en allmän politisk försvagning av 
de äldre som grupp. Istället för att organisera sig i pensionärsorganisationer 
kan framtidens pensionärer välja att organisera sig i särskilda partier, vilket 
det finns tecken på redan idag. 

De politiska konsekvenserna av de äldres organisering kommer därför 
enligt min bedömning att tvinga framtida regeringar till att söka andra 
lösningar på frågan om hur de äldres välfärdsprogram skall finansieras än att 
skära ned på dem. En lösning är ett ökat skatteuttag, men det har redan 
avvisats i en tidigare rapport till regeringens Långtidsutredning 1999/2000. I 
rapporten betonades andra lösningar, som ett ökat barnafödande, att människor 
fortsätter arbeta längre upp i åldrarna samt att arbetskraftsdeltagandet bland 
utrikes födda ökar.28

En annan möjlig lösning på finansieringsfrågan är att välfärdsstaten 
tvingas att prioritera sina åtaganden hårdare i framtiden. Bibehållna nivåer 
inom de välfärdsprogram som riktar sig mot de äldre skulle på så sätt 
finansieras genom att skära ned på välfärdsprogrammen inom andra områden. I 
praktiken innebär det ett nollsummespel, som i slutändan resulterar i en 
fragmentarisk välfärdsstat. Den kännetecknas av en ordning där välfärds-
programmens omfattning varierar starkare än idag mellan olika områden. 
Under förutsättning att politiker väljer den lösningen kan konfliktnivån kring 
välfärdspolitikens utformning förväntas öka i framtiden. Vilka välfärds-
program som blir vinnare respektive förlorare i den konflikten beror på i 
vilken grad de i sin tur skyddas av organiserade intressen. Detta kan antas 
variera, eftersom en pluralistisk maktordning inte innebär att alla 
välfärdsprogram skyddas av lika mäktiga intressen. Den implicerar inte 
heller att samtliga grupper av välfärdskonsumenter överhuvudtaget förmår 
att organisera sig. I vilken utsträckning det har skett inom andra delar av 
välfärdsstaten utgör därför en av flera frågor för framtida forskning. 

12.6 Vägar mot framtida forskning 
Jämförelser inom landet 

Några tänkbara vägar till framtida forskning på området har redan antytts 
tidigare i kapitlet, men avslutningsvis skall några av dessa vägar diskuteras 
utförligare. Jag kommer att argumentera för nödvändigheten av jämförelser 
dels mellan välfärdskonsumenternas organisationer inom landet, dels mellan 
                                                 
28  Bilaga 8 till Finansdepartementets Långtidsutredning 1999/2000, s. 115ff. En del av dessa 

lösningar har också diskuterats av Wetterberg 2004. 
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pensionärernas organisering i olika länder. Oavsett om jämförelser sker 
mellan länder eller inom ett land är det också en angelägen uppgift för 
framtida forskning att gå vidare med undersökningen av själva betingelserna 
för organiserade intressens inflytande över politiken. 

En angelägen uppgift för framtida forskning är att jämföra pensionärs-
organisationerna med andra fall av välfärdskonsumenters organisationer. 
Detta gör det möjligt att få svar på om pensionärsorganisationerna utgör ett 
representativt fall av välfärdskonsumenters organisering i landet eller om det 
är unikt. För att ta reda på det, utgör handikapporganisationerna ett intressant 
fall att undersöka. Utländsk forskning visar att handikapprörelsen i USA haft 
inflytande över den omfattande handikappanpassning av samhället som har 
gjorts.29 Någon motsvarande forskning av handikapporganisationerna i 
Sverige har inte genomförts. Däremot finns uppgifter om att de i likhet med 
pensionärsorganisationerna har en privilegierad position i beslutsprocessen. 
På lokal nivå finns handikappråd och inom Regeringskansliet finns den s.k. 
Handikappdelegationen – ett samrådsorgan mellan handikapporganisationer 
och regeringen.30 Frågan är vilket inflytande handikapporganisationerna har 
över politiken genom dessa och andra påverkanskanaler samt hur det skall 
förklaras utifrån ett maktresursperspektiv. 

Ur ett maktresursperspektiv kan inte handikapporganisationerna göra 
anspråk på att representera en viktig väljargrupp i samma utsträckning som 
pensionärsorganisationerna. Handikapporganisationerna har visserligen haft 
en snabb medlemstillväxt under efterkrigstiden31, men representerar inte en 
lika stor grupp av befolkningen som pensionärsorganisationerna. I jämförelse 
med pensionärsorganisationerna har därför handikapporganisationerna sämre 
förutsättningar till att kunna representera en viktig väljargrupp. Å den andra 
sidan kan handikapporganisationerna ha tillgång till andra maktresurser, som 
kan kompensera för det. I det amerikanska fallet anses handikapp-
organisationernas maktresurser bestå av andra än de som diskuterats ovan, 
nämligen stöd från allmänheten för sina krav samt ”politisk sofistikering” i 
kontakterna med beslutsfattare.32

Förutom handikapporganisationer utgörs andra tänkbara fall för 
framtida forskning av organisationer för kvinnor, invandrare, föräldrar, 
glesbygdsbor, patienter, studenter och hyresgäster. Studiet av dessa gruppers 
organisering och dess konsekvenser för politikens utformning bör dessutom 
utgå från ett flernivåperspektiv. Förutom central och lokal nivå bör också 
EU-nivån inkluderas i undersökningen. Ett sådant flernivåperspektiv bidrar 
för det första till vår kunskap om välfärdskonsumenternas organisering och 

                                                 
29  Fischer 1995, s. 125ff. 
30  Wide & Gustafsson 2001, s. 68f; Socialdepartementet, pressmeddelande, 1998-03-05. 
31  Sellerberg 1993 och 1999. 
32  Fischer 1995, s. 147. 
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deras makt lokalt. För det andra bidrar ett sådant perspektiv till vår kunskap 
om välfärdskonsumenternas organisationer och deras agerande på EU-nivån. 

En intressant fråga härvidlag är i vilken utsträckning välfärds-
konsumenternas organisationer överhuvudtaget finns representerade på EU-
nivån. Den frågan är viktig att ställa, eftersom det inte kan uteslutas att de 
saknar tillräckliga medel för att möjliggöra en politisk närvaro i Bryssel. 
Organisationerna skulle därför tvingas till att stanna kvar på den nationella 
nivån och se sina inflytandemöjligheter reduceras. Det scenariot har också 
föreslagits i en riksdagsmotion, där det rests krav på pengar till handikapp-
organisationerna för att möjliggöra etablerandet av ett Bryssel-kontor.33 Det 
kan emellertid också förhålla sig så att organisationens eventuella frånvaro 
på EU-nivå inte har med pengar att göra, utan är självvald. Tänkbara 
anledningar till det är att EUs politiska institutioner inte upplevs ha någon 
större inverkan på socialpolitiken eller att det bedöms som tillräckligt att på 
nationell nivå påverka regeringens agerande på EU-nivån. 

Jämförelser mellan länder 

En annan väg för framtida forskning är jämförelser av pensionärernas 
kollektiva agerande och dess betydelse för politikens utformning mellan 
länder. I avhandlingens inledande kapitel konstaterades att motsvarigheter 
till de svenska pensionärsråden också finns i länder som Frankrike, Tyskland 
och Norge. Förekomsten av dessa råd tyder på att pensionärsorganisationerna 
flyttat fram sina maktpositioner även i andra länder. Att så också är fallet 
kan emellertid inte tas för givet, vilket också utgjorde själva utgångspunkten 
för avhandlingen beträffande de svenska pensionärsråden. Dessutom kan 
pensionärsorganisationernas maktposition förväntas variera mellan länder 
beroende på strukturella faktorer, som de äldres andel av befolkningen. Det 
visade sig utgöra en viktig faktor att ta i beaktande för att kunna förklara 
pensionärsorganisationernas maktposition i Sverige. 

I andra länder är kanske andra faktorer av större betydelse för 
pensionärsorganisationernas maktposition, vilket fallet med den amerikanska 
pensionärsrörelsen AARP skulle kunna tyda på. Den organisationen bedöms 
som inflytelserik, trots att andelen av befolkningen över 65 år i USA är lägre 
än i de flesta europeiska länder. Andra strukturbetingade faktorer av betydelse 
kan utgöras av välfärdsprogrammens utformning. I länder där välfärds-
programmen är offentligt finansierade och generella kan pensionärernas 
organisering förväntas vara starkare än i länder med ett större inslag av 
privata försäkringar och selektiva välfärdsprogram. Anledningen är att det 
kan förväntas uppstå mer av gemensamma problem kring välfärds-
programmen i det förstnämnda fallet än i det sistnämnda, där problemen blir 

                                                 
33  Mot. 1993/94:U507. 
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mer individuella. En annan strukturellt betingad omständighet kan utgöras av 
fackföreningarnas hanterande av sina medlemmar efter pensionering. 
Välkomnas de som medlemmar även efter uppnådd pensionsålder, kan det få 
konsekvenser för pensionärsrörelsens politiska styrka. Ett intressant exempel 
härvidlag är Italien, där pensionärernas organisering snarare äger rum inom 
ramen för fackföreningar än inom ramen för pensionärsorganisationer.34

Det behöver dock inte nödvändigtvis handla om strukturellt betingade 
faktorer som ligger bakom pensionärsorganisationernas styrka, utan det kan 
också handla om aktörsbetingade faktorer. Exempel på dessa är kvalitén på 
den anställda expertisen samt ledarnas förmåga att utöva inflytande över 
medlemmarnas röstande. Hur det nu än förhåller sig med dessa faktorer, är 
frågan om pensionärernas organisering och inflytande över politiken i olika 
länder viktig att undersöka. Anledningen är att en av huvudfrågorna på den 
politiska dagordningen i Europa framöver är den åldrande befolkningens 
konsekvenser för finansieringen av välfärdsprogrammen. I den kontexten är 
kunskap om pensionärsrörelsens styrka viktig att förfoga över, för att kunna 
förstå vilka vägval som är möjliga att göra för regeringarna i de europeiska 
länderna. 

Maktresurser 

Oavsett vilken väg som väljs för framtida forskning, bör frågan undersökas 
om vad som förklarar det organiserade intressets inflytande, eller brist på 
sådant, utifrån ett brett perspektiv på maktresurser. Inom litteraturen kring 
organiserade intressens roll i politiken finns en tendens till att utgå från en 
alltför ensidig bild av sambandet mellan maktresurser och inflytande. Den 
bilden består av att ju tjockare plånbok ett organiserat intresse förfogar över, 
desto större är dess inflytande över politiken. Exempelvis menar Hermansson 
(m.fl.) att det är näringslivets organisationer som för närvarande ”vinner 
terräng” i svensk politik på bekostnad av folkrörelserna. Anledningen är att 
de förra anses förfoga över de ekonomiska resurser som krävs för att kunna 
anlita politiska konsulter och PR-byråer.35

Fallet med pensionärsorganisationerna stämmer dock inte riktigt in på 
bilden av att organiserade intressens inflytande över politiken står i relation 
till storleken på deras plånbok.36 I jämförelse med näringslivet kan 
pensionärsorganisationerna inte anses utgöra något ekonomiskt resursstarkt 
intresse, men däremot ett resursstarkt intresse i en bredare mening. Det 

                                                 
34  Mirabile 1999. 
35  Hermansson (m.fl.) 1999, s. 243ff. Jfr liknande resonemang i Melin 2000, s. 264f. 
36  Det framgick för övrigt också av fallet med den svenska folkomröstningen om EMU. 

Inför den omröstningen uppges Svenskt Näringsliv ha gått in med 500 miljoner för att få 
befolkningen att rösta ja, medan nejsidan hade betydligt mindre pengar att röra sig med. 
Svenska Dagbladet, 2003-10-15, s. 8. 
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kommer sig främst av att de representerar en viktig väljargrupp. Tillgången 
till den maktresursen kan inte i första hand sägas vara avhängig ekonomiska 
resurser, utan människors benägenhet till att agera kollektivt. Tack vare den 
maktresursen kan organiserade intressen utan en tjock plånbok komma en 
bra bit på vägen med att påverka politiken, vilket understryker nödvändig-
heten av att utgå från ett brett perspektiv på organiserade intressens maktresurser. 

Utifrån ett sådant perspektiv kan ett viktigt bidrag lämnas till 
diskussionen om maktfördelningen mellan organiserade intressen i samhället. 
Det bidraget kan visa att fallet med pensionärsorganisationerna utgör ett 
undantag som på det hela taget inte bidrar till att rucka på bilden av att 
pengar utgör den viktigaste maktresursen för ett organiserat intresses 
inflytande över politiken. Ett sådant bidrag kan också visa att pengar 
förvisso är en nödvändig förutsättning för att kunna anställa expertis, men att 
det därutöver också finns andra viktiga maktresurser som representationen 
av en viktig väljargrupp. Det skulle m.a.o. vara en kombination av 
maktresurser som är avgörande för det organiserade intressets inflytande 
över politiken. Den kombinationen behöver näringslivets organisationer inte 
nödvändigtvis ha bättre tillgång till än andra typer av organiserade intressen. 
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Summary 
 
 
A pluralistic power structure? On the influence of pensioners’ 
organizations 
 
Introduction 

1n 1991, the Swedish Social Democratic government established the 
“Pensioners’ Council” at the Ministry of Social Affairs. The Council’s 
purpose and structure were spelled out by the Government in a Commission 
of Inquiry Directive. According to this, the Council is to be a forum for 
deliberations between the Government and pensioners’ organizations. The 
Council is only open to such organizations, which also must be national and 
rather large, though exactly how many members an organisation must have 
was not specified in the directive. 
 At the municipal level, Senior Citizens’ Councils have existed since the 
1970s. They fill a similar purpose to that of the Pensioners’ Council at the 
central level, namely to be an arena for political discussions between 
representatives from pensioners’ organizations and the municipality. These 
discussions are supposed to be held before decisions concerning elderly are 
taken by the municipality. Although there is no law requiring municipalities to 
have Senior Citizens’ Councils, they exist in almost every municipality in 
Sweden. 

Aim of the thesis 
The existence of these councils at the central and local level in Sweden is 
interesting because it implies a pluralistic rather than a corporatist power 
structure as regards the relationship between the welfare state and organized 
interests. In a corporatist power structure, producer interests, represented by 
labor unions and employers’ organizations are dominant. The role of consumer 
interests, which are represented by groups such as pensioners’ organizations, 
are marginal. The opposite is true in a pluralistic power structure. In this 
case, no organized interest is dominant. Instead, numerous organized 
interests have an important power position in society. Furthermore, power 
may vary from question to question. 
 On the other hand, it cannot be taken for granted that the existence of 
pensioners’ councils at the central and the local level is sufficient evidence 
to conclude that Sweden is best characterized as having a pluralistic power 
structure. For example, these councils might have been established by the 
state to serve its own interests and without any influence from pensioners’ 
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organizations. Moreover, it cannot be assumed that the pensioners’ 
organizations have real political influence through those councils. These are 
empirical questions. Therefore, it remains an open question whether or not 
pensioners’ organizations have a power position in society. In addition, 
theories of pluralism and corporatism take different positions on this issue.
 The purpose of this dissertation is two-fold. First, I describe the influence 
of pensioners’ organizations on the establishment of the pensioners’ councils 
and their political influence – potential as well as actual – in the councils. 
Second, I seek to explain the influence of pensioners’ organizations from a 
power resources perspective. By doing so, I hope to contribute to our 
knowledge of the relationship between the welfare state and organized 
interests. Does this relationship imply the existence of a corporatist or pluralistic 
power structure? Finally, I also hope to contribute to our understanding of 
the future development of the welfare state in the light of a global economy 
and an aging population. 
 The empirical investigation focuses on the actions of pensioners’ 
organizations at the central level to influence the decision to establish 
pensioners’ councils as well as their efforts to influence welfare policy in the 
1990s. In order to broaden the analysis a more limited investigation of 
pensioners’ organizations’ actions at the local level is also undertaken. I use 
interviews with politicians and representatives of the pensioners’ organizations 
to examine power resources at both levels. I also investigate assumptions of 
corporatism and pluralism as regards the distribution of power resources 
between organized interests. 

Corporatism and pluralism 
One reason why it cannot be taken for granted that the establishment of 
pensioners’ councils is a sign of the power of pensioners’ organizations is 
suggested by literature on corporatism. This literature assumes that 
organizations for welfare consumers are weak because they lack sufficient 
power resources in relation to the state. Producers’ interests, on the other 
hand, possess sufficient power resources to be able to exert influence on the 
state. This is because producers’ groups organize their members on the basis 
of their function in the economy. They can threaten to not perform their 
economic function, an action which the corporatist literature deems to be a 
significant source of power vis á vis the state. Organizations for welfare 
consumers do not possess any similar power resource because they organize 
their members on the basis of their being beneficiaries of welfare programs. 
Obviously, they cannot exert pressure on the state by refusing to accept 
benefits such as pensions. 
 Thus, it follows from the assumptions of the corporatist literature that 
pensioners’ councils are basically the creation of the state, acting on its own 
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and not due to pressure from pensioners’ organizations. One possible reason 
why the state might do so is to create a forum in which it can inform 
pensioners’ organizations of the content of decisions already made or can co-opt 
them. By co-optation I mean that pensioners’ organizations are influenced by 
the state instead of both parties influencing each other. Another possibility is 
that the establishment of pensioners’ councils is a symbolic action by the 
state, which is not really interested in making them work in practice. In this 
case, there should be few meetings of the pensioners’ councils and those 
which are held should not be attended by influential politicians. Moreover, 
pensioners’ organizations cannot be expected to have any real political 
influence within the councils. 
 This view stands in sharp contrast to the one found in the pluralism 
literature. According to this, organizations for welfare consumers can posses 
other important power resources, for example, that they represent an 
important group of voters, a group that one or more political parties needs to 
win in elections. Therefore, these groups’ power vis á vis the state is not 
necessarily asymmetrical. Paul Pierson has suggested this in his study of 
what he calls the new politics of the welfare state. He argues that the basis of 
support for the welfare state has shifted. Producer interests are no longer 
central for our understanding of the welfare state and its development. 
Instead, we should focus on welfare consumers and their organizations. 
These groups actions limit the ability of politicians to successfully implement 
retrenchment policies, because they can be punished in upcoming elections. 
While intuitively plausible, Pierson’s argument has been heavily criticized, 
especially in the Scandinavian context, where it has been argued that 
organizations for welfare consumers do not play an important role compared 
to the power and influence of producer interests. 
 The argument that organizations for welfare consumers can control 
important power resources independent of the state leads to the expectation 
that in some circumstances, pensioners’ organizations can be expected to 
exert political influence. In this case, the expectation is that pensioners’ 
councils have been established by the state in response to demands from 
pensioners’ organizations. In addition, pensioners’ organizations are expected to 
have both potential and real political influence through the councils. 

Research findings - central level 
The first question addressed in the dissertation is whether pensioners’ 
organizations influenced the decision to establish the Pensioners’ Council. 
An empirical investigation of the actions of the pensioners’ organizations 
suggests that the answer to this question is “yes”. In fact the decision was a 
consequence of demands made by the country’s largest pensioners’ 
organization, Pensionärernas Riksorganisation (PRO). In particular, PRO 
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demanded a right of negotiation at its conference in 1973. It brought up this 
demand in discussions with different governments during the 1970s and 
1980s. One response came in 1987 when the Minister of Social Affairs, 
Gertrud Sigurdsen, appointed a Commission of Inquiry to investigate 
pensioners’ political influence. As a consequence of the Commission’s 
report, the Pensioners’ Council was established at the central level by the 
government in 1991. 
 The second question was whether the Pensioners’ Council gave 
pensioners’ organizations real opportunities to influence policy making. To 
answer this I investigated various indicators of “opportunity to influence”, 
including number of meetings, identity of government representatives 
participating in meetings, and judgements made by representatives of 
pensioners’ organizations. The research findings suggest that pensioners’ 
organisations do have opportunities of exerting influence through the 
Council. Meetings have usually been held four times a year. Representatives 
from the Government include the Ministers of Social Affairs and Social 
Insurance as well as their undersecretaries of state. These ministers have 
attended almost all meetings, which take place at the Ministry of Health and 
Social Affairs. In addition, pensioners’ organizations meet the prime minister 
once a year for political talks. As regards the views of representatives of 
pensioners’ organizations, in interviews conducted by the author, show that 
they confirm that there are real possibilities to influence government policy 
through the council. 
 The third research question was whether pensioners’ organizations had 
any actual political influence through the council (as opposed to potential 
influence not realized). To answer this question I investigated the actions of 
pensioners’ organizations during the 1990s on the following policy 
questions: pensions, housing supply for pensioners, state regulation of fees 
for elderly care and dental insurance. The research findings suggest that 
pensioners’ groups exerted influence on these issues. However, there is a 
contrast between the first and second half of the decade. During the first half, 
pensioners’ organizations had no influence on cutbacks made by 
governments concerning these welfare programs. Pensioners’ organizations 
were against the cutbacks and demanded a return to previous levels of 
support, for example as regards pensions. From the second half of the 1990s 
they succeeded not only in pressing the government to restore previous 
levels, but even in some cases to improve them. Examples of government 
decisions in which pensioners’ organizations exercised influence include the re-
establishment of the principle of calculating pensions based on the full basic 
amount, a tax-cut for pensioners, a re-regulation of fees for elderly care and 
improved dental care insurance for elderly. 
 Finally, I asked whether the influence of pensioners’ organizations 
could be explained from a power resources perspective. To answer this 
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question the power resources held by pensioners’ organizations was mapped 
using material gathered in interviews and other sources. This mapping 
showed that one important power resource for pensioners’ organizations, as 
suggested in pluralist literature, is that they represent an important group of 
voters. Political parties need them to win and hold office. In addition, 
pensioners’ organizations possess other important power resources, including 
expertise (i.e. employees with expert knowledge), positive media attention 
for pensioners’ demands and ideological advantages. The latter refers to the 
fact that PRO belongs ideologically to the Swedish labor movement broadly 
defined, while Sveriges Pensionärsförbund (SPF) belongs ideologically to 
the bourgeois sphere. This makes it easier for both organizations to claim that 
they speak for a particular voting group in their meetings with politicians. 

Research findings – local level 
To broaden the analysis of the political influence of Swedish pensioners’ 
organizations, a limited investigation was carried out at the local level. First 
it was asked whether pensioners’ organizations had any influence on 
municipalities’ decisions to establish Senior Citizens’ Councils. The 
investigation suggests variation. Some local councils were established after 
pressure from local pensioners’ organizations, while others were created 
after political action from pensioners organizations at the national level. The 
second question raised was whether pensioners’ organizations at the local 
level had opportunities to influence via the local councils. Again I investigated 
indicators of influence opportunities, including working conditions, type of 
items on the agenda and judgments made by representatives of pensioners’ 
organizations. The empirical findings suggest that opportunities to influence 
at the local level vary – that is, they differ between councils. According to 
representatives of pensioners’ organizations, there are a number of councils 
in which there are no opportunities to influence policy, and in others it is 
questionable as to whether influence opportunities really exist. The main 
reason for this is that the municipality does not discuss important issues in 
the council prior to making decisions. 
 The third question asked at the local level was whether the councils 
gave pensioners’ organizations real influence in political decision making. 
To answer this question I conducted interviews with politicians, civil 
servants and representatives of pensioners’ organizations from four 
municipal councils. The interviews indicate that the influence of pensioners’ 
organizations was restricted to a limited number of questions concerning 
minor things such as representation in a municipal working group or fire 
protection at a residence for the elderly. Analysis suggests that this limited 
influence can be explained as a consequence of pensioners’ organizations 
lack of an important power resource at the local level – employed expertise. 
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Without this expertise, local council representatives from pensioners’ 
organizations are forced to rely on their own knowledge. This usually places 
them in an asymmetrical power relationship vis á vis the municipality. This 
is because local representatives of pensioners’ organizations rarely have the 
time and skills needed to create the impact on local politics that a hired staff 
can be expected to have. 

Conclusions – a pluralistic power structure 
In the final chapter of the dissertation the empirical findings are discussed in 
a broader context. First I argue that given the relations between the welfare 
state and organized interests in the case of pensioners’ organizations, the 
empirical results do not suggest an existence of a corporatist power structure 
in social issues. Rather, it suggests that there is a pluralistic power structure 
– i.e. along side producer organizations, other organizations (such as those 
for welfare consumers) also have an important power position. On the other 
hand, I do not rule out the possibility of the existence of a corporatist power 
structure in the early days of the welfare state. Organizations for welfare 
consumers originate from those welfare programs negotiated by the state, 
labor and capital. They can not be expected to generate fully-grown actors 
on the political arena from the first days. It is more likely these actors 
undergo a maturation process over a longer period of time. If so, their 
position in welfare politics during this period could have been marginal, as 
has been suggested by corporatism literature. In any case, the analysis of 
pensioners’ organizations presented here suggests that the situation has 
changed. This supports Pierson’s argument that there are groups other than 
labor unions that we should focus on if we are to understand the 
development of the welfare state. However, it remains to be seen whether or 
not the conclusions drawn from a study of pensioners’ organizations hold in 
the case of other groups. An important topic for future research is therefore 
to look at other cases of welfare consumers and their influence on politics. 
 Secondly, I discuss the welfare state’s relationship to organized 
interests and the consequences of this for future developments. There is a 
wide spread argument in the literature that countries with generous welfare 
states are being forced to cut welfare expenditures in order to compete with 
other countries, especially in the race to attract business investments. 
However, this argument has not gone uncontested. Counterarguments have 
been made that countries will react differently to the effects of economic 
globalization due to differences in existing policies. The empirical findings 
of the dissertation support this argument. In smaller countries such as 
Sweden, the importance of negotiations between labor and business for the 
development of the welfare state has been stressed. Today, that sort of 
negotiations has declined, but this does not mean that the actions of 
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organized interests are unimportant for understanding the future 
development of the welfare state. Instead, there would seem to be a greater 
number of politically active organized interests. This, in turn, limits the 
ability of politicians to cut welfare spending. This was illustrated here in the 
case of pensioners’ organizations. As soon as politicians decided to cut 
benefits, these groups immediately began demanding a return to previous 
levels. In addition, their demands for a return to previous standards were 
successful because political parties need their votes. The case of pensioners’ 
organizations therefore suggests that we cannot expect any drastic 
downsizing of the Swedish welfare state. 
 Besides a global economy and national policy context, population 
aging can be expected to have an impact on the future development of the 
welfare state. The central question is how welfare programs for the elderly 
should be financed by a working population whose size is declining. That is, 
how can fewer workers support a growing number of pensioners? One 
solution is to down-size welfare programs targeting the elderly. However, 
given the organizational strength of the elderly, this is not likely to happen. 
Politicians must therefore find other solutions, such as raising taxes or 
decreasing welfare programs for other groups. Of course, whether or not 
other programs can be cut depends on whether these programs are also 
guarded by organized groups for welfare consumers. Once again, this leads 
to the conclusion that we need further research into the question of the 
political influence of welfare consumers. 
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BILAGA I:  
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

PRO har sina rötter i landets allra första förening för folkpensionärer: Göteborgs 
Folkpensionärers Förening.1 Den direkta orsaken till bildandet av föreningen var ett 
missnöje med en försämring utav ett viktigt bidrag till pensionärer – det s.k. 
fattigvårdsbidraget.2 Göteborgs Folkpensionärers Förening sökte på ett tidigt stadium 
samarbete med andra föreningar. Bland annat kontaktades arbetarekommunen i 
Malmö för att förmå dem att bilda en pensionärsförening, vilket också kom att ske i 
februari 1941. Arbetarekommunen i Malmö kom också att bidra med ekonomiska 
resurser för att möjliggöra ett samarbete mellan de bägge föreningarna. Samarbetet 
resulterade i bildandet av en riksorganisation i mars 1942.3

Vid tiden för PROs bildande uppgavs ett medlemsantal på 11 000, men siffran kom 
att stiga kraftigt under de kommande decennierna. Från att ha haft 11 000 
medlemmar i början av 1940-talet har organisationen i dag växt till landets största 
pensionärsorganisation med över 380 000 medlemmar. Av tabellen nedan framgår 
att PROs snabbaste medlemstillväxt ägde rum under 1960- och 1970-talen, för att 
därefter plana ut. 
 

ÅR 
 

1942 1949 1960 1970 1980 1990 2000 
Antal 

medlemmar 11 000 62 000 164 300 269 000 367 605 369 916 383 255 

Källa: 1940: Elmér 1960, s. 167. 1950: Elmér 1960, s. 167. 1960: Elmér & Tidman 1977, s. 174. 1970: 
Elmér & Tidman 1977, s. 174. 1980: PRO, Verksamheten 1980, s. 31. 1990: PRO, Verksamheten 1990, s. 38. 
2000: PRO, Verksamheten 2000, s. 33. 

Verksamheten i PRO kretsar enligt organisationens stadgar kring två huvudpelare: 
Dels att påverka lagstiftning och beslut som berör pensionärer, dels att erbjuda 
sociala aktiviteter med betong på friskvård och kultur. PROs verksamhet utövas genom 
föreningar, samorganisationer, distrikt samt beslutande organ. Varje medlem tillhör 
en förening, vilken i sin tur kan samverka med andra föreningar inom ramen för en 
samorganisation. En samorganisation skall bestå av minst fyra föreningar inom en 
kommun, vilket innebär att alla föreningar inte tillhör någon samorganisation. Däremot 
tillhör samtliga föreningar ett distrikt som kompetensmässigt står högre i rang 
jämfört med samorganisationen. Det förhållandet utmärks genom att det är distriktet 
som förrättar val till PROs högsta beslutande myndighet, kongressen. En annan 
utmärkande faktor är att distrikten har rätt att skicka ledamöter till ett annat av PROs 
beslutande organ, representantskapet. Det är kongressen som utser representanter till 
styrelsen på förbundsnivå som bl.a. ansvarar för det intressepolitiska arbetet gentemot 
statsmakterna.4

PROs intäkter baserar sig huvudsakligen på medlemsavgifter. Av de totala intäkterna på 
48 miljoner år 2000 stod medlemsavgiften för 82 procent. De resterande intäkterna 
var uppdelade i mindre poster, som statsbidraget på 3,8 procent.5

                                                 
1  För en utförligare presentation av PROs historia, se Finnström 1954; Elmér 1967; Elmér 

& Tidman 1977; Tidman 1982; Viktorsson 2002. 
2  Viktorsson 2002, s. 5f; Gaunt 1999, s. 12f. 
3  Ibid. 
4  PRO, Stadgar antagna på kongressen 2000. 
5  PRO, Verksamheten 2000, s. 115. 
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BILAGA II:  
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

SPF bildades enligt organisationens egen historieskrivning år 1939.6 I sin 
doktorsavhandling menar Elmér att det var personer som uteslutits ur Göteborgs 
Folkpensionärers Förening, med hänvisning till deras iver att driva ”kamp” utifrån 
socialistiska och syndikalistiska förtecken, som låg bakom bildandet av SPFs 
föregångare. Elmér ifrågasätter dock huruvida organisationen var annat än en 
pappersprodukt under de första åren. Han menar därför att förbundets egentliga 
verksamhet kom igång först i november 1941.7

SPF hade under sina första år uppskattningsvis mellan 3 500-7 000 medlemmar. 
Medlemstillväxten tog fart under 1980-talet, vilket var efter det att förbundet närmat sig 
en centerpartistisk/folkpartistisk folkrörelsesfär genom ett samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan.8 Under perioden 1980-1985 ökade antalet medlemmar från 
50 000 till 97 000. Därefter har medlemstillväxten varit mycket snabb och förbundet 
ansluter idag över 200 000 medlemmar, vilket gör den till landets näst största 
pensionärsorganisation. 
 

ÅR MEDLEMS- 
ANTAL ÅR MEDLEMS- 

ANTAL 
1942 3 500 1971 20 000 
1949 6 000 1975 30 000 
1955 30 000 1980 50 000 
1958 15 000 1990 148 320 
1964 8 000 2000 210 253 

Källa: 1942-1958: Elmér 1960, s. 167. 1964: Sveriges Folkpensionärers Riksförbunds Tidning, Nr. 2, 
1964, s. 5. 1971: Sveriges Folkpensionärers Riksförbunds Tidning, Nr. 2, 1971, s. 2. 1975: Jönson 2001, s. 63. 
1980: Carlquist 1989, s. 111. 1990: SPF, Verksamheten 1990, s. 4. 2000: SPF, Verksamheten 2000, s. 43. 

Ändamålet för verksamheten i SPF har enligt organisationens stadgar två ben: Dels 
att tillvarata, främja och med kraft verka för pensionärernas sociala och ekonomiska 
intressen, dels att främja verksamheter som kultur och friskvård. Verksamheten 
utövas genom föreningarna, distrikten, förbundsstyrelsen och kongressen. Samtliga 
institutioner fyller samma funktion som de som beskrivits för motsvarande 
institutioner hos PRO, varför en upprepning är onödig. Någon motsvarighet till 
PROs samorganisation finns inte föreskriven i SPFs stadgar. Istället heter det att 
samverkan skall ske mellan föreningar inom en kommun, men det sägs inget om i 
vilken form det skall ske.9
 
Organisationens intäkter består till största delen av medlemsavgifter. Av de 26 
miljoner kronor SPF hade i intäkter år 2000 utgjordes huvuddelen av medlems-
avgifter (62 %), annonsintäkter från förbundstidningen (18 %) och statsbidrag (4 %).10

                                                 
6  För en utförligare presentation av SPFs historia, se Carlquist 1989; Levin 1999. 
7  Elmér 1969, s. 162f. 
8  Jönsson 2001, s. 79. 
9  SPF, Stadgar antagna på kongressen 1999. 
10  SPF, Verksamhetsberättelsen 2000, s. 36. 
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BILAGA III:  
Sveriges Kommunalpensionärers Förbund (SKPF) 

SKPF bildades 1949 och består huvudsakligen av medlemmar som under sin yrkes-
verksamma tid varit anslutna till fackförbundet Kommunal.11 Ett förflutet inom 
Kommunal var tidigare ett krav för att få bli medlem i SKPF, men sedan en 
stadgeändring 1996 är förbundet numera öppet för alla pensionärer. Stadgeändringen 
var nödvändig för att SKPF skulle kunna ta plats i regeringens pensionärskommitté, 
liksom för att bli berättigade till statsbidrag.12

Förklaringen till varför f.d. kommunalare valt att organisera sig i ett eget pensionärs-
förbund återfinns i Kommunals stadgar. Där står att medlemskap i Kommunal avförs 
efter uppnådd pensionsålder, något som är unikt för LO-förbunden. Därmed 
försvinner också möjligheten för den pensionerade f.d. medlemmen att genom 
Kommunal kunna påverka utvecklingen av sin avtalspension. Det var den uteblivna 
möjligheten som föranledde en organisering bland f.d. medlemmar i Kommunal.13

Kommunal uppmuntrar också organiseringen bland sina f.d. medlemmar genom 
direkta bidrag. Ett exempel är subventionen av hyreskostnaden för de lokaler i vilka 
SKPFs centrala kansli är beläget. Lokalerna finns i en byggnad på Sveavägen i 
Stockholm som ägs gemensamt av Kommunal och Byggnads.14

Av SKPFs officiella medlemsstatistik framgår att förbundet länge tillhört ett av de 
mindre. Under perioden 1950-1970 hade förbundet under 5000 medlemmar, men 
vändpunkten kom på 1990-talet. Från att ha haft 32 000 medlemmar 1990 kunde 
förbundet räkna in 114 000 medlemmar år 2000. Det gör SKPF till landets tredje 
största pensionärsorganisation. 
 

ÅR 
 

1951 1960 1970 1978 1990 2000 
Antal 
medlemmar 1 673 2 400 3 203 6 700 32 000 114 000 

Källa: 1950: Jensen 1999, s. 18. 1960: Jensen 1999, s. 48. 1970: Jensen 1999, s. 68. 1980: Jensen 1999, s. 81. 
1990: Jensen 1999, s. 114. 2000: SKPF, Pressmeddelande, 2001-05-23. 

Målet för SKPFs verksamhet är enligt förbundets stadgar att dels främja medlemmarnas 
kulturella intressen, dels medverka till en samhällsutveckling som ger en rättvis 
ekonomisk och social trygghet. Verksamheten utövas huvudsakligen genom avdelningarna, 
kongressen och förbundsstyrelsen. Medlemmarna tillhör en avdelning som utgör en 
valkrets i val av ledamöter till SKPFs högsta beslutande organ, kongressen. Det är 
kongressen som i sin tur utser ledamöter till förbundsstyrelsen.15

SKPFs intäkter var cirka 6,8 miljoner år 2001. Medlemsavgifterna stod för den 
största intäktsandelen (78 %), följt av anslag (9 %), övriga intäkter (8 %) samt räntor 
och utbetalningar (5 %).16

                                                 
11  För en utförligare presentation av SKPFs historia, se Jensen 1999. 
12  Jensen 1999. 
13  Jensen 1999, s. 9f. 
14  Jensen 1999, s. 161f. 
15  SKPF, Stadgar antagna på kongressen 2002. 
16  Kommunalpensionären, Nr. 4, 2001, s. 3. 
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BILAGA IV:  
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) 

SPRF organiserar främst pensionärer med ett yrkesförflutet inom statlig sektor.17 
Tidigare var anställning i statlig tjänst ett villkor för medlemskap, men efter en 
stadgerevidering 1994 är förbundet öppet för alla pensionärer.18 Motiven till 
stadgerevideringen går att finna i en strävan efter att bredda rekryteringsunderlaget, 
underlätta sökandet av offentliga bidrag samt att kunna ta plats i pensionärsråd på 
central och lokal nivå.19

Bildandet av SPRF skedde under en sammankomst mellan företrädare för en rad 
lokala pensionärsföreningar på restaurang Piperska muren i Stockholm 1937. 
Orsaken till att just pensionärer med ett yrkesförflutet inom statlig sektor var tidigt 
ute med att organisera sig återfinns i att staten var föregångare med att ordna med 
pension för sina anställda. Det var också i syfte att påverka de statliga pensions-
villkoren som SPRF bildades eftersom det redan på det konstituerade mötet beslöts 
om en begäran hos statsmakterna om förbättringar av de statliga pensionsvillkoren.20

Vid tiden för bildandet av SPRF uppgick antalet medlemmar till cirka 1 200, vilket 
framgår av tabellen nedan. SPRFs medlemstillväxt var kraftigast under 1940- och 
1980-talen. Under slutet av 1990-talet stagnerade organisationens medlemstillväxt 
och år 2000 hade organisationen 56 000 medlemmar. Storleksmässigt hamnar därmed 
organisationen på en fjärdeplats i jämförelse med övriga organisationer. 
 

ÅR MEDLEMS- 
ANTAL ÅR MEDLEMS- 

ANTAL 
1937 1 248 1970 26 961 
1940 4 990 1980 33 000 
1950 15 003 1991 50 000 
1960 22 048 2000 56 000 

Källa: 1937-1970: Statspensionären, Nr. 4, 1977, s. 11. 1981: Statspensionären, 1981 (september), s. 2. 1991: 
Statspensionären, Nr. 7, 1991, s. 5. 2000: SPRF-tidningen, Nr. 4, 2000, s. 2. 

Målet med SPRFs verksamhet är enligt förbundets stadgar att verka för värdesäkrade 
och förbättrade pensioner, liksom att samhället tillhandahåller erforderlig omsorg och 
vård. Ett annat mål är att främja pensionärers kulturella aktiviteter. Verksamheten 
utövas genom avdelningar, distriktsorganisationer och förbundsstyrelsen. Medlemmarna 
är anslutna till en avdelning som i sin tur tillhör ett distrikt. Såväl avdelningar som 
distrikt har rätt att utse representanter till kongressen, SPRFs högsta beslutande 
organ. Kongressen utser i sin tur förbundsstyrelsen.21  
SPRF intäkter uppgick år 2001 till drygt fem miljoner kronor. Den största 
intäktsposten stod medlemsavgifterna för (82 %), följt av annonsintäkter samt 
statsbidrag.22

                                                 
17  För en utförligare presentation av SPRFs historia, se Statspensionären, Nr. 4, 1977. 
18  Statspensionären, Nr. 4, 1994a, s. 7. 
19  Statspensionären, Nr. 4, 1991, s. 4f. 
20  Statspensionären, Nr. 4, 1977, s. 8ff. 
21  SPRF, Stadgar antagna på kongressen 1997. 
22  SPRF-tidningen, Nr. 3, 2002, s. 8f. 
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Bilaga V: 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) 

RPG är landets allra yngsta rikstäckande pensionärsorganisation och organiserar 
huvudsakligen pensionärer inom frikyrkan. RPG bildades i november 1974 på 
initiativ av Sveriges frikyrkoråd och Frikyrkliga studieförbundet.23

Det finns två former för medlemskap i RPG: Dels enskilt medlemskap, dels grupp-
medlemskap. Den sistnämnda medlemsformen innebär att en församling, eller del av, 
kan bli medlem i RPG. Systemet med gruppanslutning bidrar till att försvåra upp-
skattningar av hur många medlemmar förbundet egentligen har. Det framgår också 
av RPGs verksamhetsberättelse från 1976/1977 där inget sägs om antalet medlemmar. 
Istället anges antalet grupper anslutna till förbundet, varefter en uppskattning gjordes 
av hur många pensionärer förbundet hade ”kontakt med” – 16 000.24  
Av RPGs officiella medlemsstatistik framgår att organisationen i början av 1980-
talet hade runt 27 000 medlemmar. Resten av decenniet förefaller ha präglats av en 
tillväxt, med en åtföljande nedgång av antalet medlemmar under 1990-talet. Vid 
tröskeln till 2000-talet uppger sig organisationen ha 30 000 medlemmar, vilket gör 
den till landets minsta pensionärsorganisation. 
 

ÅR MEDLEMS- 
ANTAL ÅR MEDLEMS- 

ANTAL 
1980 27 200 1992 50 000 
1988 45 500 1994 40 000 
1989 50 000 2000 30 000 

Källa: 1980: RPG-Nytt, Nr. 3, 1980, s. 3. 1988: SOU 1988:65, s. 42. 1989: RPG-Gemenskap, Nr. 4, 
1989, s. 5. 1992: RPG-Gemenskap, Nr. 4, 1992, s. 4. 1994: RPG-gemenskap, Nr. 5, 1994b, s. 4. 2000: 
Senior-posten, Nr. 4, 2000, s. 4. 

Enligt förbundets stadgar är ändamålet med verksamheten att tillvarata pensionärernas 
intressen, förmedla samhällsinformation och uppslag för verksamhet bland pensionärer 
samt värna om hela människan utifrån kristna värderingar. Verksamheten bedrivs på 
tre olika nivåer: Grupperna, distrikten och förbundet. Varje grupp tillhör ett distrikt. 
Grupperna liksom distrikten har rätt att utse representanter till förbundskongressen 
som i sin tur utser förbundsstyrelsen.25

 

                                                 
23  För en utförligare presentation av RPGs historia, se Dahlkvist & Moberg 1984. 
24  Verksamhetsberättelse för RPG, 18 november 1976 – 30 juni 1977, s. 7.  
25  RPG, Stadgar till Riksförbundet antagna 1983-10-19. 
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BILAGA VI: 
Frågor till företrädare för pensionärs- 

organisationerna i de kommunala pensionärsråden (KPR) 
 
A. FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ARBETET I KPR 
1. Ge en kort beskrivning av din förening med avseende på antal medlemmar och 

föreningens uppgifter. 
2. Beskriv hur förutsättningarna ser ut för föreningens ”bevakning” av kommunen! 

Är förutsättningarna tillräckliga? 
3. Upplever du dig ha några tidigare erfarenheter som kan komma till användning för arbetet 

i KPR? 
 
B. SYFTET MED KPR 
1. Vilket anser du vara det huvudsakliga syftet med att delta i KPR? 
2. Vilket syfte upplever du att kommunens representanter har med deltagandet i KPR? 
3. Anser du att det är kommunens skyldighet att ha ett KPR? 
 
C. ARBETSFORMERNA FÖR KPR 
1. Beskriv praxis för arbetet inom KPR med avseende på t.ex. antal möten per år, hur länge 

de pågår samt vilka som deltar. 
Är du nöjd med arbetsformerna eller finns det något som behöver förändras? 

2. Vilken typ av ärenden handlar det i regel om i KPR: Information från kommunen i redan 
fattade beslut, eller samråd inför beslut? 

3. Upplever du/ni att inflytandemöjligheter föreligger över politiken genom pensionärsrådet? 
 
D. ÄRENDEN I KPR 
1. Kan du ge exempel på frågor som tas upp i KPR? 

Vem tar i regel initiativ till ärenden i KPR: Pensionärsorganisationerna eller kommunen? 
2. Involveras KPR i kommunens budgetarbete? 
3. Går det att lyfta fram några frågor där du upplever att ert arbete inom KPR varit 

avgörande för kommunens beslut? 
 
E.  MAKTFÖRHÅLLANDET MELLAN KOMMUNEN OCH 

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA. 
1. Pensionärsorganisationerna saknar maktmedel liknande de som fackföreningarna förfogar 

över (t.ex. möjligheten att gå ut i strejk). 
 Upplever du att er lokala pensionärsorganisation förfogar över några alternativa 

maktmedel? 
 

F. LOKALT INFLYTANDE VID SIDAN AV KPR 
1. Sker alla kontakter mellan pensionärsorganisationerna och kommunen via KPR? 
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BILAGA VII:  
Pensionärsorganisationernas representation i statliga utredningar 1990-2002  

(ledamöter, sakkunniga eller experter) 

 

PR
O

 

SPF 

SK
PF 

SPR
F 

R
PG

 UTREDNINGAR 

1990 1 1 0 0 0 Pensionsarbetsgruppen (S 1984:3) 
1991 1 1 0 0 0 KBT-utredningen (S 1991:06) 
1992 1 1 0 0 0 KBT-utredningen (S 1991:06) 
1993 1 1 0 0 0 Kommittén för Europeiska äldreåret (S 1992:12) 
1994 1 1 0 0 0 Kommittén för Europeiska äldreåret (S 1992:12) 
1995 1 0 0 0 0 HSU 2000 (S1992:4) 

1996 3 2 0 0 0 
HSU 2000 (S 1992:04) 
Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01) 
Bemötandeutredningen (S 1995:15) 
Utredningen om Handikappinstitutet (S1995:16) 

1997 4 4 0 0 0 

HSU 2000 (S 1992:04) 
Bostadspolitiska utredningen (N 1995:01) 
Genomförandegruppen för det nya pensionssystemet (S 1994:G) 
Bemötandeutredningen (S 1995:15) 
Utredningen om tandvårdsförsäkring (S 1997:10) 
Utredning av efterlevnadspension (S 1996:04) 
Nationella folkhälsokommittén (S1995:14) 

1998 6 5 1 1 0 

HSU 2000 (S 1992:04) 
Genomförandegruppen (S1994:G) 
Utredning om garantipension (S 1997:24) 
BOA-utredningen (S 1997:111) 
Utredning om bostadstillägg (S1997:25) 
Utredning av socialtjänstlag och socialtjänst (S1997:16) 
Utredning av efterlevnadspension (S 1996:04) 
Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) 
Utredningen om tandvårdsförsäkring (S 1997:10) 

1999 6 5 1 1 1 

Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) 
Utredning av efterlevnadspension (S 1996:04) 
Utredningen om tandvårdsförsäkring (S 1997:10) 
Utredning om garantipension (S 1997:24) 
Utredning av socialtjänstlag och socialtjänst (S1997:16) 
Genomförandegruppen (S1994:G) 
Utredning om bostadstillägg (S1997:25) 
Utredningen, senior 2005 
HSU 2000 (S 1992:04) 
BOA-utredningen (S 1997:111) 

2000 2 2 0 0 1 
Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) 
Utredning av socialtjänstlag och socialtjänst (S1997:16) 
Utredningen, senior 2005 (S 1998:08) 
Genomförandegruppen (S1994:G) 

2001 2 1 0 0 1 
Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) 
Genomförandegruppen (S1994:G) 
Utredningen, senior 2005 (S 1998:08) 

2002 1 0 0 0 1 Utredningen, senior 2005 (S 1998:08) 

Källa: PRO, Verksamheten, 1990-2002. SPF, Verksamhetsberättelsen, 1990-2002, samt 
Kommittéberättelsen 1990-2002. 
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BILAGA VIII: 
Frågor och typ av ärenden i 123 av landets kommunala pensionärsråd, uttryckt i 

faktiskt antal, enligt mötesprotokoll från 1996 och 1997 

TYP AV ÄRENDE 
Kommunalt initiativ: Pensionärsinitiativ: 

 
 
 
FRÅGA: 

Antal 
ärenden 

inom 
resp. 
fråga 

Informa-
tion före 
beslut 

Varav 
remiss

Övrig 
infor-

mation 

Infor-
mation 

Försök 
till 

påverkan 

ÄLDREOMSORG: N N N N N N 
Äldreboende/Verksamhet 271 62 32 147 2 60 
Avgifter/Förbehållsbelopp 165 50 26 65 2 48 
Hälso- och sjukvård 160 10 3 89 3 58 
Projekt/Utvärdering/Statistik 119 2 1 106 3 8 
Färdtjänst 78 22 11 49 0 7 
Kost/Matorganisering 69 11 5 40 2 16 
Rehabilitering 58 0 0 54 0 4 
Hemtjänst 53 8 3 27 0 18 
Hjälpmedel 33 1 1 25 0 7 
Dagcentraler 31 3 2 19 2 7 
Äldreomsorgsplan 31 15 14 16 0 0 
Anhörigvård 29 1 0 18 0 10 
Väntjänst 21 1 0 11 6 3 
Personal, äldreomsorg 18 2 1 8 0 8 
SAMHÄLLSPLANERING:       
Kollektivtrafik 38 9 5 14 4 11 
Närmiljö 38 8 7 8 0 22 
Trafik 37 2 1 13 2 20 
Tillgänglighet 36 0 0 10 1 25 
Översiktsplaner 11 5 3 6 0 0 
Boende 4 0 0 3 0 1 
ÖVRIGT:       
Budget och verksamhetsmål 294 117 23 157 0 20 
Organisation 91 17 5 57 0 17 
Samverkan 67 6 5 22 4 35 
Studiebesök/Konferens 46 0 0 36 5 5 
Kultur/Fritid 40 3 1 13 8 16 
Föreningslokaler/Bidrag 31 8 3 14 0 9 
Entreprenad/Upphandling 29 4 4 23 0 2 
Informationsmaterial 25 2 1 16 0 7 
Lagändringar/Utredningar 25 1 0 23 0 1 
Info LPR 5 0 0 0 5 0 
TOTALT 1953 370 157 1089 49 445 

Källa: 349 mötesprotokoll från 123 pensionärsråd, perioden 1996-1997. 
Anm.: Antalet studerade protokoll från varje pensionärsråd uppgår i regel till tre stycken. Varje punkt på 
dagordningen har kategoriserats utefter typ av fråga och typ av ärende. Har det exempelvis informerats 
kring hemtjänsten tre gånger i samma protokoll har informationen räknats in som tre ärenden.  
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