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Abstract  
Deltagandet i organisationer och föreningar sjunker och det ses som ett hot mot demokratin. 
Det finns några få undantag och det är pensionärsorganisationerna. De är representerade i 
pensionärsråd som finns i varje svensk kommun med syfte att bevaka äldrefrågor i 
kommunen. Studien belyser ledamöternas syn på pensionärsrådens demokratiska möjligheter 
till inflytande, hur ledamöterna ser på sitt uppdrag och vad de anser att syftet med 
pensionärsrådet är eller bör vara. Valet föll på Stockholms stadsdelsnämnders pensionärsråd. 
Studien är en kvalitativ intervjuundersökning och genomfördes i sju stadsdelar i Stockholm 
där en ledamot i varje utvald stadsdel intervjuats. I det strategiska urvalet valdes två 
innerstadsdelar, två närförorter och tre ytterstadsdelar för att få ett socioekonomiskt och 
etniskt korrekt Stockholm representerat i studien. Intervjumaterialet delades in i fem teman: 
ledamöternas syn på uppdraget, bakgrundens betydelse, påverkansmöjligheter, strategier och 
hinder för påverkan. Den teori som använts som stöd i studiens analys är Jürgen Habermas 
teorier om kommunikativt handlande och politisk viljebildning. Det framkom att bakgrunden 
för ledamöterna hade betydelse i hur de såg på sitt uppdrag och att engagemanget var den 
stora möjligheten till inflytande. Det spelade även en viss roll om ledamöterna var insatta i 
den byråkratiska ordningen.   
 
 
Nyckelord: pensionärsråd, medborgarinflytande, påverkan, deltagardemokrati, äldre. 
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Inledning 
 
 ”En väl fungerande demokrati utmärks av ett effektivt och jämlikt 
deltagande. Med vår demokratiuppfattning innebär det ett samhälle med 
aktiva och ansvarstagande medborgare med lika möjligheter att påverka 
sin vardag såväl som samhällsutvecklingen i stort. Alla samhällsgrupper 
ska vara delaktiga i politiken. Den ska inte utformas av några grupper, 
medan andra hamnar utanför” (SOU, 2000:1 s 210 ). 

 
Har du tänkt på hur många föreningar eller organisationer du tillhör? Utan att reflektera över 
det genomsyras vår vardag av medlemskap i olika sammanslutningar. Som student på 
Stockholms universitet blir du automatiskt medlem i studentkåren, köper du en bostadsrätt 
blir du medlem i en bostadsrättsförening. Har du barn i skolan eller på dagis har du säkert 
kommit i kontakt med föräldraråd eller föräldraföreningar. Kanske har du blivit vald till 
ledamot eller representant i någon organisation och aktivt engagerat dig.  

Vad är då meningen med föreningen? De traditionella folkrörelserna och 
föreningslivets betydelse för den svenska folkstyrelsens och demokratins framväxt är 
obestridlig. De växte upp som proteströrelser för att utmana den politiska eliten i mitten på 
1800-talet. Under tidigt 1900-tal blekande bilden av organisationerna som proteströrelse och 
blev det som kom att kallas för den svenska folkrörelsen och som blev ett svenskt 
demokratiideal. Genom att medborgarna var aktiva och röstade i allmänna val, deltog i 
politiska församlingar och i folkrörelser skulle medborgarna delta i formandet av framtidens 
Sverige. De största folkrörelserna inledde också ett framgångsrikt samarbete med statsmakten 
och den svenska demokratimodellen blev en förebild för många andra länder (SOU, 2000:1 s 
197). 

På senare tid har denna idylliska bild av det rådande demokratiidealet 
ifrågasatts. Enligt Statistiska centralbyråns rapport (SCB, 2003 s 25) har det aktiva 
deltagandet i föreningslivet minskat under 90-talet. Det finns både bland forskare, debattörer, 
i vissa politiska kretsar, och hos delar av allmänheten en oro för att medborgarna håller på att 
överge det som länge varit den svenska demokratins tyngsta varumärke, nämligen 
möjligheten att påverka genom att organisera sig. Det visar inte minst den rad av statliga 
demokratiutredningar som genomförts under det senaste årtiondet. Av innehållet i dessa kan 
man dra slutsatsen att den politiska demokratidebatten är på väg att ändra inställning om 
suveräniteten i den parlamentariska demokratimodellen (Nilsson, 2005 kap 5). I 
demokratiutredningens betänkande från år 2000 framgår det att den parlamentariska modellen 
bör öppnas upp för inslag av ett ökat medborgardeltagande även mellan valen. Den idealiska 
plattformen för ett ökat deltagande är de lokala beslutsarenorna. Utredningen slår fast att: 
”Lokala beslut ger särskilda skäl för att försöka delta och påverka. Det kan i sin tur få 
effekter för organisationsliv och lust att delta även i andra delar av det politiska systemet” 
(SOU, 2000:1 s 154). 

Det finns några få undantag från den dystra bild som målats upp och ett av dessa 
är pensionärsorganisationerna. Det är en folkrörelse som fortfarande växer och som har störst 
medlemsantal i förhållande till sin rekryteringsbas (SCB, 2003 kap 13). 
Pensionärsorganisationerna är också representerade i pensionärsråd som i dag finns i de flesta 
svenska kommuner. Syftet med pensionärsråden är att de ska bevaka pensionärernas 
levnadsförhållanden i kommunen och samråda inför de politiska beslut som berör äldre. 

Nu närmar vi oss kärnan i vår studie och det handlar om möjligheten att 
påverka. I ljuset av den politiska kursändringen till vad som är en hållbar demokrati och 
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pensionärsråden som en deltagarform på en lokal beslutsarena vill vi undersöka deras 
möjligheter att påverka. Det innebär att vi valt ett deltagardemokratiskt perspektiv i vår 
studie. 

Vi vill också påpeka att valet av uppsatsämne grundar sig på ett uppdrag från 
Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. Stiftelsen har i sin tur fått en förfrågan från 
Pensionärernas Riksorganisation och tanken är att flera studenter runt om i landet ska skriva 
c-uppsatser i ämnet.  Därefter görs en sammansällning av resultatet och i skrivande stund vet 
vi inte om materialet kommer att användas. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledamöterna i pensionärsråden upplever sina 
möjligheter till inflytande samt deras syn på pensionärsrådets betydelse och roll i samarbetet 
med förvaltningen och stadsdelsnämnden. 

Frågeställningar: 
• Vilken betydelse har ledamöternas bakgrund för pensionärsrådets 

påverkansmöjligheter? 
• Hur ser ledarmötena på pensionärsrådets syfte och vad är viktigaste uppdraget? 
• I vilka frågor har de möjlighet till påverkan och hur går de tillväga? 

Uppsatsens disposition 
Vi använder oss av följande disposition i vår uppsats: 

 
• Inledning där vi redovisar vår problemformulering. 
 
• Syfte och frågeställningar där vi förklarar syftet med att studera pensionärsråden och 

redogör för de frågeställningar vi kommer att använda oss av. 
 
• Definition av studiens centrala begrepp samt de avgränsningar vi gör. 

 
• Under rubriken tidigare forskning presenterar vi den forskning på området som redan 

finns och redogör för de delar som är relevanta för vår studie.  
 

• I den teoretiska delen redovisar vi de teoretiska perspektiv som har anknytning till vår 
studie och som vi valt som stöd i vår analys. 

 
• Bakgrundsinformation om pensionärsråden och dess funktion 

 
• Hur vi har tänkt gå tillväga beskrivs i metodavsnittet. Vi beskriver hur  

vår datainsamling gick till, intervjusituation, urval, forskningsdesign, vår analysmetod 
samt validitet och reliabilitet. 
 

• Resultatet sammanfattas genom att vi tematiserar det insamlade materialet. Vi 
redovisar också vissa citat för att få en transparens i redovisningen. 

 
• I analysen använder vi oss av uppsatsens teoretiska referensram som stöd för att öka 

förståelsen för det material och resultat vi analyserar.  
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• Slutdiskussionen kommer att innehålla en sammanfattning av resultatet Vi diskuterar 
om frågeställningarna besvarats och om resultatets generaliserbarhet. 
Validitetsproblem diskuterar vi också i denna avslutande delen av uppsatsen. 

Avgränsningar 
Vi har begränsat vår studie till ledamöter i pensionärsråden i sju av Stockholms 
stadsdelsnämnder. Vi har också valt att enbart intervjua ledamöter från Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) för att de har fler ledamöter 
representerade i pensionärsråden än de övriga organisationerna. Vi tänker inte ge oss i kast 
med partipolitiska frågor och inte heller studera fenomenet pensionärsorganisationerna utan 
endast ge en kort presentation och bakgrundsinformation lite längre fram i uppsatsen. 

Centrala begrepp och definitioner 
 
Deltagardemokrati 
Begreppet ”demokrati” kan användas ur olika perspektiv och i denna uppsats kommer fokus 
att ligga på deltagardemokrati. Begreppet bygger på medborgarens möjlighet att delta i den 
politiska processen på andra sätt än att gå och rösta. Deltagardemokrati förutsätter att en 
politisk diskussion mellan medborgarna och den folkvalda församlingen kan ske utanför 
ramarna för den representativa demokratin. Deltagardemokratin förutsätter offentliga arenor 
där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I diskussionerna underordnas individens 
egna intressen för det gemensammas bästa (SOU, 2000:1 s 294). 
 
Lokala demokratiska deltagarformer 
Som medborgare finns det olika alternativ för att delta i den demokratiska processen och Tom 
Nilssons (2005 s 101) modell av dessa deltagarformer på lokal nivå utgår ifrån olika 
egenskaper. Den ena egenskapen är som medborgare och den andra egenskapen är att 
deltagandet sker utifrån någon form av kategoritillhörighet exempelvis som invandrare, 
pensionär eller handikappad. Trots att utformningen och ramarna för deltagandet bestäms 
bortom deltagarnas inflytande är deras roll ändå ganska fri. Nilssons (2005 s 87) modell av 
olika deltagarformer ser ut på följande sätt:  

 
• Integrerade – val, folkomröstningar och partier 
• Inympade – brukarstyrelser, medborgarstyrelser, motionsrätt till fullmäktige, rådslag 

och kundvalsmodeller. 
• Fristående – föreningsarbete, nya sociala rörelser, politisk konsumtion och byalag. 

 
Pensionärsråden skulle i ovanstående modell ingå i den inympade deltagarformen. Denna typ 
av deltagarform ska komplettera den traditionella och integrerade formen och verka i 
samklang med den. Det ställs inga krav på partitillhörighet utan man deltar som medborgare 
eller som brukare. Deltagarformen är knutet till det politiska systemet och initieras eller 
godkänns av de folkvalda representanterna. Syftet med de nya formerna av deltagande är att 
politikerna kan ta del av medborgarnas åsikter kring frågor som berör dem. Det ska också ge 
medborgarna möjlighet till att påverka lokala beslut (Nilsson, 2005 s 87 f). Utformningen av 
pensionärsråden och dess betingelser ser olika ut i kommunerna och senare i uppsatsen 
beskriver vi hur stadsdelsnämndernas pensionärsråd är utformade. 
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Medborgarinflytande 
I denna uppsats får begreppet inflytande en central plats. Vad vi menar är: inflytande genom 
påverkansförsök där en handling sker med ett bestämt syfte att vidmakthålla eller förändra en 
specifik situation (Möller, 1996 s 211).  

Medborgarinflytande betyder att kunna påverka eller ha inflytande i de politiska 
beslut en kommun fattar.  Det innebär att kunna påverka i sådana situationer där stadsdelens 
politiker, tjänstemän och pensionärsråd möts för en dialog och som utmynnar i en förändring. 
Vi menar även påverkan i sådana situationer där pensionärsrådet väcker egna frågor som 
resulterar till förändring och förbättring för pensionärerna i stadsdelen. 
 
 

Tidigare forskning 
Huruvida medborgare i Sverige har möjlighet att påverka politiska beslut i egenskap av 
individ eller som intressegrupp är relativt outforskat. Tom Nilsson (2005) har i sin avhandling 
studerat om medborgarna har reella möjligheter till inflytande i de politiska besluten på lokal 
nivå. Utgångspunkten är hur den politiska demokratiretoriken1 stämmer överens med den 
demokratiska verkligheten. I ett flertal demokratiutredningar under det senaste decenniet 
förändras synen på demokrati och medborgarnas roll.  Studien slår fast att svensk 
demokratiretorik gått ifrån den parlamentariska demokratiordningen, d v s medborgarens 
möjlighet till inflytande via valsedeln till en mer deltagardemokratisk ordning. Det innebär att 
den politiska demokratiretoriken förespråkar ett ökat medborgardeltagande även mellan valen 
och i direkt anslutning till den folkvalda församlingen. Det betyder inte att denna 
individbaserade syn på medborgarens möjligheter till inflytande ska ställas i motsättning till 
värdet av en generell samhällssolidaritet (Nilsson, 2005 kap 5).  
  Vidare har Nilsson (2005) studerat olika typer av lokala deltagarformer och en 
av dem som passar in i vår studie av stadsdelsnämndernas pensionärsråd är den inympade 
deltagarformen. Det är en form som är knutet till den representativa ordningen och har ofta en 
samrådande funktion.  Meningen är att skapa kontaktytor mellan medborgarna och politikerna 
och fungera som informationskanal samt att bereda insyn i det pågående politiska arbetet. 
Studien visar att denna typ av deltagande kan ha en positiv effekt på opinionsbildningen men 
ofta är effekten liten. Det innebär att trots en ändrad inriktning mot en deltagardemokratisk 
ordning är det inte sagt att en motsvarande förskjutning av makt har skett. Det är fortfarande 
så att det ligger i partierna och tjänstemännens händer huruvida medborgarna får möjlighet att 
påverka. Detta skulle betyda att den deltagardemokratiska kursändringen egentligen handlar 
om att inordna den nya formen i den gamla kontexten och utan att för den sakens skull ha gett 
upp makten (Nilsson, 2005 s 160 ff). 

I en studie av pensionärsorganisationernas inflytande på central nivå och de 
kommunala pensionärsrådens inflytande på lokal nivå konstaterar David Feltenius (2004) att 
organisationerna har större inflytande på central nivå. På lokal nivå är inflytandet inte lika 
stort. Det kan i sin tur bero på att det fanns skillnader i maktresurser på central och lokal nivå. 
På central och lokal nivå utgör pensionärerna som väljargrupp en viktig resurs. Vad gäller 
anlitad expertis som stöd till organisationerna existerar dessa enbart på central nivå. 
Ledamöterna i de lokala pensionärsråden upplevde att de ofta saknade kunskap i viktiga 
frågor och fick förlita sig helt på den egna kompetensen. Medial uppmärksamhet som 
maktresurs i viktiga äldrefrågor skiljde sig också åt mellan central och lokal nivå. Mest 
uppmärksamhet fick frågor som tas upp på central nivå.  Det visar att den rätta kombinationen 
                                                 
1 Demokratiretorik betyder i detta fall de demokratidirektiv som formulerats i statliga demokratiutredningar som 
lagts fram under det senaste decenniet samt den demokratidebatt som förts i regering och riksdag (Nilsson, 
2005). 
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av maktresurser är nödvändig för att få ett reellt inflytande och det har 
pensionärsorganisationerna på central nivå (Feltenius, 2004 s 291-292).  

På uppdrag av Socialstyrelsen (2000) genomfördes en undersökning av lokala 
pensionärsråden i Skandinavien. Syftet var att belysa pensionärsrådens möjligheter till 
inflytande över de frågor som berör äldre och deras situation. Uppgifter hämtades bland annat 
från enkäter ställda till de lokala pensionärsråden inom kommunerna (KPR) under åren 1988 
och 1997 samt sammanställd data från Norge och Danmark. Resultatet från 1988 visade att 
knappt hälften av råden ansåg att de fungerade tillfredställande medan tre fjärdedelar tyckte 
inte att råden hade tillräckligt inflytande. Det som uppgavs vara problematiskt var att 
nämndrepresentationen var för dålig och att ärendena ofta kom för sent så att KPR fick för lite 
tid till förberedelse. I enkäten ställdes också frågan om önskad överläggningsrätt2 och nära 90 
procent var positiva till detta. Det framkom dock att den frågan varit styrande och långt ifrån 
alla visste vad överläggningsrätt innebar. Det framgick dessutom att möjligheterna till 
inflytande var beroende av tjänstemännens åsikter och att politikerna inte alltid hade 
möjligheter att fullfölja pensionärsrådens yttranden, trots visat intresse. Enkäten från 1997 
visade på samma resultat och även denna gång svarade 46 procent att de var nöjda med hur 
KPR fungerade (Socialstyrelsen, 2000 s 14 ff).  

I Danmark och Norge finns sedan 90-talet en tvingande lagstiftning som innebär 
att samråd ska ske med företrädarna i alla större frågor som berör äldre. Resultatet av 
undersökningen pekar på att råden fungerar bättre i Danmark än i Norge. I en rapport från 
Statens Eldreråd i Norge framgick att svårigheterna i Norge liknar dem i Sverige.  Råden får 
ärendena för sent och att förvaltningstjänstemännen inte tar Eldreråden på allvar.  Den finska 
motsvarigheten till pensionärsråden är under uppbyggnad främst i storstäderna och i 
svenskbygder och där var inte undersökningen färdigställd (Socialstyrelsen, 2000 s 25 ff). 

En översiktsstudie (Walker & Naegele, 1999) av pensionärsorganisationers 
politiska närvaro i våra europeiska grannländer visade att det varierade kraftigt. Tecken fanns 
dock på att det förekom en snabb ökning av pensionärsorganisationers representation i alla 
typer av politiska institutioner. I ett par länder pågick aktiviteter för att skapa lagstadgade 
former för att säkerställa organisationernas närvaro i den politiska sfären. Det land som gick i 
bräschen var Nederländerna där inkluderingen av pensionärsorganisationer på lokal nivå nått 
långt. Nederländerna var också det land där denna typ av organisationer hade störst möjlighet 
att påverka på lokal nivå. Sverige och Storbritannien nämndes också som föregångsland: 

 
”in many EU countries there have not yet been any rolemodels or 
 experience. Positive exampels can be found particularly in Sweden, 
 the UK and the Netherlands” (Walker & Naelege, 1999 s 209).   

 
Skälet till intresset för pensionärsorganisationernas politiska påverkansmöjligheter var att 
pensionärerna utgör en maktfaktor i valdeltagandet och att det är en grupp som växer. En 
annan faktor som belystes var att pensionärerna lever längre och är friskare och aktivare samt 
att de utgör en allt större medelklass. Det skulle innebära att kraven från pensionärskollektivet 
vad gäller den sociala välfärden och det egna fortsatta aktiva samhällsdeltagande kommer att 
öka (Walker & Naegele, 1999 kap 14).  
 
 

                                                 
2 I det här fallet betyder överläggningsrätt att pensionärsråden ska ha möjlighet att yttra sig innan kommunen 
fattar beslut i de frågor som berör äldres levnadsförhållanden i kommunen. 
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Teoretiska perspektiv 
Som stöd i vår analys av det empiriska materialet har vi valt att använda oss av utvalda delar i 
Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande och politisk viljebildning. För att göra 
teorierna lättillgängliga har vi valt att sätta in dem i ett kommunalpolitiskt sammanhang. 

Kommunikativt handlande 
Habermas (1990/1983 s 133 ff) menar att ett handlingssätt eller en social interaktion mellan 
flera aktörer varierar utifrån vad som skulle uppnås. Det strategiska handlandet är 
framgångsorienterat och målrationellt och utan strävan efter ömsesidig förståelse. Genom hot, 
befallning, övertalning eller manipulation ser subjektet till att denne når målet. Handlandet 
utgår också efter subjektets maktposition eller auktoritet. Sådant handlande kan vara när en 
enskild medborgare eller en intressegrupp argumenterar för en förbättring i en fråga till den 
lokala politikern eller förvaltningen. Politikern eller förvaltningstjänstemannen kan förkasta 
förslaget genom att utnyttja sin maktposition. Intressegruppen eller medborgaren kan å sin 
sida skapa opinion i frågan eller utnyttja sin egenskap som väljare för att nå framgång. 

Kommunikativt handlande utgår ifrån flera aktörers försök att uppnå en 
gemensam förståelse av en specifik situation. De använder sig av en språklig kommunikation 
för att samordna sina planer och handlingar för nå det uppsatta målet (Habermas, 1990/1983 s 
133 ff). Exempelvis när intressegruppen och de lokala politikerna är överens om att en 
förändring är nödvändig och parterna har enats om vad som ska göras.  Sedan arbetar de 
tillsammans för att uppnå det gemensamma målet.  

Politisk viljebildning 
Habermas (1995 s 56 f) teori om politisk viljebildning ska ses som ett ”idealt” tillstånd i en 
demokratiprocess. Han menar att vi behöver begrepp som beskriver en idealiserad verklighet 
för att kunna mäta och utvärdera det verkliga demokratiska tillståndet. 

Hur kan den politiska viljebildningen se ut i samspelet mellan politiker och 
medborgare? Vår tolkning av teorin om politisk viljebildning kan förklaras utifrån tre frågor 
som Habermas (1995 s 56 f) ställer: 
 
Den intressepolitiska frågan om hur stridande preferenser kan bringas i samklang. 
En vanlig politisk handling en medborgare kan göra är att gå och rösta. Det innebär att vi som 
medborgare ger de valda politikerna mandat att fatta beslut i frågor som rör vår välfärd och 
existens. Därmed inte sagt att vi alltid tycker att politikernas beslut stämmer överens med våra 
preferenser i alla frågor. Våra demokratiska rättigheter ger oss då möjlighet att på ett eller 
annat sätt uttrycka våra åsikter. Dessa åsiktsyttringar kan ta sig många uttryck. Man kan 
demonstrera, skriva på namninsamlingar men också att rösta bort politiker i nästa val. Därför 
ligger det i politikernas intresse att stävja missnöje och eventuella konflikter och på något sätt 
skapa forum för kommunikation och samråd med medborgarna. Syftet är också att samla 
information om vilka preferenser medborgarna har i olika frågor. Pensionärsråden är ett 
typexempel på ett sådant forum. 
 
Den etisk-politiska frågan om vem vi är och vem vi till syvende och sist vill vara. 
Denna fråga handlar om vilka ideal, värden och gemensamma mål som ska gälla. Vilka 
ställningsstaganden tar kommunpolitikerna i äldrefrågor?  Hur vill kommunen att det 
demokratiska deltagandet ska se ut. På vilket sätt vill medborgarna delta och på vilka 
premisser?  Vilka möjligheter har pensionärerna till insyn i äldrepolitiken och framför allt 
vilka möjligheter att påverka har pensionärsråden. En annan aspekt är hur pensionärsråden 
vill framställa det ideala och värdefulla för den grupp man representerar. Med andra ord, 
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vilken bild av äldre och deras behov förmedlar pensionärsråden till politiker och tjänstemän i 
kommunen. Hur väl stämmer parternas bilder överens? I den ideala modellen bör parterna 
vara överens men också efterleva de egna uppsatta idealen.  
 
Den moral-praktiska frågan om hur vi bör handla.  
Slutligen måste politikerna och medborgarna komma överens om hur man ska gå tillväga. 
Vilka formella regler som ska gälla och vilka typer av kommunikationsvägar ska tillämpas 
och på vilket sätt dessa ska vara tillgängliga för alla. Det handlar om en rättvis och jämlik 
fördelning av möjligheter och resurser som alla intressen måste ta i beaktande. Vilka praktiska 
överväganden som ska tas och på vilka moraliska grunder. 
 
Habermas (1995 s 56 f) menar att i praktiken kan detta bli svårt att uppnå och om 
intressemotsättningarna mellan parterna blir alltför stora blir förhandlingar nödvändiga. Då 
används bestämda procedurer som reglerar hur motstridiga intressen ska lösas. Det betyder att 
argumenten inte blir avgörande för att enas utan om de maktresurser som parterna har och de 
villkor för att kompromissa som är kopplade till proceduren. Parterna måste emellertid ha 
accepterat och legitimerat proceduren och de villkor som gäller.  
 
 

Pensionärsorganisationerna 
I dag finns det fem pensionärsorganisationer i Sverige. De största organisationerna är 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Därefter 
kommer Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges Pensionärers 
Riksförbund (SPRF) samt Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG). Organisationerna är 
rikstäckande och är indelade i distrikt och i mindre föreningar. Alla organisationer utom RPG 
bildades under 1930-1940-talet och RPG först 1974. PRO och SPF är av tradition 
äldrepolitiska intresseorganisationer och har alltid varit öppna för alla pensionärer. SKPF och 
SPRF har riktat sig till speciella yrkesgrupper medan RPG har haft en kristen inriktning. 
Gemensamt för organisationerna är att de representerar ett särintresse hos en specifik 
befolkningsgrupp, i detta fall pensionärerna. Sedan 90-talet är samtliga organisationer öppna 
för alla pensionärer, oavsett tidigare yrkesbakgrund eller trosuppfattning. Detta var ett krav 
från staten då pensionärsorganisationerna fick överläggningsrätt i centrala äldrefrågor i 
regeringens pensionärskommitté (Jönson, 2001 s 66). 

Pensionärskommittén tillsattes efter flera diskussioner mellan regeringen och 
landets pensionärsorganisationer. Syftet med pensionärskommittén var att skapa ett forum för 
överläggningar mellan regeringen och pensionärsorganisationerna. Regeringens motivering 
var att pensionärerna var underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. Detta var ett sätt 
att öka pensionärernas inflytande i äldrepolitiken. På lokal nivå resulterade diskussioner med 
Kommunförbundet i att det upprättades kommunala pensionärsråd (Feltenius, 2004 s 1). 

Kommunala pensionärsråd - historik 
En historisk genomgång visar att pensionärsråden etablerades under 1970-talet. Anledningen 
var att äldre var underrepresenterade i politiska sammanhang trots att de utgjorde en stor del 
av valmanskåren. Kommunförbundet och pensionärsorganisationerna utarbetade en 
promemoria om hur ett kommunalt pensionärsråd skulle kunna utformas. Där framgick att det 
borde finnas ett kommunalt pensionärsråd i varje kommun vars uppgift var att fungera som ett 
samrådsorgan mellan företrädare för kommunens äldreomsorg och för pensionärerna. 
Pensionärerna skulle företrädas av pensionärsorganisationerna (Socialstyrelsen, 2000 s 11). 
Enligt Kommunförbundets förslag från 1991 skulle pensionärsråden utgöra: 
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”..ett organ  för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. 
Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i 
samhället, vilken 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” (Svenska kommunförbundet, cirkulär 
1991:115, s 4) 

 
De kommunala pensionärsråden skulle inte ersätta de redan befintliga förtroende- och 
brukarråd som var knutna till äldreboenden, servicehus och liknande. Samrådsformerna skulle 
i möjligaste mån anpassas till kommunernas lokala förutsättningar och inte låsas fast i strikta 
former och regler (Socialstyrelsen, 2000 s 11).    

Pensionärsråden är inte enbart ett svenskt fenomen utan finns även i Norge, 
Danmark och Finland. Till skillnad från Sverige är det lagstiftat i Norge och Danmark att alla 
kommuner ska inrätta pensionärsråd. I Finland finns ingen lag om kommunala pensionärsråd 
ska finnas i kommunerna (Socialstyrelsen, 2000 s 23 ff).  

Kommunstyrelsens pensionärsråd i Stockholm 
Stockholms stad inrättade ett kommunalt pensionärsråd redan1970. Då var rådet knutet till 
socialnämnden och 1983 upprättades lokala pensionärsråd i varje socialdistrikt i staden. 
Då stadsdelsnämndsreformen genomfördes i Stockholm 1997 inrättades kommunstyrelsens 
pensionärsråd (KPR) som är direkt knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
pensionärsråd ska bevaka de äldres intressen i de frågor som gäller stadens långsiktiga arbete 
(KPMG, 2002 s 3). 

Stadsdelsnämndernas pensionärsråd 
Alla stadsdelsnämnder har ett pensionärsråd knutet till sig. Rådens uppgift är att på lokal nivå 
bevaka de äldrefrågor som berör stadsdelens äldre och fungera som samrådsorgan. I 
kommunens instruktioner för stadsdelsnämndernas pensionärsråd står det att: 
 

• rådet ska ta initiativ till förbättringar för områdets pensionärer 
• rådet ska följa landstingets verksamhet inom stadsdelsnämndens område 

 
Vidare står det att rådet ”skall beredas tillfälle att delta i utredningar och arbetsgrupper som 
berör äldrefrågor inom stadsdelsnämnden (.…) få skälig tid att yttra sig innan respektive 
nämnd fattar beslut i ärenden som berör äldres levnadsförhållanden”(Kfs, 2004:12). 
Instruktionen kan ses i sin helhet i bilaga 1.  

Stadsdelsnämndes pensionärsråd ska sammanträda ca sex gånger per år med 
berörda förvaltningar och minst en gång per år med nämndens politiker. Pensionärsrådet ska 
bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna nomineras av 
pensionärsorganisationerna och skall vara bosatta i stadsdelen (Kfs, 2004:12). 

Pensionärsråden har också förtroendeuppdrag i brukarråd och anhörigråd som 
normalt finns på servicehus och äldreboenden runt om stadsdelen. Där kan frågor tas upp som 
rör innehållet i verksamheten som sedan förs vidare till pensionärsrådet. Detta ger också 
pensionärsrådet möjlighet att informera om beslut som ska eller har tagits i stadsdelsnämnden 
(Stadskontoret, 2002 s 4). 
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Stadsdelsnämnder 
I januari 1997 överfördes ansvaret för en stor del av Stockholms stads verksamhet till 
stadsdelsnämnder. Syftet var att minska avståndet mellan politiker och invånare och öka 
människor engagemang i kommunala frågor och fördjupa demokratin. Stadsdelsnämnden är 
politiskt styrd och politikerna har en lokal förankring d v s de ska vara bosatta i stadsdelen. 
Stadsdelsnämndernas uppgift innebär att de ansvarar för att befolkningen får tillgång till den 
kommunala service som fullmäktige, inom sitt ansvarsområde, fattat beslut om. Nämnderna 
har finansierings- och uppföljningsansvar för den service som ges, om inte lagstiftning anger 
annat. Servicen kan tillhandahållas i egen regi eller köpas av annan nämnd eller av 
entreprenör. Nämnderna ansvarar för lokala fysiska frågor där val av lösning får begränsade 
konsekvenser utanför stadsdelens gränser. Stadsdelsnämnderna är stadens främsta 
kontaktorgan till medborgarna i frågor som gäller stadsdelarnas allmänna utveckling, även om 
frågorna inte hör till nämndens direkta ansvarsområde. Där skall stadsdelsnämnderna 
samverka med olika lokala aktörer samt facknämnderna. Stadsdelsnämnderna sorterar under 
kommunfullmäktige på samma sätt som övriga nämnder. Stockholm har gemensam 
kommunledning vilket innebär att de har gemensam kommunalskatt och budget (SPO, 2003 s 
22). 
 
 

Metod 
Då syftet med denna uppsats var att undersöka hur ledamöterna i pensionärsråden upplever 
möjligheterna till inflytande i den politiska processen föll valet på en kvalitativ ansats. Det 
kvalitativa synsättet innebär att människan står i fokus och hur denne tolkar, formar och 
strukturerar sin verklighet. Det betyder att man försöker förstå individens subjektiva 
upplevelser utifrån dennes egna utsagor (Larsson, 2005 s 91 f). 

Vi har valt att göra en fallstudie där ”fallet” är pensionärsråden i Stockholms 
stadsdelsnämner. En fallstudie var lämplig att göra om man ville undersöka vissa företeelser, 
organisationer eller system i dess faktiska miljö eller kontext. En fallstudie behöver inte 
nödvändigtvis innebära att ett fall studeras utan flera fall kan studeras utifrån deras 
gemensamma beröringspunkter (Backman, 1998 s 48 f). Som exempelvis i denna studie där 
det gemensamma är pensionärsrådets funktion där ledamöter från flera olika pensionärsråd 
har intervjuats.   

Studien kan också ha olika avsikter, Den kan vara beskrivande och då blir 
studien deskriptiv. I denna studie är avsikten att undersöka ett relativt outforskat specifikt 
fenomen vilket innebär att studien är explorativ (Backman, 1998 s 48 f).   

En forskare kan använda sig av flera tillvägagångssätt att relatera empiri och 
teori till varandra. I en deduktiv studie är teorin utgångspunkten och empirin ska relateras till 
teorin. En induktiv studie utgår ifrån empirin för att sedan formulera en ny teori. Abduktion 
utgår från empirin men använder en teoretisk referensram som stöd och analysverktyg för att 
kunna upptäcka mönster i empirin som annars inte skulle upptäckas. Det medför att 
forskningsprocessen växlar mellan empiri och teorin där bägge påverkar varandra (Larsson, 
2005 s 21 ff). Inför denna uppsats gjorde vi en litteraturöversikt i ämnet. Det betyder att vi 
etablerat en förförståelse och en teoretisk referensram innan studien inleddes. Vi blev lite 
nyfikna på om vår förförståelse och referensram stämde med verkligheten eller om vi kunde 
revidera och omformulera förförståelsen och referensramen under resans gång. Därför valde 
vi en abduktiv ansats för att låta empirin och teorin växelverka med varandra.   
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Analysmetod 
Det finns inga givna regler för hur en kvalitativ analys ska gå till. Däremot finns det 
vägledande principer vid kvalitativ forskning som kan vara till hjälp (Larsson, 2005 s 107 f). 
Vi valde att tematisera materialet utifrån vår förförståelse och de specifika frågeområden som 
var kopplade till studiens syfte samt studiens frågeställningar. Vi har också lagt till relevanta 
teman som uppkommit i intervjuerna. Intervjuerna har analyserats var för sig för att hitta 
parallella mönster och kopplingar i materialet. Därefter sammanställdes analysen så en 
koncentrerad resultatbild tog form. 

Etiska aspekter 
Då våra frågor inte är av sådan karaktär att de skulle vara känsliga ur ett etiskt perspektiv så 
har vi inte utvecklat denna rubrik särskilt mycket. Vi har låtit informanterna vara anonyma 
och i presentationen har deras namn, ålder och yrke modifierats. Vi har inte heller redogjort 
för vilka stadsdelar informanterna tillhör. Det vi däremot informerat om är vilka typer av 
stadsdelar vi har med. 

Datainsamling 
 
Val av stadsdelar 
Med tanke på att Stockholms kommun är en heterogen grupp av stadsdelar med olika 
socioekonomiska och etniska grupper gjorde vi ett strategiskt urval. Syftet var att få med olika 
grupper av innevånare och därmed olika grupper av pensionärer som representeras av 
pensionärsråden för att få en bredd i intervjumaterialet. Vi valde ut två innerstadsdelar, två 
stadsdelar i närförort och tre ytterstadsdelar.  
 
Val av informanter 
Vi intervjuade en pensionärsrådsledamot i varje utvald stadsdel och hade vissa kriterier vad 
gäller urvalet. Det första var att informanten skulle ha en erfarenhet av pensionärsrådets 
arbetssätt och därför varit aktiv i pensionärsrådet i minst två år. Det andra kriteriet var att 
informanten skulle vara ordinarie ledamot i pensionärsrådet. Vi ville också få med 
informanter från bägge organisationerna det vill säga SPF och PRO. 
 
Hur informanterna kontaktades 
Vi hittade våra informanter på Stockholms stads hemsida. Där fanns pensionärsrådens 
ledamöter presenterade med namn och telefonnummer. Vi kontaktade dem först per telefon 
för att höra om de ville ställa upp men framförallt för att höra om de uppfyllde det första 
kriteriet, nämligen erfarenhet av pensionärsrådets arbetssätt. Därefter skickades ett brev 
(bilaga 2) till informanterna där vi presenterade oss och informerade om uppsatsens syfte och 
tillvägagångssättet för intervjun. Informanterna kontaktades en vecka senare per telefon för att 
bekräfta medverkan och bokning av tid för intervjun. I två av fallen bokades intervjun i 
samband med det första telefonsamtalet och då informerade vi om uppsatsens syfte och 
tillvägagångssättet för intervjun. Informanterna hade möjlighet att kontakta oss för eventuella 
frågor eller för att ångra sin medverkan. Brevet överlämnades emellertid vid intervjutillfället. 
Det var endast en person som vi kontaktade som inte kunde delta. Detta berodde inte på att 
han inte ville delta utan för att han endast varit med i pensionärsrådet några månader. 
 
Intervjuguide och intervjusituation 
Vi använde oss av Larssons (2005 s 104) förslag till en intervjustrategi. Valet föll på en 
allmän intervjuguide (bilaga 3) där vi använde oss av tema- och frågeområden som var 
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kopplade till syftet och frågeställningarna. Vi ville ringa in de viktiga områdena men också 
lämna utrymme för öppna underfrågor och föra ett informellt samtal med informanterna. 
Genom att använda oss av underfrågor fick vi också tillfälle att omformulera huvudfrågorna i 
guiden för att öka studiens validitet. Vi genomförde en provintervju för att kontrollera att 
informanten förstod frågorna och gjorde därefter en justering av ordningsföljden av frågorna i 
guiden. Ändringen bestod i att vi började med allmänna frågor för att mjukstarta intervjun.  

Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en timme per intervjutillfälle. Vi valde att 
spela in samtliga intervjuer på band. Vi var även med båda två vid intervjutillfällena.  Samma 
person intervjuade samtliga informanter. Bisittaren kunde dock när som helst under intervjun 
ställa frågor. Tanken med att samma person intervjuade samtliga informanter var att 
frågetekniken skulle hålla samma struktur (Kvale, 1997 s 76). Informanterna fick själva välja 
var intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna skedde i en lokal som informanter höll med vid 
fyra tillfällen och hemma hos informanterna vid tre tillfällen. 

Efter att ha lyssnat igenom de bandade intervjuerna sorterades den information 
bort som inte hörde till studiens syfte. De relevanta delarna som blev kvar skrevs sedan ut 
med vissa korrigeringar av typen talspråksuttryck. Samma person skrev ut samtliga intervjuer. 
Intervjuerna raderades efter transkriberingen. 

Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är centrala begrepp inom forskningen och då framförallt inom 
kvantitativ forskning. Med validitet menas att det mätinstrument man använder är väl 
anpassat till det man avser att mäta. Reliabilitet innebär att man använder ett korrekt 
mätinstrument som inte är missvisande för det man mäter (Patel & Tebelius, 1987 s 72 ff). 
Begreppet validitet går alldeles utmärkt att använda i kvalitativ forskning menar Kvale (1997 
s 207 ff). En god validitet är också beroende av att forskaren väljer den metod som är bäst 
lämpad för det syfte undersökningen har. 

Validiteten i vår undersökning ligger i hur väl de intervjusvar vi fått svarar mot 
de frågeställningar som vi önskar få svar på. Validiteten är också beroende av att vi värderar 
den information vi samlat in på ett korrekt sätt. Detta gör vi genom att till exempel ta fram 
samma problem i olika frågekonstellationer (Patel & Tebelius, 1987 s 72 f). Genom att noga 
klargöra för tillvägagångssätten och det perspektiv vi använder oss av höjs validiteten i 
studien.  

Vi har även ökat validiteten genom att i hela studien vara kritisk till det material 
vi forskat i. Validiteten är även beroende av forskarnas hantverksskicklighet och den 
trovärdighet forskaren förfogar över (Kvale, 1997 s 215 ff) och eftersom vi inte hade stor 
erfarenhet av den kvalitativa forskningsintervjun kan detta ha minskat validiteten.  

För att öka reliabiliteten har en av oss intervjuat samtliga informanter och 
bisittaren lyssnade och ställde frågor vid behov. Detta ansåg vi skulle göra våra intervjuer mer 
enhetliga men även att vi genom att ha varit med båda två kunnat kritiskt granska vårt 
material efteråt. Anledningen var att vi ville minska risken för värderingsfel som kan uppstå 
vid intervjuerna. Den risken uppstår om informanten menar något annat än det som forskaren 
tror och därigenom går den ”verkliga betydelsen” till spillo (Patel & Tebelius, 1987 s 74 f).  

Sedan har det också varit viktigt att inte styra svaren under intervjun, därav valet 
av öppna frågor. Reliabiliteten i vår undersökning vilar även på att vi transkriberat det 
relevanta materialet ordagrant (Kvale, 1997 s 213).  

Då samtliga av våra informanter varit med i pensionärsrådet i flera år har de en 
större vana än pensionärer i allmänhet att framföra sina idéer och åsikter. Det kan medföra att 
de vi intervjuade kunde framföra det de ville men också att vår oerfarenhet i 
intervjusituationen gjorde att vi eventuellt lotsade dem till vissa svar. Detta är ett 

  14  



   

reliabilitetsproblem så väl som ett validitetsproblem som vi måste reflektera över och värdera 
i de transkriberade intervjuerna. 
 
 

Resultat 
Vi har valt att dela in materialet i fem olika teman. Dessa teman består av: ledamöternas syn 
på uppdraget, bakgrundens betydelse, påverkansmöjligheter, strategi och hinder för 
påverkan.  Temana har utformats från det insamlade intervjumaterialet samt studiens syfte 
och frågeställning. Vi kommer att redogöra för innebörden av våra teman under respektive 
temarubrik.   

Vi har valt att fingera samtliga informanters namn och ändrat åldern samt 
modifierat deras yrken. Stadsdelarna de tillhör kommer inte namnges men typen av stadsdel 
kommer att framgå. 

Presentation av informanterna 
Alicia är 76 år och frånskild. Hon har varit aktiv i pensionärsrådet i åtta år. Hon var även aktiv 
i facket när hon arbetade på en tidning med tryckeriarbete. Alicia bor i en ytterstadsdel. Hon 
är mycket nöjd med arbetet i pensionärsrådet. 
 
Britt är 73 år och änka. Hon har varit aktiv i pensionärsrådet i åtta år. Hon har arbetat som 
lärare och socialarbetare. Britt bor i en innerstadsdel. Hon tycker att arbetet i pensionärsrådet 
går bra. Hon tycker dock att det kan vara litet trögt att få fram vissa enkla förändringar och det 
blir ett ”tjatande” för att nå resultat. 
 
Camilla är 78 år och änka. Hon har varit aktiv i pensionärsrådet i nästan tio år. Hon var aktiv i 
facket när hon arbetade som undersköterska i Landstinget. Camilla bor i en ytterstadsdel . 
Hon var mycket aktiv i pensionärsrådet som hon ansåg blev lite det som man gjorde det till. 
 
Dan är 82 år och änkeman. Han har varit aktiv i pensionärsrådet i två omgångar men 
sammanlagt sex år. Han har varit aktiv i facket när han arbetade på Spårvägarna. Dan bor i en 
stadsdel i närförort. Han tyckte att arbetet i pensionärsrådet var tungrott.  
 
Elin är 73 år och frånskild. Hon har varit delaktig i pensionärsrådet i fem år. Hon har arbetat 
inom den privata sektorn som avdelningschef. Elin bor i en innerstadsdel . Hon tyckte att 
pensionärsrådet inte hade någon större påverkan. Hon menade dock att detta kunde bero på 
avsaknad av stort engagemang.  
 
Frida är 72 år och frånskild. Hon har varit aktiv i pensionärsrådet i fem år. Hon har arbetat 
politiskt och i kommunen med trafik och tekniska frågor. Frida bor i en ytterstadsdel. Hon 
tyckte att arbetet i pensionärsrådet var en utmaning och hon ville förändra och nyskapa i 
pensionärsrådet.  
 
Gun är 70 år och änka. Hon har varit aktiv i pensionärsrådet i fem år. Hon har arbetat som 
avdelningssköterska och på socialstyrelsen. Gun bor i en stadsdel i närförort. Hon var mycket 
nöjd med pensionärsrådet. Hon ansåg att dialogen med förvaltningen var en förutsättning för 
bra resultat.    
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Ledamöternas syn på uppdraget 
Detta tema handlar om ledamöternas syn på syftet med pensionärsrådet, det egna uppdraget 
och vad de anser att pensionärsrådets viktigaste uppgift var. 

Flera informanter tyckte att syftet med pensionärsrådet var att bevaka och 
påverka äldrefrågorna i stadsdelen. Frida ansåg att syftet var att påverka de beslut som direkt 
berörde stadsdelens alla pensionärer och inte enbart de som var medlemmar i organisationen. 
Alicia tyckte att det var viktigt att samla ihop alla gamla som gick hemma och inte aktiverade 
sig. Dan sade kort och gott att syftet med pensionärsrådet var att just vara ett rådgivande 
organ. 

Britt ansåg att syftet var att ha insyn för att informera vidare till den 
pensionärsförening hon tillhörde och att ge de äldre i stadsdelen en möjlighet att yttra sig. 
Elins syn på syftet var att kunna påverka besluten och hon sade att: 
 

”… man ska kunna påverka besluten. I den riktning man själv vill eller 
som gruppen tycker är vettig. Det är ju själva syftet, men jag är inte säker 
på att det är beslutsfattarnas syfte. Det känns inte riktigt så liksom, nej.” 

 
Camilla tyckte att pensionärsrådets syfte inte enbart handlade om att bevaka äldrefrågor utan 
att ha synpunkter i andra frågor. Pensionärsrådet brukade i allmänhet diskutera alla frågor 
som var aktuella. Det kunde handla om skolfrågor, byggnationer och utslagna. 
 

”Vi har haft ganska mycket nu med utslagna för vi har ju ganska många 
utslagna i vår stadsdel.” 

 
Gun såg två syften med pensionärsrådet. Det ena var att följa utvecklingen i stadsdelen och 
hur man hanterade äldrefrågor. Det andra var att föra tillbaka information till 
pensionärskollegorna. Hon tyckte också det var viktigt att pensionärsrådet inte enbart riktade 
in sig på vård- och omsorgsfrågor: 
 

”Det handlar också om vad vi gör för de pensionärer som inte behöver 
vård och omsorg (….) pensionärerna blir ju äldre och äldre och lägger 
fler friska år till sitt liv. Då är det ju viktigt att man har ett bra utbud i 
kommunen.” 

 
Det egna uppdraget tyckte Frida var att få ledamöterna i pensionärsrådet att jobba 
tillsammans för att påverka. Hon menade att de två föregående ordförandena varit ”ganska 
militanta” men nu fanns chansen att alla skulle få jobba med de frågor de ”brann” för. Något 
som hon också menade var svårt då ledamöterna inte var vana med arbetssättet.  Hon 
uttryckte sig såhär: 
 

”Visserligen vill jag påverka men jag tycker vi ska göra det tillsammans 
för då tror jag vi blir slagkraftiga men det är svårt (….) det är väl ungefär 
som att vända Cinderella i Igelbäcken ungefär. Det går inte så fort, det 
kanske är helt omöjligt.” 

 
Frida hade också en tanke om rättigheter och skyldigheter som medmänniska: 
 

”Det här är en uppgift som jag inte anser är en uppgift utan jag tycker det 
är min rättighet och skyldighet som gammal svensk kvinna som har det så 
himla bra. Att dela med sig.” 
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Både Britt och Gun nämnde att de också representerade sina pensionärsorganisationer. Gun 
sade att hon hade ett ansvar som representant att förmedla var den egna organisationen stod i 
vissa frågor och att sedan föra den diskussionen vidare och hålla frågan levande. 
 

”… så att vi inte säger en sak i distriktet och en i pensionärsrådet och så 
säger förbundet något annat. Förbundet ger ju ut faktablad i många frågor 
och då kan man där följa dialogen.” 
 

Britt som var av samma åsikt presenterade det på följande vis: 
 

”Det är väl att vara en länk mellan stadsdelsnämndens beslut och 
pensionärer i våra föreningar. Vi representerar ju våra föreningar.”  

 
Alicia och Elin delande uppfattningen om pensionärsrådets viktigaste uppdrag, nämligen att 
föra fram äldreomsorgsfrågor och att försöka påverka så att äldreboendena sköts bra. Alicia 
sade: 
 

”Ja det är ju det här med äldreomsorgen och att föra fram våra idéer och 
sådant, ja och det verkar ju gå fram..” 

 
Britt och Camilla tyckte att pensionärsrådets viktigaste uppgift var att fungera som en länk 
mellan stadsdelsnämndens beslut och andra pensionärer i föreningarna. Camilla uttryckte sig 
såhär: 
 

”Uppgiften är väl den att dels så förmedlar vi ju till våra medlemmar. Det 
är ju väldigt viktigt att vid varje medlemsmöte kunna referera till vad som 
diskuterats så att det inte bara är vi som vet utan samhället vet och våra 
medlemmar vet.” 

 
Gun ansåg att den viktigaste uppgiften var att skapa bra kommunikation med förvaltningen 
och att sätta upp gemensamma mål att arbeta mot. Frida tyckte det var viktigt att få ta del av 
de frågor som gick till nämnden. 

Frida ansåg också att de skulle påverka sådana beslut som rör de äldre som inte 
själva kunde föra sin talan var en viktig uppgift. Hon utryckte sig såhär:  
 

”Jag vill att man ska påverka de beslut som direkt rör våra gamla 
som inte har någon röst. Som inte är PRO aktiva SPF aktiva eller 
annan organisation. Det är min mission.”  

 
Frida hade även en stark tro på vad pensionärsrådet skulle kunna åstadkomma i andra frågor 
som inte berör äldreomsorgen. Hon sade att:  
 

”Jag anser att pensionärsråden ska påverka trafikfrågor, byggnadsfrågor, 
säkerhetsfrågor därför det drabbar ju oss lika mycket som unga friska 
människor kanske mycket mer.”   

 
Dans uppfattning om pensionärsrådets uppgift formulerades såhär: 
 

”… att bereda pensionärerna inom stadsdelsnämndens område inflytande 
och insyn i arbetet som rör äldre och deras levnadsförhållanden och det är 
det vi sysslar med, det är vår huvudsakliga uppgift.” 
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Bakgrundens betydelse  
Med bakgrund menar vi: det tidigare arbetet, facklig aktivitet och politisk aktivitet. 
Betydelsen innebär att olika erfarenheter tidigare i livet ger olika kunskaper och 
förutsättningar för ledamöternas påverkansmöjligheter.  

De flesta av våra informanter hade antingen ett yrkesverksamt liv inom vård 
/omsorg eller facklig/politisk bakgrund. Camilla hade arbetat så väl inom vården som varit 
aktiv inom facket. Detta att ha arbetat fackligt/politiskt hade för informanterna inneburit att de 
lärt sig hur de kan gå tillväga för att utöva påverkan. Det var till fördel för dem genom att de 
hade kunskap i hur systemet var uppbyggt. Frida beskrev det på det här sättet: 
 

”…  är man lite knepig så går man ju på dem som beslutar. Då får man ju 
lobba. Det är ju inte alla som kan det, men har man alla medlemmarna 
bakom sig så borde man ju kunna få förvaltningen att lyssna och det får 
man också om man för fram det på rätt sätt (….) lika som hemma har man 
inte de pengarna så kan man inte. Vi måste föra en dialog och se att om vi 
gör såhär så kanske det räcker till det vi behöver. Det här är ju en 
kunskapsfråga faktiskt.” 

 
Camilla hade med sig fackliga kunskaper som innebar att hon kunde hitta andra vägar för att 
får gehör för olika frågor. Hon uttryckte det såhär: 
 

”…  det finns ju möjligheter att bearbeta politiker bakom kulisserna. Jag 
har ju varit facklig.” 

 
Dan hade varit arbetat aktivt i fackklubben på Spårvägarna. Han menade att det som varit 
viktigt i hans bakgrund var hans hustrus sjukdom och den erfarenheten han fick då. Dan 
utryckte sig på följande vis: 
 

”… att jag som pensionär började ägna mig åt äldreomsorgsfrågor det 
har naturligtvis med att göra att jag är änkeman sen många år tillbaka. 
Min hustru drabbades av Alzheimers redan i mitten av 70 talet….. hon 
kom ju in på institution kan man säga redan 1978 så hon levde där i 10 år 
men det var ju absolut. Om man jämförde med den vård hon fick då och 
dagens vård så är det en himmelsk skillnad. Då var det ju förvaringspaket. 
Du ska tänka dig att på tio år flyttades hon 7 gånger.” 

 
Elin som inte hade arbetat inom vård/omsorg eller fackligt/politiskt menade att det fungerade 
bra att samarbeta i pensionärsrådet. Hon menade ändå att de som arbetat i den offentliga 
sektorn eller varit fackligt aktiva i hennes pensionärsråd hade ett försprång. Speciellt när det 
gällde att förstå hur det fungerade i stadsdelsnämnden. Hon kommenterade det på detta viset: 
 

”… de är väldigt på alerten tycker jag av någon anledning, när det gäller 
sådana här saker. Det hör väl till saken att de just är, åtminstone i vår 
förening eller pensionärsråd, de har just jobbat i offentlig sektorn så de 
kan hela den här biten och vet ju hur man ska göra.” 

 
Elin menade dock att det kanske inte är bakgrunden som är till stöd för möjligheten att kunna 
påverka utan att: 
 

”Det är ju mer som person tror jag som man påverkar.”  
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Britt tog upp att bakgrunden haft betydelse för henne i den bemärkelse att hon kom in i 
pensionärsrådet tack vare sin tidigare sysselsättning. Hon beskrev det såhär: 
 

”Ja, det var därför jag kom med i pensionärsrådet från början. (….) för de 
sa att du som jobbat både i kommun och landsting.” 

 
Vissa av informanterna hade fördelar av sitt tidigare yrkesverksamma liv i sitt engagemang i 
pensionärsrådet. Detta framkom i intervjuerna genom att de beskrev hur de kunde använda sig 
av sin utbildning för att informera de övriga i pensionärsrådet i olika frågor. Britt sade att hon 
i stort sett blev invald för att hon hade arbetat både i landstinget och i kommunen. Gun såg 
också fördelar med att ha arbetat inom vården men hon lyfte även fram att andra 
yrkeskompetenser behövdes för att vidga perspektivet. Hon svarade så här på frågan om 
sysselsättningen haft betydelse för hennes möjligheter till påverkan: 
 

 ” Det är klart att det har och där tycker jag att det är väldigt viktigt att 
pensionärsorganisationerna ser till att man har olika kompetens för dem 
som sitter i pensionärsrådet. Det kan vara vård och omsorg men det kan 
också vara tekniskt kunnande. Det byggs ju bostäder och vi tar ju del av 
ritningsförslagen och så och framförallt när det görs ombyggnader på 
servicehusen eller annat omsorgsboende. Då är det väldigt viktigt att man 
har den kompetensen också. För det får inte bara bli en vård och 
omsorgsfråga. Det handlar också om vad gör vi för de pensionärer som 
inte behöver vård och omsorg.” 

 
Informanterna framförde olika tankar om att varierande kompetenser behövs i pensionärsrådet 
bland annat Camilla som menade att ett väl fungerande pensionärsråd behöver ha ledamöter 
som hade: 

 
”… spridda kunskaper och kompletterar varandra.” 

 
Även Frida som hade en politisk bakgrund lyfte fram att det var viktigt med mångfald i 
pensionärsrådet. Hon menade att det behövdes olika infallsvinklar för att se på saker och ting. 
Frida lyfte fram att: 
 

”Vi har ett litet arbetsutskott som består då av vise ordförande som är en 
SPF kille och han har inget förflutet varken politiskt eller fackligt eller så.  
Det här är ingen värld för honom. Så det är jättebra för han har andra 
ögon att se med..” 

 
Den här sortens optimistiska framtidstro på pensionärsrådets möjligheter delas till viss del av 
Alicia, Camilla och Gun. Camilla som trodde på möjligheter till förändring sa att: 

 
 ”Vill man något tillräckligt så går det.” 

 
Detta visade att åstadkomma förändringar inte anses omöjligt men det kunde krävas både tid 
och tålamod. Engagemang var en viktig ingrediens för att tron på att man skulle kunna 
förändra något skulle finnas och detta framkom i många av intervjuerna. Denna tro att man 
kunde göra en förändring och att man hade ett mål med varför man engagerat sig beskrev 
Alicia på det här sättet: 
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”Jag var ordförande i facket när jag jobbade och då sa jag att när jag går 
i pension ska jag engagera mig. Du är inte klok sa de. Jo det ska jag och 
det höll ja.g.” 

Påverkansmöjligheter 
Det vi avser med påverkansmöjligheter är ledamöternas syn på deras egna och 
pensionärsrådens möjlighet att påverka i den politiska beslutsprocessen. 

När det gäller pensionärsrådets faktiska möjligheter till påverkan var det tre av 
informanterna som var tveksamma till möjligheten till påverkan. Elin var den som var mest 
ifrågasättande om möjligheter för pensionärsrådet att kunna påverka existerade. Hon uttryckte 
till och med tankar som att:  
  

” Sedan kan man om man lyssnar höra folk säga att de kan påverka men 
jag tror inte riktigt man kan det i alla fall (….)  Men i största allmänhet så 
tror jag att man är ju tillsatt för att påverka och då är det inte så lätt att 
säga att jag kan inte påverka..” 

 
Elin framförde även att hon snart skulle sluta som ledamot i pensionärsrådet. Hon menad även 
att det var svårt att hitta ersättare. Detta beskrev Elin såhär: 
 

”Jag har sagt att jag ska lägga av i höst och det är inte lätt att få tag på 
människor som vill ställa upp. Alla är ungefär lika oengagerade som jag 
är.” 

 
Det framkom även att Britt och Dan såg det som svårt att ha faktiska möjligheter till påverkan 
för pensionärsrådet. Britt kände en ambivalens till möjligheterna för påverkan som hon 
utryckte på följande sätt: 

 
”Det är klart att det där går lite upp och ner ibland kan man känna att 
man undrar om man är något skendemokratisk rundningsmärke, det kan 
man tänka ibland. Ja, det är klart, det gäller att vara envis.” 

 
Dan menade att pensionärsrådet var ett råd och att de hade ett regelverk för hur det skulle 
fungera. Det innebar att pensionärsrådet skulle yttra sig om de tjänsteutlåtanden som de tagit 
del av och att det skulle framgå i protokollet vad de ansåg. Dan betonade också att 
pensionärsrådets uppgift var att underlätta för pensionärerna i stadsdelen: 
 

”Ja det är ju klart att skulle vi inte ha det här rådet, för det är ju många 
äldre som vänder sig till medlemmar i rådet (….) vi försöker 
marknadsföra pensionärsrådet i stadsdelen. Vi har ju kommit med olika 
förslag till äldreomsorgschefen och nämnden som man kan ta upp.” 

 
Dan tog även upp att pensionärsrådet hade skapat en broschyr som skickas ut till alla 80-
åringar i stadsdelen. I broschyren togs det upp vart de skulle vända sig om de behövde hjälp 
och stöd. Det hade dock inte varit så lätt att få igenom detta Dan beskrev det såhär: 
 

”… det är väldigt många 80 åringar idag som lever  utan att ha något 
bistånd. Alltså som är anonyma för äldreomsorgen i stort. De här 
människorna vet många inte, hur de ska gör om de behöver hjälp. Vart 
ringer jag vem ska jag prata med? Det här kom vi underfund med och det 
har vi jobbat med sedan 2000 men ifjol kom det ut. Det är en direkt sak 
som vi har kunnat påverka genom vår medverkan..” 
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Alicia, Camilla, Frida och Gun hade en något annorlunda syn på den faktiska möjligheten till 
påverkan. Gun såg påverkan i pensionärsrådet som en dialog och ett samarbete med 
förvaltningen. Hon beskrev hur det var när man försöker driva egna frågor mot politiker:  
 

”Jo jag tycker att det är bra. Det är klart att vi för ju då en annan dialog, 
det blir ju liksom en annan än när vi träffar förvaltningen. Samtidigt så är 
ju pensionärerna en fjärdedel av valmanskåren så det finns ju ett 
intresse.” 

 
Gun tog även upp att pensionärsrådet hade varit med och arbetat för att få igenom att det 
skulle bli enkelrum på alla äldreboenden. Gun svarade på frågan om de drivit igenom något i 
pensionärsrådet såhär: 
 

”… där jag tycker vi har fått effekt det är bland annat där vi har minskat 
dubbelrummen (.…)  och vi har också haft särskilda uttalanden på 
protokollet som också politikerna läser. Vi träffar ju också presidiet en 
eller två gånger per år.” 

 
Alicia hade i sitt pensionärsråd även haft framgång och kunnat påverka att förvaltningen och 
bostadsföretaget betalar för en trädgård i servicehuset som ska byggas till nästa sommar. Där 
kommer rabatterna att vara förhöjda så att om man sitter i rullstol kan man ändå plocka i 
jorden. Det beskrev Alicia på det här sättet: 
 

”Ja just det vi har ju också ordnat i pensionärsrådet en sinnenas trädgård 
här i servicehuset (.…)  Det har vi ordnat så de kan sitta där, för de gamla 
kommer aldrig ut någon stans.”  

 
Alicia, Camilla och Frida såg inte stadgarna som totalt låsta utan arbetade lite utanför 
ramarna. Ett tydligt exempel var då Alicia tillsammans med sitt pensionärsråd gjorde en 
namninsamling för att stoppa ett beslut som tagits.  Beslutet gällde ett annex i anslutning till 
deras befintliga lokal som skulle bli ett kvinnocafé. Pensionärsrådet ansåg att de var i behov 
av annexet till deras äldreverksamhet och protesterade mot beslutet på följande sätt: 
 

” Vi har ju haft våra duster då med våra politiker här. Men vi skulle inte 
få det här annexet. Det skulle bli ett kvinnocafé och det satte vi oss emot. 
Vi samlade in över 200 namn..”   

 
I Camillas pensionärsråd arbetades det mycket med att få igång olika aktiviteter men även 
praktisk hjälp till pensionärerna. Ett exempel hon gav var en frivillig telefonjour, där 
stadsdelsnämnden höll med två telefoner och lokal.  Ytterligare exempel var att de skrivit 
skrivelser för att få en SL-buss att åka in i bostadsområdet för att underlätta för pensionärerna 
i området. Camilla menade att man inte får ge upp för som hon sa: 
 

”Det kan ta tid med sådana här saker men man får inte ge upp.” 
 
Det framkom att i vissa frågor hade pensionärsråden inga möjligheter att påverka. 
Informanterna ansåg att i de ärenden de skulle yttra sig i innan beslut var svåra att påverka. 
Ramarna för hur äldreomsorgen var ju redan utformade centralt så det var svårt. Visserligen 
protokollfördes deras åsikter och vidarebefordrades till nämndens politiker men det var oklart 
om yttrandet fick genomslag i beslutet. Elin menade att: 
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”… de största hindren är ju naturligtvis att ramarna är bestämda någon 
annanstans, man kan ju inte bara påverka rakt ut” 

 
Elin menade också att man fick ha synpunkter på budget och verksamhetsplaner innan de 
slogs fast men att de inte kunde påverka särskilt mycket. Hon sade också att 
stadsdelsnämndens politiker inte heller kunde påverka så mycket: 
 

”… och de säger själva att de inte kan påverka särskilt mycket själva (….) 
någon nämnde  siffran 10%..” 

 
Camilla ansåg att förvisso fick de möjligheter att yttra sig men vissa beslut var redan tagna: 
 
 ”Men i egentlig mening var ju beslutet taget i stadshuset. Distrikten 
 har ju inte så mycket att säga till de heller.” 
 
 Frida hade samma åsikt. Hennes pensionärsråd ville påverka upphandlingen av matlådor i 
stadsdelen men ”vi fick nej. Vi är ett råd.” Gun och Alicia menade att de blev lyssnade på 
men då i frågor de själva väckt. Dan hade samma erfarenhet men ansåg att det var i små 
frågor och att det gick trögt och tog tid. Frida var av samma åsikt. 
  

”För något år sedan påverkade vi att vi skulle få räcken på de här 
broarna men det tog tid.”  

Strategier 
Vad vi menar med strategier är hur pensionärsrådet och deras ledamöter går tillväga för att få 
igenom idéer och förslag till förändring som de har. Det vi även har räknat in som strategier är 
olika former av taktiska övertalningsförsök och kringgående manövrar för att få igenom 
pensionärsrådets förslag.   

Camilla menade att när det var ont om pengar för olika aktiviteter så måste man 
hitta olika strategier och inte ge sig. Detta illustreras bäst med att beskriva hur de i 
pensionärsrådet gick till väga för att kunna ha en konsert i kyrkan. Då hyran för kyrkan skulle 
bli för hög ringde Camilla upp kyrkoherden för att diskutera möjligheter till 
avgiftsreducering. Lösningen blev att kyrkoherden öppnade konserten vilket gjorde att de då 
kunde räkna konserten som en kyrklig aktivitet. Detta fick till följd att då behövde de inte 
betala någon hyra överhuvudtaget. Camilla använde sig också av en annan strategi för att äska 
pengar. Det var till en bussresa för pensionärer i stadsdelen som inte längre kunde ta sig ut på 
egen hand. Strategin beskrev Camilla så här: 
 

”Det är så här att vi kan tigga lite pengar från förvaltningen här som 
heter uppsökande verksamhet, det är lite löjligt men så heter det. Jag har i 
tio års tid sökt 15 000 och jag vet att jag får 12 000 (….) Det står färdigt i 
min dator 15 000. Det enda jag gör är att jag ändrar datum och så skickar 
jag iväg och jag får 12 000.” 

 
Stadsdelarnas pensionärsråd har lite olika strategier för att öppna kanaler till inflytande. Det vi 
tidigare påvisat med namninsamlingar, skriftligt tjatande och genom att ta kontakt direkt med 
politiker och försöka lobba in olika förslag till förbättringar. Alicias stadsdel har genom att gå 
på politikerna direkt fått igenom en stor insats. Hon påpekar att först fick de nej men sedan 
fick de ja på det här sättet: 
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”Ja i det här fallet var det ju faktiskt så att politikerna gick över 
tjänstemännen när vi fick den här kåken. Ja det var Kd och de här som 
samlades i en grupp och pratade, för vi skulle absolut inte få annexet. Nej. 
Det var bestämt nej. Då ställde sig en av våra flickor sig upp och talade 
och sa. Ni blir ju gamla ni också någon gång. Sedan pratade de ihop sig 
och sen vart det ja. Och vi bara jublade.” 

 
I Fridas stadsdel hade de också lokaler som pensionärerna i stadsdelen kunde besöka. Där 
bedrevs alla möjliga olika aktiviteter. Detta bekostades av förvaltningen. Den fördel som 
Frida hade var att hon visste olika vägar för att kunna påverka. Frida sade att det gällde att 
vara samstämmig och förberedd i egna frågor som pensionärsrådet ville driva: 
 

”Då tycker jag att då ska man penetrera den frågan i rådet och se vad kan 
det ge våra pensionärer, vad är det för svårigheter och för bra saker (.…) 
visserligen vill jag påverka men jag tycker vi ska göra det tillsammans för 
då tror jag vi kan bli väldigt slagkraftiga..” 

 
Frida hade också andra tillvägagångssätt på lager. Hon kunde till och med tänka sig att gå 
direkt till stadsrådet Ylva Johansson för att väcka opinion kring en fråga som hon ansåg vara 
viktig.  

I Dans stadsdel tog de upp frågan i anslutning till ett sammanträde. De ville ha 
pengar till en bussresa för pensionärer. Dan passade på när budgeten var på tapeten att äska 
pengar till bussresan, som förr varit bekostad av organisationerna men som de nu gått miste 
om efter olika indragningar i anslagen. Han beskrev detta såhär: 
 

”Jag drog upp det på förra mötet då när budgetfrågan var uppe. Så nu kan 
vi inte köra ut med våra pensionärer i stadsdelen som vi har gjort i alla år. 
Ja kanske två gånger per år, ja som varje förening har gjort här omkring.” 

 
Den strategi Guns stadsdel använder sig av för att skapa möjligheter till påverkan var att de 
arbetade för att få tillstånd en dialog med förvaltningen. Hon uttryckte det på det här viset: 
 

”... det är att få tillstånd en dialog med förvaltningen. Att vi arbetar 
gemensamt mot ett mål.”   

Hinder för påverkan 
Det vi menar med hinder är vad ledamöterna själva anser saknas för att kunna påverka. 
Det handlar både om personliga resurser och brister i samarbetet med politiker och 
förvaltningstjänstemän.  

På frågan om upplevda hinder för att påverka svarade flera av informanterna att 
det handlade om syftet med rådets funktion. Enligt instruktionerna skulle pensionärsrådet 
fungera som ett samrådsorgan men också ta egna initiativ i äldrefrågor i stadsdelen. De flesta 
av informanterna tyckte att det saknades beslutanderätt. Frida uttryckte det såhär: 
 

 ”Ja hindren är väl det att det är byråkratiskt så till vida att vi är ett råd. 
Vi har ju enligt statuten förslagsrätt men ingen som helst beslutanderätt.” 

 
På samma sätt beskrev Camilla situationen, att det var beslutanderätten som saknades för att 
kunna påverka och att det var politikerna som bestämde i slutändan. Gun ansåg att vetorätten 
saknades för att kunna påverka. Både Britt och Dan förklarade att det inte hörde till 
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pensionärsrådets uppdrag att ha beslutanderätt och därför var det svårt att ha ett reellt 
inflytande.  

Brist på kunskap togs upp av så gott som alla informanter. Vilken typ av 
kunskaper som saknades varierade mellan informanterna. Dan och Gun menade att det kunde 
vara svårt att läsa och förstå de tjänsteutlåtanden som pensionärsråden fick inför 
sammanträdena med förvaltningen. Svårigheten låg i att kunna läsa kritiskt och veta vilka 
delar i utlåtandet som var viktiga. Ibland saknades även tid för att hinna gå igenom alla 
handlingar inför ett möte. Kunskapsfrågan kring läsandet av tjänsteutlåtande togs även upp av 
Britt som tyckte att hon saknade kunskap i statistik: 
 

”Det är klart att jag skulle vilja kunna lite mer om statistik så att jag skulle 
kunna genomskåda och ifrågasätta mer.” 

 
Sakkunskaper var något som kom upp i ett par av intervjuerna. Det var svårt att svara upp till 
de kunskaper som förvaltningstjänstemännen hade för att kunna föra fram synpunkter på ett 
så pass sakligt sätt att det får genomslagskraft. Britt berättade om hur svårt den kan vara när 
det handlade om byggnationer i stadsdelen. Hon menade att man måste ha tekniska 
färdigheter, annars blir det ju svårt att ha åsikter i sådana frågor man inte behärskar. Frida 
menade att pensionärsråden inte vet hur man sak gå tillväga alla gånger. Hur man praktiskt 
går tillväga när man skriver till nämnden. Avsaknaden av sådana kunskaper var en 
kunskapsbrist i pensionärsrådet. Frida tog även upp att tjänstemännen faktiskt var ålagda att 
svara på skrivelser.  

Insikt om hur det kan vara att ”bli gammal” var ett tema som Frida pekade på 
och att det var en ömsesidig brist, både hos pensionärsrådet och hos politikerna. 
 

”… och det är insikten om hur det är att vara gammal och sjuk. Där tror 
jag att vi har en för dålig kunskap. Det är ju så att man utgår ifrån sig 
själv. Utifrån sig själv tycker man. Det var ju det jag sa om politiker, att de 
många gånger är för unga (….) Det tänker man inte på när man är ung 
eller gammal ung.” 

 
Dan funderade i samma banor, att de som sitter i nämnden var för unga för att sätta sig in i 
hur äldre människor tänker eller känner: 
  

”… det är väldigt viktigt om man sitter och fattar beslut i 
äldreomsorgsfrågor att man då också har människor med sig som kan 
känna och tänka med de man fattar beslut om.” 

 
Engagemang talades det om vid ett flertal tillfällen, eller snarare bristen på engagemang. Dan 
tyckte att det var svårt att engagera nya medlemmar att arbeta för pensionärsråden.  Folk vill 
inte engagera sig i den utsträckning som behövs för att skapa ett fungerande pensionärsråd. 
Fridas tankar kring engagemanget var att folk inte vill ha med politiker eller myndigheter att 
göra och att denna attityd var ganska utbredd i hennes förening. Camilla tyckte att dagens 
pensionärer ofta hade andra intressen. De skulle ut och resa, ta hand om barn och barnbarn så 
någon tid över fanns inte. Elin hade samma tankar som Camilla men talade också om sitt eget 
engagemang:  
  

 ”Jag anser inte att jag kan påverka så himla mycket men det beror på 
engagemanget också. Ja det är som jag sagt flera gånger det här med 
engagemang, tid och vilja det ska man ha..” 
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En annan stor fråga var kommunens budget.  Elin, Alicia och Camilla tyckte att budgeten ofta 
togs som ursäkt från politikernas sida. Detta att ekonomin spelade en viktig roll i alla beslut 
som skulle tas och att pengar alltid kom på tal vid nämndsammanträdena. Britt uttryckte det 
såhär: 
 

”Ja det är så att man blir svarslös ibland när man får höra att det har vi 
inte råd med och vi måste ändå dra in, vi måste spara, så ekonomin tycker 
jag är det stora bekymret för att få igenom saker, det är det argumentet 
som man alltid stöter huvudet emot.” 

 
Redan tagna beslut som pensionärsråden fick ta del av togs också upp av flera informanter. 
Camilla tyckte att det hände att pensionärsrådet fick föra fram sina åsikter i ärenden där det 
redan fanns beslut. Det innebar att pensionärsråden lagt ner energi i onödan. Elins synpunkter 
var att i upphandlingsärenden så fanns det mycket små möjligheter för pensionärsrådet att få 
gehör. Upphandlingarna skedde centralt enligt Elin och då fanns ingen möjlighet att påverka 
ansåg Elin som uttryckte sig såhär: 
 

”För de hade bestämt sig från början egentligen. Där tycker jag man sitter 
som gisslan alltså..”  

 
Detta att få rimlig tid på sig för att gå igenom ärenden som skulle upp i nämnden hade de 
flesta synpunkter på. Elin tyckte att det blev en förfärlig massa papper att gå igenom. Britt 
uttryckte sig på samma sätt. Ibland fick pensionärsråden ha extra möten för att hinna med att 
gå igenom alla ärenden inför nämndsammanträdena. Dan sade att ibland fick inte 
pensionärsrådet tjänsteutlåtandet innan nämndsammanträdet utan de ”får man dukade på 
bordet när man kommer”.  Enligt pensionärsrådens instruktioner ska pensionärsråden få 
underlag för de ärenden som ska behandlas i god tid med så sker inte alltid. Britt 
kommenterade det på det här viset: 
 

”Men då har vi ibland påyrkat att vi har ett extra sammanträde för att 
hinna läsa igenom saker i alla fall. Det är något vi har klagat på att vi får 
mycket information för sent. Vi har en misstanke att det är en alltför stor 
administrativ överbyggnad när det gäller alla dessa papper.” 

 
Att inte kunna ta upp enskilda ärenden tycktes vara ett problem. Dan sade att de inte får ha 
synpunkter i enskilda fall utan det blir den övergripande policyn och verksamheten inom 
äldreomsorgen de kan yttra sig i. Det ska alltid vara generella fall som diskuteras i 
pensionärsrådet. Elin funderade i samma banor: 
 

”…  de förtroenderåden ute på äldreboendena ska ju som det heter inte 
syssla med enskilda fall. Det är ju det som sägs i alla sammanhang men 
allt består ju av enskilda fall. Så att då får man inte ta upp det i 
pensionärsrådet.” 
 

Elin hade också tankar om att de i pensionärsrådet kanske inte fick all information som de 
skulle ha. Hon uttryckte sig på följande vis: 
 

”Jag vet ju inte heller om man får all information som man skulle behöva 
faktiskt. (….) Det är också ett hinder att det är olika sådana här 
huvudmän.”  
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Lojalitet gentemot förvaltningstjänstemännen tog några av informanterna upp som 
problematiskt. Frida menade att tjänstemännen hade mycket att göra så att man får hejda sig 
lite vad gäller alla skrivelser pensionärsrådet vill skicka till nämnden. Det gällde att samla 
ihop det som var väsentlig. Camilla uttryckte sig såhär: 
 

”… sedan känner jag ju alla tjänstemännen där uppe. Så ibland kan det ju 
vara lite jobbigt för jag går ju emot dem ibland. Det är ju många av dem 
som är mina personliga vänner och det måste man ju stänga av.” 

 
Gun tyckte att pensionärsrådet och förvaltningen skapat en god och trivsam relation och att 
man inte skulle ställa för höga krav på förvaltningen utan vara realistisk. 

Både Gun och Elin tyckte att det borde vara lagstiftat om att pensionärsråd ska 
finnas i samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar i Sverige. Den lagstiftningen finns 
redan i Norge och Danmark. Då skulle pensionärsråden tas på allvar. Gun uttryckte sig såhär:  
 

”… det är så olika hur man ser på det här om det är ett nödvändigt ont att 
man måste ha ett pensionärsråd. Nu finns ju inte lagstiftat i Sverige om 
pensionärsråd vilket man ju från SPF har framfört att man borde lagfästa 
som Norge och Danmark har. … det kan vara svårigheter har jag förstått, 
att få igång ett pensionärsråd om man inte absolut är tvungen.” 

 
Dan hade synpunkter på hur sammanträdena med nämnden gick till. Han berättade om det 
senaste mötet pensionärsrådet hade med nämndpolitikerna: 
 

”Men i år var det urdåligt, då hade vi en halvtimme att ställa frågor. Det 
är ju liksom värdelöst.” 
 

Dan hade också tankar och synpunkter på hur det borde gå till: 
 

”Det ska representeras av chefen för, direktören alltså, plus 
äldreomsorgschefen plus varje företrädare för politikerna, det är alltså 
huvudmannen för den politiska gruppen, gruppledaren. De ska vara 
samlade när vi träffas. Framförallt ordförande i nämnden, den är ju alltid 
med. Men det jag tycker är att de olika gruppledarna i de olika partierna 
ska vara med.  Då kan det bli en diskussion man ska inte avsätta en så 
nedrans kort tid som en halvtimme.”   

Sammanfattning av resultatet 
I resultatredovisningen framgick att informanterna hade olika syn på pensionärsrådets syfte 
och uppgift. Flera informanter ansåg att syftet var att påverka och att driva frågor. Några 
tyckte att syftet var att fungera som ett samråds- och informationsorgan mellan förvaltning 
och pensionärerna i stadsdelen. En informant hade uppfattningen att uppgiften handlade om 
att engagera sig i alla typer av frågor. 

Hur informanterna resonerade kring betydelsen av den egna bakgrunden 
indikerade också att den var viktig. Informanterna talade i termer som ”att känna till hur 
systemet är uppbyggt” och ”veta vem man ska prata med”. Att ha arbetat inom offentlig 
sektor poängterades också flera gånger som en viktig erfarenhet. 

Informanternas engagemang och kreativitet som viktiga faktorer för möjligheten 
att påverka blev tydliga i resultatet. Det informanterna ansåg som viktiga egenskaper var att 
ha ett engagemang och en förmåga att hitta alternativa vägar till inflytande. Att ha tid, ork och 
tycka att det man försöker uppnå är viktigt var en förutsättning för att kunna påverka. 
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De hinder som informanterna upplevde varierade. Ett genomgående tema var 
dock att det formella regelverk som pensionärsrådet hade att rätta sig efter i samarbetet med 
förvaltningen och nämndens politiker var ett hinder. Ytterligare hinder var att informanterna 
inte alltid hade tillräckliga sakkunskaper i vissa typer av ärenden. Det blev svårt att 
argumentera med tjänstemän som hade sakkunskap i frågan. Även sådana kunskaper som hur 
pensionärsråden bör gå tillväga i samarbetet med förvaltningen och nämndens politiker togs 
upp som problematiskt.  

De frågor som informanterna ansåg att de kunde påverka var främst de som 
pensionärsråden själva lyfte fram. Det var svårare att få gehör i de ärenden som 
pensionärsråden skulle yttra sig i. Informanterna menade att det ofta var beslut som redan var 
tagna eller beslut som skulle fattas centralt. Där hade pensionärsråden inte mycket att säga till 
om. 
 
 

Analys 
Syftet med denna studie var att undersöka om ledamöterna i pensionärsråden ansåg att de 
hade möjligheter till inflytande i den politiska processen. Den teoretiska referensram vi valt 
som stöd i vår analys består av Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande 
(Habermas, 1990/1983) och politisk viljebildning (Habermas, 1995). Den består också av 
tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Vi har även i detta 
moment valt att tematisera analysen. I tre av temana har vi valt att gruppera informanterna för 
att underlätta förståelsen för det tydliga mönster som framträdde. Samma informant kan 
tillhöra flera temagrupper beroende på vilket tema i analysen som belyses.    

Syfte och det viktigaste uppdraget 
Intervjuerna visade att informanterna hade en varierande syn på vad syftet med 
pensionärsråden bestod av. En majoritet var överens om att det främsta syftet är att bevaka 
och påverka äldrefrågorna i stadsdelen. En informant ansåg att syftet var att vara rådgivande i 
olika frågor medan en annan ansåg att insyn i stadsdelens arbete med äldrefrågor var viktigast. 
Samtliga var dock överens om att pensionärsråden var tillsatta för att lyfta fram äldres 
perspektiv i stadsdelarna.  

Vissa informanter uttryckte att de inte har tid att sätta sig in i olika sakfrågor 
vilket leder till att de inte känner sig delaktiga utan bara informerade. Problemet kan 
illustreras av följande citat: ”Många tjänsteutlåtanden får man dukade på bordet och då kan 
man ju inte, ja, du vet…”. Denna känsla av frustration uttrycks av flera informanter. Nilsson 
(2005 s 167ff) anser att detta skapar ett dilemma eftersom det kan uppstå en klyfta mellan 
pensionärsrådets ledamöter och tjänstemännen. Klyftan kan vara svår att överbrygga om inte 
tjänstemännen inbjuder till det. Frågan tas också upp av Feltenius (2004 s 286 ff). Han ger en 
något annorlunda förklaring till varför ledamöternas insatser inte tas tillvara. Enligt Feltenius 
(aa) handlar det om att råden saknar expertishjälp och därför hamnar i underläge gentemot 
tjänstemännen. Ovanstående skulle kunna förklara varför informanterna med 
arbetslivsbakgrund i vård och omsorg samt informanterna med erfarenhet av politiskt/fackligt 
arbete är dem som faktiskt anser att de haft möjlighet att påverka. Den ena gruppen har 
sakkunskap om de för äldre så viktiga frågorna om vård och omsorg, den andra har kunskap 
om hur det politiska systemet fungerar. 

Informanternas syn på sitt uppdrag varierade. Utifrån svaren kan de delas in i 
två grupper. 
Den första gruppen betonade att deras uppdrag är att lyfta fram frågor som berör gamla 
människor som inte längre orkar eller förmår att tala för sin sak. Den gruppen betecknar vi 
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hädanefter som äldreombud. Den andra gruppen av informanter lade mer vikt vid att de hade 
ett ansvar mot sin organisation. Den gruppen kallar vi organisationsombud. 

Äldreombuden ansåg att uppdraget är att få till stånd förändringar som 
underlättar och höjer livskvaliteten för människor som bor på olika former av äldreboenden. 
Informanterna i denna grupp hade också en facklig/politisk bakgrund. Deras inställning till 
uppdraget kan ses som ett uttryck för solidaritet och empati för kollektivet sjuka äldre 
människor. Enligt Habermas (1995 s 56 f) moral-praktiska fråga ser denna grupp sitt uppdrag 
ur ett rättviseperspektiv.  Intervjuerna visade att gruppen genomförde sitt uppdrag om än med 
varierande framgång. Tydligt var att då gruppen nådde, eller åtminstone kunde skönja, ett 
positivt resultat, var det frukten av en lång process. 

Organisationsombuden ansåg att deras uppdrag var att lyfta fram frågor som den 
egna organisationen har på sin agenda. De menade att det var den egna organisationen som 
hade tillsatt dem och att det därför var deras skyldighet att föra organisationens talan i 
pensionärsrådet. Organisationsombudens bakgrund bestod ofta av arbete inom den offentliga 
sektorn på akademisk nivå. De såg sig själva som en länk mellan organisationen och 
stadsdelens förvaltning och politiker. Följande citat kan belysa gruppens inställning: ”… att vi 
inte säger en sak i distriktet och en sak i pensionärsrådet och så säger förbundet något 
annat.” Här uppstår frågan vem gruppen allierar sig med? Den egna organisationen eller med 
de pensionärer som inte representeras av någon organisation. Denna frågeställning beskrivs av 
Habermas (1990/1983 s 133 ff) i hans teori om det kommunikativa handlandet där det 
förhandlas om intressegruppens viktigaste frågor. Det innebär inte att grupperna såg på 
uppdragets policy på olika sätt. Organisationsombuden kunde föra fram samma policy som 
äldreombuden och skillnaden låg i hur man valde att komma fram till policyn. 

Påverkan 
Ett mönster som gick att urskilja var hur informanterna såg på pensionärsrådets möjligheter 
till inflytande. Även i det perspektivet kunde informanterna delas in i två grupper. I den ena 
gruppen ansåg informanterna att de var tillsatta för att påverka och var benägna att hitta olika 
vägar till inflytande. Den gruppen kallar vi för påverkansgruppen. Den andra gruppen, 
tvivlargruppen, ansåg att de inte hade möjligheter till vare sig inflytande eller påverkan utan 
såg pensionärsrådet som en demokratisk gisslan. Två av informanterna använde sig av uttryck 
som att vi ”sitter som gisslan” eller ”undrar om man är något skendemokratiskt 
rundningsmärke”. I den inympade deltagarformen som Nilsson (2005 s 160 f) behandlar 
finns denna ambivalens kring huruvida pensionärsråden ges möjlighet till påverkan eller om 
de bara fungerar som informationskanaler. En besvärande otydlighet uppstår om det politiska 
systemet ger intryck av att pensionärsråden ska kunna påverka, men samtidigt ser till att de 
saknar formell makt att kunna genomföra förändringar. Det innebär i förlängningen att 
ledamöterna tvivlar på pensionärsrådens påverkansmöjligheter. Det här visar att det finns ett 
ojämlikt förhållande i maktfördelningen.  Viljan att erbjuda pensionärsråden en formell och 
reell möjlighet att påverka blir därför viktig i denna fråga (Nilsson, 2005 s 166 f).  

Påverkansgruppen hade en annan syn på möjligheterna att påverka. De ansåg att 
pensionärsråden hade inflytande och upplevde kontakterna med beslutsfattare och tjänstemän 
som positiva. Gemensamt för dessa informanter var att de hade en facklig/politisk bakgrund 
eller hade haft ledande poster i offentlig sektor. Ledamöterna hade kunskap om hur det 
offentliga systemet fungerade och förstod den politiska proceduren och talade samma språk 
som beslutsfattarna. Dessa citat tydliggör detta: ”det finns ju möjligheter att bearbeta politiker 
bakom kulisserna” och ” har man alla medlemmar bakom sig så borde man ju kunna få 
förvaltningen att lyssna och det får man också om man för fram det på rätt sätt”.  Enligt 
Habermas (1995 s 56 f) teori om politisk viljebildning skulle detta innebära att 
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påverkansgruppen har insikt i de överenskomna reglerna och procedurerna samt att de har 
förmågan att göra sig förstådda och därmed lyssnade på. 

En annan gemensam faktor var informanternas uttalade engagemang. De hade 
en tro på sig själva och en stark vilja att påverka. Det skulle kunna innebära att ledamöternas 
engagemang och den kunskap de har om den politiska processen är viktiga faktorer för 
pensionärsrådens påverkansmöjligheter. Nilsson (2005 s 167 f) påvisar att det finns stora 
skillnader i hur representanter för den inympade deltagarformen, t ex ledamöter i 
pensionärsråd, släpps in i beslutsprocessen och hur de tas emot av beslutsfattarna. Det kan 
förklara skillnaderna i hur grupperna upplever sina möjligheter att påverka. Har ledamöterna 
inte tillräckligt med kunskap eller tvivlar på möjligheten att påverka blir det svårt för 
pensionärsråden att hävda sig.  Kan ledamöterna däremot systemet och har viljan att påverka 
blir det svårare för beslutsfattarna att stänga ute pensionärsråden.  

Strategier 
Informanterna berättade om hur de strategiskt gick till väga för att få igenom sina idéer och 
förslag. Det visade sig att tillvägagångssätten var lite olika. En av informanterna skiljde ut sig 
från de övriga genom att hon inte tog upp en enda fråga som genomdrivits i hennes 
pensionärsråd. Hon hade bestämt sig för att sluta i pensionärsrådet inom kort. De övriga 
informanterna uttryckte olika strategier för att genomföra sina uppslag/idéer. Det fanns dock 
vissa skillnader i hur informanterna gått tillväga för att nå resultat. Här kunde vi urskilja två 
grupper av informanter. Den ena gruppen följde de formella reglerna, det vill säga de 
instruktioner som är överenskomna. Denna grupp kallas för den formella.  I den formella 
gruppen var det stadgarna som bestämde hur man skulle gå till väga för förändring. Detta kan 
kopplas till Habermas (1995 s 56 f) teori om den politiska viljebildningens moral-praktiska 
fråga. Enligt denna teori är det de formella reglerna som gäller och teorin framhåller även att 
det handlar om rättvisa och att alla intressen ska beaktas. 

Den andra gruppen hade ett friare förhållningssätt. Denna grupp kallas för den 
fria i detta tema. Den fria gruppen passar in i Habermas (1990/1983 s 133 ff) teori om det 
strategiska handlandet. I det strategiska handlandet eftersträvar man inte en ömsesidig 
förståelse utan aktörerna väljer att genom till exempel övertalning nå sina mål. För den fria 
gruppen innebär strategiskt handlande att den väljer lobbyism, namninsamlingar eller 
övertalning. Denna inställning uttrycks i ord som ”man får väl lobba” och ”vi har haft våra 
duster med våra politiker”. Klart är dock att ett sådant strategiska handlande kräver mera tid 
till att planera olika tillvägagångssätt och därmed också ett större engagemang än att bara 
delta vid på pensionärsrådsmötena.    

Skillnaden mellan dessa gruppers val av strategier visar att den formella gruppen 
är mest angelägen att etablera ett samarbete mellan tjänstemännen och pensionärsråden och 
att båda parter finner en agenda som passar dem. Detta talar för Habermas (1990/1983 s 133 
ff) teori om kommunikativt handlande, det vill säga hur informanterna beskriver 
pensionärsrådens tillvägagångssätt för att nå inflytande genom samarbete. Gruppernas olika 
agerande visar att man kan växla mellan olika strategier beroende på vilka frågor som finns 
agendan i pensionärsråden. Ett kommunikativt handlande är det som efterstävas i den 
formella gruppen, där man tillsammans, genom att samordna tjänstemännens och 
pensionärsrådens planer, når målet genom kommunikation och förhandlingar. Denna ambition 
beskrevs med meningar som ”att få tillstånd en dialog med förvaltningen. Att vi arbetar 
gemensamt mot ett mål” och ”vi måste föra en dialog och att se att om vi gör såhär så kanske 
det räcker till det vi behöver.” Här framgick det att informanterna tog ett ansvar för att få ett 
bra arbetsklimat under mötena i pensionärsrådet.  

Enligt Habermas (1995 s 56 f) teori om politisk viljebildning har den fria 
gruppen inte anammat politikernas ambition om ett forum för samförstånd. Denna grupp räds 

  29  



   

inte för att agera självständigt och utanför den formella ramen för pensionärsrådens uppdrag 
och instruktion. 

Hinder 
Informanternas syn på vilka svårigheter som fanns för att kunna påverka varierade. Ett hinder 
som de flesta uppfattade var att pensionärsrådet saknade beslutsrätt. Det utrycktes som ”vi har 
ju enligt statuten förslagsrätt men ingen som helst beslutanderätt”. De menade att möjligheten att 
påverka utan någon form av mandat var svårt. Det var ju politikerna som bestämde i slutänden 
och i en del ärenden som pensionärsråden skulle yttra sig i var besluten redan tagna. Då 
handlade det enbart om information mellan parterna. Enligt Habermas (1995 s 56) teori om 
politisk viljebildning kan informanternas olika åsikter betyda att politikerna är villiga till en 
dialog. De har skapat ett forum för samråd och därmed samordnat intressena. Däremot har 
politikerna skapat en agenda för hur det ska gå till som inte stämmer överens med 
informanternas bild. Man har inte lyckats att legitimera den praktiska och moraliska frågan. 
En informant menade att visst vill vi påverka ”men jag är inte säker på att det är beslutsfattarnas 
syfte”.  

Ett annat problem som informanterna pekade på var formen för arbetssättet. Det 
kunde vara svårt att hinna läsa in sig på de ärenden som skulle tas upp i nämnden. Ibland var 
det också svårt att förstå innehållet i tjänsteutlåtandena som informanterna sedan skulle yttra 
sig i. Ett par av informanterna hade också synpunkter på hur sammanträdena kunde gestalta 
sig. Det som var svårt var när det inte gavs tillräckligt med tid för att få igång en diskussion. 
Eller när ledamöterna inte fått tjänsteutlåtandena före sammanträdena utan det ”får man 
dukade på bordet när man kommer”. Sett ur den etisk-politiska frågan i Habermas (1995 s 
56) teori betyder det att bilden av ett demokratiskt ideal inte är samstämmig. Informanternas 
möjlighet till ett demokratiskt deltagande blir på detta sätt beskuret. Enligt instruktionerna ska 
pensionärsråden få tjänsteutlåtandena i god tid samt att få möjlighet till en dialog med 
politiker och förvaltningstjänstemännen. Det innebär att de demokratiska ideal som ska gälla 
inte efterlevs. Nilsson (2005 s 101 ff) beskriver i sin avhandling hur denna typ av 
medborgarråd ofta får anpassa sig efter politikernas syn på hur deltagandet ska utformas.  

Brist på kunskap var också något som framträdde i intervjumaterialet. Det kunde 
handla om att informanterna saknade sakkunskap i vissa frågor. Det innebar att det blev svårt 
att argumentera på ett slagkraftigt sätt. Vissa informanter uttryckte också svårigheter med att 
veta hur man skulle gå tillväga i det politiska systemet. Osäkerheten gällde bland annat hur 
man bar sig åt för att yttra sig skriftligt i en fråga och det faktum att tjänstemännen var 
tvungna att diarieföra skrivelsen och dessutom svara på densamma. Det innebär att 
samrådsförfarandet inte hittat en jämlik form då pensionärsrådet hänvisas till ett byråkratiskt 
förfarande som inte alla ledamöter behärskar. Det samma gäller i frågan om sakkunskaper då 
tjänstemännen sitter inne med den expertis som ledamöterna saknar. Detta visar också 
Feltenius (2004 s 290) undersökning av pensionärsråden på lokal nivå. Ofta fick ledamöterna 
lita på den egna kompetensen för att kunna bevaka äldrefrågorna i kommunen.  

Framgångar och bakslag 
Informanterna fick frågan om de ansåg att de hade reella möjligheter att påverka och svaren 
varierade. Det framgick att i vissa frågor hade pensionärsråden ingen möjlighet att påverka. 
Det var frågor som pensionärsrådet skulle yttra sig över innan nämnden fattade beslut. Beslut 
om riktlinjer för den kommunala servicen fattas av kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden 
har finansierings- och uppföljningsansvar för servicen. Då ges mycket små möjligheter att 
påverka. Pensionärsråden kunde yttra sig i ärendena men det var tveksamt om det resulterade 
i någon förändring.  Det som möjligen skulle kunna ha betydelse är att de skapade en opinion 
i en viktig fråga. En informant sade att stadsdelnämndens politiker inte heller hade stora 
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möjligheter att påverka då deras uppdrag enligt henne är relativt begränsat. Stadsdelsnämndes 
politiker har enligt instruktionerna uppdraget att tillhandahålla kommunal service enligt de 
riktlinjer som beslutas centralt: 
 

”Nämnderna ansvarar för att befolkningen får tillgång till den kommunala 
service som fullmäktige fattat beslut om, inom sitt ansvarsområde. 
Nämnderna har finansierings- och uppföljningsansvar för den service som 
ges, om inte lagstiftning anger annat. Servicen kan tillhandahållas i egen 
regi eller köpas av annan nämnd eller av entreprenör” (SPO, 2003 s 22). 

 
Det innebär att pensionärsråden många gånger samråder med stadsdelsnämndens politiker och 
tjänstemän i de frågor som redan är utformade av kommunstyrelsen. Nilsson (2005 s 160 ff)   
beskrev detta fenomen i sin avhandling. Han menar att denna typ av deltagarform inte ges 
några större möjligheter att påverka. Att deltagandet sker utifrån politikernas premisser och 
att denna nya typ av deltagande har inlemmats i den gamla maktkontexten.  

De frågor som informanterna hade möjligheter att påverka var de som 
pensionärsråden själva lyfte fram. Här var också strategin avgörande. De gånger 
pensionärsrådet tog vägarna förbi den formella kanalen hade de störst framgång. Det var 
också avgörande om det handlade om frågor i den redan befintliga servicen. Det visade sig att 
förändringar i serviceinsatser eller liknande var svåra att genomföra även om det bara 
handlade om detaljer. I de fall pensionärsråden fått gehör tog det tid och gick trögt. Då var det 
enklare att få igenom frågor som pensionärsråden själva tog ansvar för att utföra och som 
stadsdelsnämnden beslutade om på lokal nivå. Det innebär att de förutbestämda procedurerna 
för samrådsförfarandet inte är till fördel för pensionärsråden. Habermas (1995 s 56) menar att 
det inte är argumenten som är avgörande för framgång utan vem som har störst maktresurser 
och som på förhand utformat reglerna för proceduren. Det stämmer väl in på denna 
beskrivning.   
 
 

Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ledamöterna i pensionärsråden upplevde 
möjligheterna till inflytande och vad de ansåg om pensionärsrådens betydelse och roll i den 
politiska processen. Informanternas syn på pensionärsrådens påverkansmöjligheter varierade 
från att vara mycket optimistiska, ganska neutrala till lätt pessimistiska. Några gemensamma 
nämnare och viktiga faktorer för påverkansmöjligheter kunde vi dock urskilja. Engagemang, 
kunskap och kreativitet visade sig vara viktiga faktorer. De informanter som uttryckte en tro 
på att det gick att påverka och hittade egna vägar för att nå målet var dem som lyckats driva 
igenom förslag. En annan faktor var informanternas olika syn på pensionärsrådets syfte och 
viktigaste uppgift. Av resultatet framgick att de informanter som ansåg att pensionärsrådets 
syfte och viktigaste uppgift var att påverka hade även konkreta exempel på frågor som 
pensionärsråden lyckats driva igenom. Pensionärsrådens betydelse och roll i den politiska 
processen benämndes i negativa termer av några informanter. De upplevde att politikerna såg 
pensionärsråden som något nödvändigt ont och kände att de behandlades med viss 
nonchalans.  

Det visade sig att en kvalitativ ansats passade bra för uppsatsens syfte. Vi ville 
undersöka hur ledamöterna själva såg på pensionärsrådens möjligheter att påverka och hur de 
upplevde dessas betydelse och roll. Genom intervjuer fick ledamöterna en möjlighet att med 
egna ord dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi fick också chansen att ställa 
följdfrågor för att utveckla vissa reflektioner informanterna hade. Den inblicken hade varit 
betydligt svårare att uppnå om vi valt en kvantitativ ansats.  
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Vår studie bygger på ett så pass begränsat urval vilket betyder att det är svårt att 
dra några generella slutsatser. Det vi kan säga är att informanternas engagemang, kunskap och 
kreativitet var så pass tydliga i de konkreta exemplen på framgångar för pensionärsråden, att 
vi menar att dessa faktorer har betydelse för påverkansmöjligheterna. Vi har även ställt oss 
frågan om vårt urval av informanter kunnat påverka generaliserbarheten på ett negativt sätt. 
Vad vi menar är att risken för att enbart intervjua pensionärsrådens ”eldsjälar” kan medföra en 
alltför positiv bild av pensionärsrådens påverkansmöjligheter. Vi kom fram till att vi 
minimerat den risken genom att vi hittat ledamöterna på stadsdelarnas hemsidor och själva 
kontaktat dem. Vi har alltså inte bett någon tjänsteman från förvaltningen eller någon 
representant från pensionärsrådet ta fram en lämplig ledamot att intervjua. Eftersom ingen 
informant tackat nej till medverkan har bortfallsaspekten inte heller haft någon inverkan på 
vår studie. Däremot tackade vi själva nej till en ledamot som vi kontaktade på telefon på 
grund av att denna person endast hade deltagit på två möten i sitt pensionärsråd. Ett av våra 
kriterier var att våra informanter skulle ha deltagit i pensionärsrådet i minst två år, helst lite 
längre. 

Det som kan ha inneburit validitetsproblem för studiens resultat är att vi inte haft 
någon större vana att genomföra denna typ av intervjuer. Det kan ha varit så att vi varit 
ledande i vissa frågor. Våra informanter hade å andra sidan en vana att föra fram sina åsikter 
och det kan ha medfört att de lotsade oss i vissa frågor och svar. Trots detta så upplevde vi att 
mycket av den information som gavs var ärligt menad. Vi ställde också följdfrågor som var 
kopplade till våra huvudfrågor för att säkerställa validiteten och då gavs liknande svar i de 
allra flesta fall.  

Sammanfattningsvis vill vi diskutera våra egna reflektioner av studiens resultat. 
Vi bedömer att pensionärsrådens formella möjligheter att påverka är relativt små, vilket kan 
bero på att rådens uppdrag inte är utformat på ett sätt som möjliggör en reell påverkan. 
 Enligt instruktionerna har inte pensionärsråden någon som helst beslutsrätt utan ska fungera 
som ett samrådsorgan vilket också påpekades av ett par av informanterna. De ska även bevaka 
de frågor som berör pensionärerna i stadsdelen. Pensionärsråden ska också ges möjligheter till 
insyn och till att yttra sig i de beslut som ska eller har fattats av nämndens politiker och som 
berör den befintliga kommunala servicen. Våra informanter var dock tveksamma till att deras 
yttranden i dessa frågor gav resultat. Däremot hade pensionärsråden reella 
påverkansmöjligheter i de frågor de valt att driva själva. Enligt vår bedömning så betyder det 
att pensionärsrådens möjligheter att påverka ligger utanför pensionärsrådens formella 
funktion. De reella påverkansmöjligheterna är också beroende av ledamöternas inställning till 
syftet och uppgiften. Som vi tidigare påpekat krävs det engagemang, kunskap, och en tro på 
att det går att påverka. Det skulle innebära att pensionärsrådens påverkansmöjligheter blir vad 
ledamöterna gör det till och att man ofta väljer att gå utanför just de kanaler som syftar till ett 
ökat medborgarinflytande. 

Sett ur ett deltagardemokratiskt perspektiv så skulle studiens resultat innebära 
att de politiska intentionerna om ett ökat medborgarinflytande i praktiken inte når ända fram. 
Förvisso har pensionärsråden möjlighet att påverka men inte i dess formella funktion. Det 
som blir avgörande är hur deltagarformen är utformad vilket avgörs av politikerna och även 
viljan att släppa in pensionärsråden i beslutsprocessen. 

De flesta uppsatsskrivande studenter ställs inför fenomenet ”kill your darlings” 
och det har även vi gjort. Vi lämnar därför över våra ”darlings” till framtida avgångsstudenter 
med en förhoppning om att någon tycker att ämnet är tillräckligt intressant och viktigt för att 
ta över där vi nu slutar. En spännande fortsättning skulle vara att studera hur demokratiskt 
skolade förvaltningstjänstemännen är. I fallet med pensionärsråden sker de flesta formella 
kontakterna med förvaltningens tjänstemän. Vilka demokratiska direktiv har de fått? En annan 
fråga på samma tema är om det är möjligt att låta medborgarna ha ett reellt inflytande i 
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välfärdsfrågor. Vad vi menar är att förvaltningarnas uppdrag ofta handlar om beslut på 
individnivå eller speciella situationer där det krävs specialkunskap. Frågan blir då på vilken 
nivå och inom vilka områden är det rimligt med medborgarinflytande?   
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Bilaga 1 
Kommunal Författningssamling För Stockholm  
Utgiven av KF/KS  kansli   2004:12 
 
Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 december 2004 
(Utl 2004:180) 
(Jfr Kfs 2000:20) 
 
Rådets uppgifter 
I varje stadsdelsnämnd skall finnas ett pensionärsråd (SPR) knutet till 
stadsdelsnämnderna som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer 
och nämnd och förvaltningar i allmänna frågor som berör äldres 
levnadsförhållanden. 

Rådet skall ta initiativ till förbättringar för områdets pensionärer. 
      Rådet skall följa landstigets verksamhet inom stadsdelsnämndens 
område. 
 
Rådets sammansättning 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem 
ersättare och utses av stadsdelsnämnden. 
       Alla de rikstäckande pensionärsorganisationerna med öppet medlemskap 
som har verksamhet 
Inom stadsdelsnämndens geografiska område ges rätt att nominera till plats i 
rådet. Rådens ledamöter nomineras av pensionärsorganisationerna 
proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i 
stadsdelsnämndernas geografiska område. Ledamöterna skall vara bosatta 
inom stadsdelsnämndens geografiska område. 
       I stadsdelsnämndens område verksamma öppna 
pensionärsorganisationer som önskar medverka i rådets arbete, men som inte 
fyller kvalifikationskraven kan adjungeras till rådet. Rådet har därutöver 
möjlighet att adjungera andra personer till rådet. Rådens ledamöter väljs för 
ett år. 
 
Rådets arbetsform 
Rådet utser inom sig ordförande och viceordförande. 
       Rådet sammanträder minst 6 gånger per år, varav minst ett tillsammans 
med stadsdelsnämndens presidium. Rådet skall dock alltid sammanträda och 
få skälig tid att yttra sig innan respektive nämnd fattar beslut i ärenden som 
berör äldres levnadsförhållanden. 
        Representanter i rådet skall beredas tillfälle att delta i utredningar och 
arbetsgrupper som berör äldrefrågor inom stadsdelsnämnden. 
        Stadsdelsförvaltningen utser tjänstemän som ska vara föredragande och 
sekreterare vid rådssammanträden. 
        Rådets sammanträdesprotokoll tillsändes stadsdelsnämnden samt 
kommunstyrelsens pensionärsråd. 
        Kallelse till sammanträdet sker en vecka innan fastställt datum. 
Ärenden som skall behandlas på sammanträdet skall, om möjligt, skickas 
med kallelsen. 
        Ordförande fastställer dagordningen i samråd med sekreteraren 
        Ekonomiska resurser skall ställas till rådets förfogande för 
utbildning information m.m.   
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Bilaga 2 
 
 
 
Hej. 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm som skriver vår C-uppsats. 
Vi har valt ämnet pensionärsrådens möjlighet till inflytande i den politiska 
processen och undrar om Du vill vara delaktig i studien. 
Vi skulle vilja intervjua Dig med anledning av det valda ämnet. Du och Din 
stadsdel får naturligtvis vara anonym och Du har också möjlighet att ångra Din 
medverkan när Du vill. Intervjun kommer att ta cirka en timme. Intervjun spelas 
in på band och bandet kommer efter utskrift att raderas. Endast valda delar av 
intervjun redovisas i uppsatsen. Det går också bra att i efterhand komplettera 
med ytterligare uppgifter.  
 
Vi har valt Ditt namn slumpvis från stadsdelens hemsida och vi kommer att 
kontakta Dig per telefon under v. 14. 
Vi hoppas på Ditt deltagande. 
 
Med vänlig hälsning  
Carina Karlsson            
Tel: ********       
 
Carola Vahlman 
Tel: ******** 
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Bilaga 3 
Intervjuguide      
Bakgrund  

1. Vilken sysselsättning hade du innan du pensionerades? 
  
2. Hur gammal är du? Civilstånd? Familj? 

 
3. Hur länge har du varit aktiv som ledamot i pensionärsrådet? 
 
4.  Vad är det viktigaste syftet med pensionärsrådet anser du? 

 
5.  Vad tycker du är pensionärsrådets viktigaste uppgift?  A: Har du själv utöver 
pensionärsrådsuppdraget andra uppdrag som t ex trygghetstelefon? 

 
Förutsättningar 

6. Tycker du att din tidigare sysselsättning har betydelse för dina förutsättningar att 
påverka? A.  Kan du ge ett exempel? 

 
      7.  Hur får du information om vad pensionärerna i stadsdelen har för behov? 
 

8.  Vilka förutsättningar ger din pensionärsorganisation dig att påverka? 
 
9. Finns det svårigheter med att det i pensionärsrådet finns fler organisationer     

representerade som ska samarbeta? 
 

10. Är du nöjd med hur arbetet i pensionärsrådet genomförs? A. Tycker du att 
pensionärsrådet har möjlighet att påverka? 

 
11. Vilka är de största hindren i din möjlighet att påverka?  A.  Kan du ge några exempel? 
 
12. Vilka förutsättningar för påverkan saknas?  

 
13. Hur ser samarbetet ut med KPR? 

 
Eget intresse  

14. Får ni gehör för frågor ni själva väcker? A.  Vilka frågor i sådant fall? 
 

Kunskap  
15. Har du någon specialkunskap om äldres behov och hur dessa bäst ska tillgodoses? 
 
A.  Om inte hur skaffar du dig den? 

 
16. Tycker du att din kunskap påverkar tjänstemännen? 

 
17. Är det någon kunskap du saknar? 

 
18. I de bästa av världar hur skulle samarbetet mellan pensionärsrådet och förvaltning se 
ut?  
 
19. Är det något som du tycker att du skulle vilja tillägga? 
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