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Tryggt liv som senior  
Valbudskapet lever vidare

• Trygg	ekonomi	
• Trygg	vård	och	omsorg	
• Tryggt	boende	
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Trygg ekonomi 
Brister i pensionssystemet 

• Systemet	fungerar	väl	för	staten,	men	inte	för	människorna	som	
ska	leva	på	det		

• Garanterar	inte	ekonomisk	trygghet	idag	eller	imorgon	
• ATP-systemet	hade	inte	hållit,	men	tvivelaktigt	om	nya	systemet	
håller	socialt	sett	

• Det	ger	låga	pensioner,	lägre	än	förutspått	
• Att	ha	arbetat	ger	liten	skillnad	i	plånboken	som	pensionär	
• Pensionerna	följer	inte	med	i	inkomstutvecklingen	
• Antal	och	andel	pensionärer	under	EU:s	gräns	för	risk	för	
fattigdom	växer
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• Gör	en	översyn	av	hela	pensionssystemet!		Sluta	lappa	och	laga	

• Mål	om	ett	system	med	balans	mellan	finansiell	stabilitet,	sociala	
hänsyn	och	politiskt	ansvar		

• Huvudproblemet	är	att	pensionssystemet	är	underfinansierat,	
måste	förstärkas	

• Utan	förändring	kommer	pensionerna	att	halka	efter	ytterligare	

• Avgiftshöjningar	som	kommer	både	dagens	och	framtidens	
pensionärer	till	del	

• Det	måste	löna	sig	att	ha	arbetat	–	livsinkomstprincipen	som	
systemet	ska	bygga	på	är	satt	ut	spel

Trygg ekonomi 
Översyn av pensionssystemet
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Trygg ekonomi 
Ifrågasatt pensionssystem 

Vi	har	bidragit	till:		

• att	grundskyddsutredningen	tillsattes	
• fler	än	seniororganisationer	debatterar	pensioner	

• större	kännedom	om	pensioner	bland	rikspolitiker	

• första	stegen	från	ledande	politiker	mot	att	underkänna	
systemets	automatik	under	2018	+	fick	viss	uppmärksamhet	i	
valrörelsen	

• breda	grupper	svenskar	engagerar	sig	i	frågan	

• alla	partier	vill	sänka	skatten	för	pensionärer	

• bostadstillägget	har	höjts	(men	inte	tillräckligt) 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”Respektavståndet”

• Skillnaden	i	pensionärsplånboken	mellan	att	ha	arbetat	och	inte	
ha	arbetat	

• Snittpensionär	har	snart	en	inkomst	som	en	garantipensionär	–	
det	som	samhället	signalerar	är	en	sorts	bottenplatta	

• Meningslöst	att	ha	arbetat?	

• Och	med	nytt	grundskydd?

År 	 Garantipensionär

Kvinnlig	
snittpensionär	
utan	BTP

Kvinnlig	
snittpensionär	
med	BTP Snittpensionär	

Manlig	
snittpensionär

2018 Pension	brutto 8040 14500 14500 17160 20250
	 Pension	netto 7140 11880 11880 13750 15680
	 BTP 5560 0 2260 0 0

	
Total	inkomst	
netto 12700 11880 14140 13750 15680
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Nytt grundskydd – förslag 

• Höjd	garantipension	med	200	kr/mån	för	alla	med	garantipension.	
Därutöver	kompletterande	tillägg	på	700	kr	för	ogifta	och	200	kr	för	
gifta		

• Höjt	tak	i	bostadstillägget	från	5	600	kr	till	7	000	kr,	men	en	del	får	
troligen	sänkt	bostadstillägg	pga	att	tjänstepensionen	räknas	in	fullt	ut	

• Sammantaget	cirka	1	300	kr	mer	per	månad	för	de	med	lägst	
pensioner.	För	de	med	mindre	del	garantipension:	+	100-200	kr		

• Snittpensionär	som	jobbat	40	år	och	garantipensionär	(ensamstående)	
får	samma	disponibla	inkomst	på	ca	13	500	kr/mån	

• Bra	för	de	med	lägst	pensioner,	men	upplevs	det	lönsamt	att	ha	
arbetat?	Hela	systemet	måste	ses	över

Det är inte acceptabelt att ett liv i arbete ger en 
pension i nivå med grundskyddet   (Eva	Erikssson)



NYTT INOM 
KOMMUNIKATION
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Ny rapport: Bostadstillägg i särskilt 
boende - kommunernas kassako?

▪ Ca 1/3 av pensionärer med särskilt boende har 
bostadstillägg (ca 28 000 personer) 

▪ I genomsnitt är tillägget 2700 kr/person/månad  
– totalt ca 920 miljoner/år 

▪ Kommunen kan genom justeringar i vårdavgiften  
höja de totala avgifterna när bostadstillägg beviljas.  

▪ I genomsnitt får den boende behålla 37 %, 
 ca 1000 kr, av bostadstillägget. 

▪ Ca 585 miljoner/år tillfaller kommunerna, dvs 2/3
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Uppdaterad rapport 
Seniorernas bidrag till sysselsättningen
▪ Seniorers sysselsättningsgrad har ökat från 9,9 % 2005 till 

17,3 % 2018.  
▪ Nästan var fjärde i åldern 65-69 jobbar 
▪ Fler än var tionde i åldern 70-74 
▪ I genomsnitt 24 h/v 
▪ Jord- och skogsbruk samt företagstjänster (konsulttjänster) 
▪ 20 000 hade velat jobba eller jobba mer. 
▪ Bidraget till BNP har mer än fördubblats från 51 miljarder 

2005 till 122 miljarder 2018.  
▪ I paritet med stål- och metallindustrin eller 

motorfordonsindustrins BNP-bidrag. 
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Ny facebookgrupp 
Trädgård i SPF Seniorerna

▪ Togs fram inför Trädgårdsmässan 

▪ Lanserades i slutet av februari 
▪ 660 medlemmar  

▪ 518 inlägg 

▪ 2200 kommentarer 

▪ 11 700 reaktioner
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Koll på läkemedel 

• Projektet	firar	10	år	2019	-	76	000	seniorer	har	
undkommit	olämpliga	läkemedel	sedan	starten	

• 2018	tilldelade	regeringen	560	000	kronor	
• Ny	ansökan	om	medel	–	2019
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Projektet trafiksäkerhet för seniorer 
 
NTF tilldelats medel – 2019

• Trafikverket	tilldelat	1	193	000	kronor										
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Trafiksäkerhet för seniorer  

• Uppdatering	av	material	+	fortbildning	
• MC,	el-cykel,	moderna	bilars	teknik	

• Stöd	till	trafikombud	
• 4	nyhetsbrev/år	
• NTF-förbunden	svara	på	frågor
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Resurser på intranätet

▪ SPF Seniorernas Facebookskola – finns på webben, samma 
plats som manualer för medlemsregister och EpiServer 

▪ PPT-mallar för inbjudan, programblad, annonser mm 
▪ Undersökningar – Medlemsbarometer, Avhoppsanalys, Yngre 

medlemmar 

▪ Informationsmaterial och rapporter – beställs i webbutiken 

www.spfseniorerna.se

http://www.spfseniorerna.se/


Tillsammans mot ensamhet 
Med PRO, SKPF och SPF Seniorerna

PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna
Tillsammans mot ensamhet



➢Ofrivillig	ensamhet	ökar	risken	för	psykisk	ohälsa	och	ökar	risken	för	en	för	tidig	död

➢Den	ökar	risken	för	demenssjukdomar,	depression	och	aktiverar	hjärnans	system
för	fysisk	smärta

➢Ensamhet	handlar	om	att	uppleva	sig	vara	ensam

➢Det	finns	frivillig	ensamhet.	En	person	söker	ensamhet.

Ensamhet – ett allvarligt problem



 ➢ Utrett	förutsättningar	för	att	driva	en	stödtelefon	för	äldre	personer
➢ Utbildat	150	ambassadörer	som	ska	stödja	och	sprida	arbetet	till	den	lokala	nivån.	
						Fem	utbildningskonferenser	arrangerades	hösten	2018

Tillsammans	med	ABF	och	Studieförbundet	Vuxenskolan	har	vi	producerat	ett	
studiematerial	för	uppsökande	verksamhet	och	andra	aktiveter	för	att	nå	äldre	
som	upplever	sig	vara	ensamma	
Ambitionen	var	att	lägga	en	god	grund	för	ett	fortsatt	arbete	inom	våra	
organisationer

Detta har vi gjort i projektet

 ➢

 ➢



Det är mycket vi kan göra

• Vi	har	150	ambassadörer	i	våra	organisationer	som	ska	inspirera	och	
uppmuntra	att	vi	provar	på	olika	aktiviteter	för	att	nå	de	som	är	ensamma

• Vi	har	ett	studiematerial	som	vi	hoppas	leder	till	många	studiecirklar.	Där	
lär	vi	oss	mer	och	kläcker	idéer	om	verksamhet	som	passar	hos	oss.	Där	
ingår	också	att	lägga	upp	en	plan	för	arbetet

• Det	viktigaste	är	inte	att	få	nya	medlemmar	utan	minska	ensamheten



Många	är	engagerade	i	frågor	om	ensamhet.	Vad	kan	då	våra	organisationer	
tillföra	som	inte	redan	görs	av	andra?		Vi	tror	på	tanken	att	äldre	möter	äldre!

Ett förtroende uppstår lättare när äldre möter äldre. Det finns liknande 
upplevelser och erfarenheter.

Äldre möter äldre



Vi	gör	redan	mycket!	Vi	vet	att	vår	verksamhet	
lockar	många	av	Sveriges	pensionärer.	Men	vi	
når	förstås	inte	alla!

Förutsättningarna	för	oss	ser	olika	ut	på	olika	
platser	i	landet.	Arbetet	för	att	nå	de	som	är
ofrivilligt	ensamma	kommer	att	se	olika	ut!

Använd	studiematerialet	som	vi	arbetat	fram	
tillsammans	med	ABF	och	Studieförbundet	
Vuxenskolan.	Det	är	ett	bra	sätt	att	komma
igång	med	planeringen!	Materialet	finns	att
ladda	ned	från	studieförbundens	och
pensionärsorganisationernas	
Hemsidor 	fr.o.m.	15	mars	2019.

Nu	kör	vi	igång!
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Fakta om undersökningen

▪▪Genomförande och tidpunkt: Undersökningen genomfördes av Gullers
Grupp via underleverantör Norstat, som genomförde datainsamlingen i form
av telefonintervjuer. Datainsamling pågick under feb-mars 2019.

▪▪Frågeområden: Enkäten handlade om synen på digitalisering.

▪▪Målgrupp: SPF:s medlemmar. Av totalt 43 000 namn slumpades 8 500 ut för
att ingå i urvalet.

▪▪Respondenter: Sammanlagt 1 000 svarande.

▪▪Nedbrytningar: Återfinns i tabellbilaga.
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Resultat i korthet

▪▪Nästan 7 av 10 uppger att de använder internet/digitala tjänster flera
gånger per dag. Totalt 1 av 10 använder det aldrig eller bara ett par gånger
per år.

▪▪Anledningar till att inte eller knappt använda internet/digitala tjänster är främst
att inte se behovet/vara ointresserad och brist på kunskap. Över hälften
av de som inte eller knappt använder internet/digitala tjänster idag kan inte
heller tänka sig att lära sig att använda det.

▪▪Över hälften av respondenterna tycker att digitaliseringen gjort deras
vardag enklare. Totalt 13 % uppger att vardagen försvårats.

▪▪De flesta - 83 % - har någon att fråga i det fall de stöter på problem i
användandet av digitala tjänster. Oftast är det familj/vänner/bekanta.
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Resultat i korthet, forts...

▪▪7 av 10 tycker att deras hushåll har inkomster nog för att kunna vara
uppkopplad och fullt ut hänga med i den digitala utvecklingen. Nästan 2 av 10
tycker inte att hushållets inkomster är nog.

▪▪Nästan 6 av 10 är positiva till den ökande digitaliseringen. Drygt 3 av 10
är negativa.

▪▪Respondenterna upplever att man riskerar att gå miste om saker eller
hamna utanför om man inte använder internet/digitala tjänster – drygt 8 av 10
svarar det.



Användning av internet/digitala tjänster
Hur ofta använder du internet/digitala tjänster?
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Skäl att avstå
Vilket är de två främsta skälen till att du inte/knappt använder internet/digitala tjänster? 
Bas: De som ”Aldrig” eller ”Ett par gånger per år” använder internet/digitala tjänster – 93 respondenter.
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Annat: exempelvis ingen ork/tid, 
någon annan gör det åt en, dålig 
syn, ser inget behov.



Lära sig mer
Skulle du kunna tänka dig att lära dig att använda digitala tjänster? 
Bas: De som ”Aldrig” eller ”Ett par gånger per år” använder internet/digitala tjänster – 93 respondenter.
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Digitaliseringen och vardagen
Hur har din vardag förändrats som följd av digitaliseringen?  Exempelvis bankärenden, boka/köpa biljetter, låna 
böcker/lyssna på radio/titta på film/tv, kontakt med vänner och läkare, parkering, läsa nyheter, kontakt med 
myndigheter, handla varor och tjänster, söka information etc.
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Svårigheter med digitaliseringen
Är det något specifikt du tycker är svårt med digitaliseringen?
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Hälften av respondenterna anser sig inte ha svårt med digitaliseringen och en 
påtaglig majoritet som angav detta tillhör de yngre åldersspannen. Däremot finns ett 
flertal problematiska aspekter oberoende av respondenternas ålder. Många förstår 
sig på teknikens grund men hänger inte med i digitaliseringens snabba utveckling. 
Detta resulterar i att många är oroliga för att göra fel och har svårt att hitta rätt på 
hemsidor, vilket ofta sker i samband med bankärenden och köp av biljetter. Det 
råder även en bristande tilltro till teknik och appar, där oro för intersäkerheten och 
bedragare ofta omnämns. Utöver det, används inte tekniken frekvent av de äldre 
respondenterna och lösenordet glöms därav ofta bort.

”Jag är för orolig för att jag ska 
göra något fel, vågar inte 
använda bankärenden.”

”Utvecklingen går fort och det är 
inte lika naturligt för oss som för 
de unga.”

”Jag tycker det är svårt med 
bankärenden och köpa biljetter.”

”Man kan bli kontaktad från 
okända ställen, och enklare 
att bli utsatt för bedrägerier.”



Stöd med digitala tjänster
Om du stöter på hinder/problem med att använda digitala tjänster, har du någon att fråga om hjälp?
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Stöd med digitala tjänster – varifrån?
Vem frågar du vanligtvis? 
Bas: De som har någon att fråga om hjälp – 828 respondenter.
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Digitaliseringen och hushållets ekonomi
Årskostnader för att vara uppkopplad och kunna ta del av digitala tjänster har beräknats till cirka 7 000 
kr/hushåll. Anser du att ditt hushåll har inkomster nog för att hänga med fullt ut i den digitala utvecklingen?

17



Attityd till digitaliseringen
Med utgångspunkt från din personliga situation, vad är din inställning till den ökande digitaliseringen?
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Digitalisering och upplevt utanförskap
Upplever du att man riskerar att gå miste om saker eller upplever att man hamnar utanför om man inte 
använder internet/digitala tjänster?

19
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SVERIGE I EUROPEISKA 

UNIONEN 

SVERIGE MEDLEM I EU 1 JANUARI 1995 (24 ÅR) 

1



Europeiska unionen  
Förenade i mångfalden 

➢ 28 länder 
➢ 508 miljoner invånare 
➢ Världens näst största export & import 
➢ Samarbetar tätt – där det behövs 

5 kandidatländer: 
Albanien, N.Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet. 
(+ 2 pot.kandidatländer. Finns 15 europeiska länder till)



EU påverkar oss  
och vi påverkar EU 

✓ Längsta	freden	i	Europas	historia	
✓ Fri	rörlighet	(personer,	varor	och	tjänster)		
						ex.	flytta	pensionsrättigheter	

✓ 	Rättigheter	för	brottsoffer,	passagerare,	m.fl.	

✓ Konsumenträtt:,	ex	uttagsavgifter,	roamingavgifter	

✓ Förbjudit	diskriminering	i	arbetslivet	m.h.t.	ålder	

✓ Krav	på	kontanthantering	för	finansiellt	institut



Jag påverkar EU 
och EU påverkar mig 

Kommissionen föreslår lag och insatser 
556 svenskar av 32 000 tjänstemän 

Rådet – Sveriges regering 1 av 28 

Europaparlamentet ur direktval: 

20 svenskar av 751 ledamöter till 2019 
21 svenskar av 705 ledamöter från 2019



Äldrepolitik och äldreperspektiv  
i Europeiska unionen 

✓ Informations-	och	kommunikationsteknik	(ITK)	
▪ Digital	delaktighet	för	äldre.	

✓ E-hälsolösningar	
▪ Förbättra	förebyggande,	diagnos	och	behandling.	

✓ Strategi	för	silverekonomin	
▪ Se	äldres	ekonomiska	potential.



➢ Bildad 2001 
➢ 115 medlemmar från 25 länder 
➢ SPF Seniorerna är medlem i AGE 
➢ SPF Seniorerna = Sveriges röst i rådet Council 
➢ Nordiska samarbetskommittén är medlem i AGE 

SKPF Pensionärerna + PRO är medlemmar i NSK
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AGE verksamhet  
90-tal projekt, urval 

❑Utveckla utbildning för personal i hemtjänst 
❑Motverka undernäring hos äldre 
❑Ta fram användarvänliga tekniska hjälpmedel 
❑Utveckla palliativ vård 
❑Tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom, ny teknik
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Val till Europaparlamentet 
26 maj 2019 

21 ledamöter från Sverige 

AGE material: 

✓ Manifest 
✓ Verktygslåda 

budskap, mallar, bakgrund & fakta EP 

denhargangenrostarjag.eu



Europaparlamentets sammansättning 
2014–2019
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Sveriges seniorers representation  
i Europaparlamentet 

www.val.se

Valet 2014 
Kandidater 
65- år

Valet 2014 
Valda ledamöter 
65- år

Valet 2019 
Kandidater 
65- år

7,5 % 15 % 7,4 % ▼

•   65+ är 20 % av befolkningen = var femte invånare, 
2 miljoner seniorer. 

•   65+ = mer än var fjärde väljare (26,7 %) 

Källa: Valmyndigheten 2019
15



Val till Europaparlamentet 
Kryssa en senior!

L   11,5 % 65 år och äldre

V   10,5 %

KD   9,3 % 
PV   8,3 %

M 3,1 %

MP  2,5 % 

4 partier saknar helt 65+: 
C, FI, S, SD



 
SPF – 80 ÅR 

1939 -2019
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80-årsfirande
• 80-årsfirandet	kommer	att	ske	i	Göteborg	

• Firandet	börjar	måndagen	den	2	september	med	seminarier	
och	middag	på	kvällen.	Den	3	september	genomförs	höstens	
konferens	för	distriktsordförande.	

• Rekryteringstävling	  

• Du	som	värvar	en	ny	medlem	har	nu	chansen	att	få	komma	
med	på	SPF	Seniorernas	80-årsfirande	den	2-3	september	i	
Göteborg.	Ju	fler	medlemmar	du	värvar,	desto	större	chans	
har	du	att	vinna!	

• Material	för	lokala	insatser	i	föreningar	och	distrikt	är	på	
gång	och	kommer	att	presenteras	i	april  
3	koncept:	

• Kaffekalas	
• Seminarier	
• Middagsalternativ
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