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Seniorpanelen

 Undersökningen genomfördes som en webbenkät och pågick 
mellan den 15-24 september

 Frågorna handlade om sakfrågor i valet 2018 och prioriterade 
områden för SPF Seniorerna att driva under valåret.

 Utskicket gjordes till 9 022 slumpvis utvalda medlemmar i SPF 
Seniorerna. Totalt svarade 2 327 personer, vilket innebär en 
svarsfrekvens på 25 procent.
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Sammanfattning
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Så här tycker seniorerna (1)

 De fem sakfrågor i riksdagsvalet som är viktigast för Sverige är: lag 
och ordning, invandring/integration, skola/utbildning, sjukvården 
samt landets ekonomi.

 De fem viktigaste sakfrågorna i riksdagsvalet för ”mig som senior” 
är: äldreomsorg, pensioner, sjukvården, egen ekonomi samt 
skatter.

 Nästan hälften, 48 %, skulle rösta på ett parti som premierar 
äldrefrågor, även om det innebär ett byte av parti från det man 
vanligtvis röstar på. 
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Så här tycker seniorerna (2)

 Bostadsbyggande, äldreomsorg och sjukvård är exempel på frågor 
som i stort är en regional/kommunal fråga. Nästan två tredjedelar, 
64 %, anser att dessa områden är avgörande för hur de röstar i 
valen till kommun och landsting.

 Fler än hälften, 53 %, är oroliga över att kommunen inte har 
kapacitet att snabbt nog ta över driften av verksamheter som 
riskerar att läggas ned, om välfärdsutredningens förslag kring 
omsorgen blir verklighet. 

 Nästan hälften, 45 %, är oroliga över att det kan bli färre utförare, 
alternativ och specialistinriktningar att välja inom omsorgen om 
välfärdsutredningen förslag blir verklighet. En femtedel är inte 
oroliga.
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Så här tycker seniorerna (3)

 Nästan samtliga respondenter anser att tandvård ska ingå i den 
allmänna sjukförsäkringen, att det ska införas ett nationellt 
vaccinationsprogram för äldre samt att man ska ha rätt att kunna 
välja/välja bort äldreomsorg och vårdcentral.

 Bostäder (seniorbostäder, rimliga bostadskostnader) är den 
absolut viktigaste frågan för medlemmarna att SPF Seniorerna ska 
driva. Därefter kommer pensioner och pensionssystemet, samt 
sjukvård (vård i tid, fast läkarkontakt, äldrevårdcentraler).

 Det finns ingen stor skillnad i svaren mellan kvinnor och män, och 
inte heller mellan åldersgrupperna, 66-70, 71-75 och 75-80 år.
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Ålder?
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Kön?

Kvinna; 58%

Man; 42%
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Hur resonerar du inför valet 2018?



11

Vilka samhällsfrågor tycker du är viktigast i 
riksdagsvalet - för Sverige respektive för dig 
som senior? 

Respondenterna har kunnat ange max 5 alternativ i respektive kategori. 
Diagrammet visar totalt antal svar.
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Vilka samhällsfrågor tycker du är viktigast i 
riksdagsvalet? 
Svar i två olika perspektiv + jämförelse Sifos mätning allmänheten juni 2017

Viktigast för Sverige Viktigast för mig som senior Sifos mätning juni 2017
1 Lag och ordning Äldreomsorg Skola/utbildning
2 Invandring/integration Pensioner Sjukvården
3 Skola/utbildning Sjukvården Landets ekonomi
4 Sjukvården Egen ekonomi Lag och ordning
5 Landets ekonomi Skatter Sysselsättning

6 Sysselsättning Bostäder Invandring/integration
7 Försvaret Lag och ordning Äldreomsorg
8 Bostäder Valfrihet välfärden Bostäder
9 Miljö Sjukförsäkringsfrågor Miljö

10 Företagens villkor Regionalpolitik Pensioner
11 Energipolitik Landets ekonomi Barnomsorg
12 Barnomsorg Invandring/integration Skatter
13 Äldreomsorg Miljö Egen ekonomi
14 EU-frågor Sociala frågor Jämställdhet
15 Jämställdhet Jämställdhet Energipolitik
16 Utrikesfrågor Etikfrågor Sjukförsäkringsfrågor
17 Vinster i välfärden Vinster i välfärden Sociala frågor
18 Sociala frågor Energipolitik Utrikesfrågor
19 Etikfrågor Familjepolitik Försvaret
20 Familjepolitik Försvaret Företagens villkor
21 Valfrihet välfärden EU-frågor Etikfrågor
22 Skatter Skola/utbildning Vinster i välfärden
23 Sjukförsäkringsfrågor Företagens villkor Valfrihet välfärden
24 Regionalpolitik Sysselsättning Familjepolitik
25 Pensioner Barnomsorg EU-frågor
26 Egen ekonomi Utrikesfrågor Regionalpolitik
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Vilka samhällsfrågor tycker du är 
viktigast i riksdagsvalet?

Svar i två olika perspektiv + jämförelse med SIFOs mätning 
allmänheten juni 2017

Viktigast för Sverige Viktigast för mig Allmänheten
1. Lag och ordning Äldreomsorg Skola/utbildning
2. Invandring/integration Pensioner Sjukvården
3. Skola/utbildning Sjukvården Landets ekonomi
4. Sjukvården Egen ekonomi Lag och ordning
5. Landets ekonomi Skatter Sysselsättning
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Seniorpanelen 2013

Förbundet gjorde sin första Seniorpanelundersökning 2013 inför 
valet 2014. Då ställdes frågan ”Vilka frågor tycker du är viktigast i 
valet?” enbart ur samhällsperspektivet – med följande utfall:

1. Sjukvård

2. Äldreomsorg

3. Skola/utbildning

4. Pensioner

5. Sysselsättning
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Skulle du välja att rösta på ett parti som 
särskilt premierar äldrefrågor, även om det 
innebär att byta parti från det du vanligtvis 
röstar på? 
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Bostadsbyggande, äldreomsorg och sjukvård 
är exempel på frågor som i stort är en 
regional/kommunal fråga. Är dessa områden 
avgörande för hur du röstar i valen till 
kommun och landsting? 
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Om frågor som SPF Seniorerna ska 
prioritera detta valår
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Hur ser du på följande påståenden?
Svar utifrån skala 1-5, där 1=håller inte alls med, och 5=håller helt med
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Tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen, dvs
tandläkarbesök ska likt sjukvårdsbesök omfattas av ett särskilt

högkostnadsskydd.

Det ska alltid vara möjligt att använda kontanter i exempelvis
affärer och på restauranger.

Alla seniorer ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot
influensa, lunginflammation och bältros.

Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på
arbetsmarknaden.

Pensionssystemet är välfungerande och ger trygghet som
senior.

Som senior ska man ha rätt att välja och välja bort vårdcentral
och läkare samt hemtjänstutförare och äldreboende.

Seniorer prioriteras ofta framför andra grupper i de satsningar
som görs av stat, region/landsting och kommun.

1= Håller inte alls med     3= Osäker    5=Håller helt med
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Vilka frågor anser du att SPF Seniorerna 
ska fokusera särskilt på i vårt 
påverkansarbete under valåret?

Respondenterna har kunnat ange max 5 
alternativ. Diagrammet visar antal svar.
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Äldrerepresentation i politiska församlingar

Nationellt vaccinationsprogram för äldre (bältros, influensa och…

Läkemedel (t ex läkemedelsgenomgångar och undvika olämpliga…

Kontanthantering/rätt att själv välja betalmedel

Brott och bedrägerier mot äldre

Äldreomsorg (t ex hemtjänst, särskilda boenden, måltider i omsorgen)

Skatter (t ex lägre skatt på pensionsinkomster, minskad reavinstskatt på…

Friskvård, hälsa och gemenskap (t ex motverka ensamhet, undvika fallskador)

Sjukvård (t ex fast läkarkontakt, få vård i tid, äldrevårdcentraler)

Pensioner och pensionssystemet

Bostäder (t ex senioranpassade bostäder, rimliga bostadskostnader)
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Vilka frågor anser du att SPF 
Seniorerna ska fokusera särskilt på i 
vårt påverkansarbete under valåret?

1. Bostäder

2. Pensioner och pensionssystemet

3. Sjukvård

4. Friskvård, hälsa och gemenskap

5. Skatter

6. Äldreomsorg
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