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Förord 

 

Uppkomsten av denna uppsats fann vi i svenska medias tidigare mängd av rapporteringar 

gällande reaktioner på en eventuell förändrad pensionsålder, med en redan förutsatt mening om 

att dessa reaktioner hade sin orsak i något annat än just förändrad pensionsålder. Diskussioner 

om huruvida detta skulle vara genomförbart att studera fördes intensivt till en början men tog sin 

form då intresset från oss båda fick ta över hand. 

 

Vi som står ansvariga för denna uppsats, Hannele Suuronen och Sandra Riihelä, har sinsemellan 

delat upp forumen materialet hämtats ifrån. Hannele Suuronen ansvarade för analysen av 

Flashback och Dagens Nyheter och Sandra Riihelä ansvarade för analysen av Facebook och 

Svenska Dagbladet. Dock gjordes detta med en ständig dialog författarna emellan, och inga 

beslut togs på eget bevåg. Till en början ansvarade Hannele Suuronen för uppsatsens metoddel 

och Sandra Riihelä för uppsatsens resultat vad gäller kategoridelen, för att sedan bearbeta dessa 

delar tillsammans. Resterande delar av uppsatsen har författats gemensamt, och då båda varit 

delaktiga i samtliga av uppsatsens delar tar båda fullt ansvar för dem alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att försöka förstå svenska befolkningens uppfattningar av den 

svenska välfärden med utgångspunkt i de reaktioner som uppkom efter Sveriges Statsminister det 

vill säga Fredrik Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder. Studiens resultat visar på att 

reaktioner kring förändringar i pensionssystemet i realiteten bottnar i en trygghetsfaktor och inte 

i förändringen av pensionssystemet i sig, genom vilket den svenska välfärden verkar som ett 

skyddsnät för befolkningen. Resultatet visar vidare på att dessa trygghetsfaktorer skapar en form 

av egoism. Med en växelverkan mellan empiri och teori, där utgångspunkten i materialet var av 

ett induktivt tillvägagångssätt, abstraherades materialet till olika nivåer ur vilket resultatet växte 

fram. Tyngdpunkten för denna studie ligger i förståelsen för hur människan agerar utifrån ett 

behov av trygghet i genomgående förändringar, vilket kan vara av vikt vid en övergripande 

förståelse vad gäller förändringar i sociala strukturer. 

 

Nyckelbegrepp: Egoism, pensionssystem, samhällsförändring, svensk välfärd, trygghet 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to try to understand the Swedish population regarding the 

perceptions of the Swedish welfare system, based on the reactions that occurred after Sweden's 

Prime Minister Fredrik Reinfeldt's statement about raising the retirement age. Our results 

demonstrate that the reactions on changes in the pension system in fact rooted in a safety factor 

and not the change in the pension system itself, through which the Swedish welfare system acts 

as a safety net for the population. Further the results shows that these safety factors create a form 

of egoism. With an interaction between empiricism and theory, where the starting point of the 

material was of an inductive approach, the material abstracted into different levels from which 

the result emerged. The focus of this study lies in the understanding of how human beings act 

according to one's need for security in major changes, which may be of importance to a 

comprehensive understanding of changes in social structures. 

 

Keywords: Egoism, pension, safety, social change, the Swedish welfare 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Denna studie försöker visa på hur olika reaktioner kring Sveriges Statsminister Fredrik 

Reinfeldts uttalande om höjd pensionsålder egentligen inte handlar om pensionssystemet utan 

om ett behov av att känna trygghet bland den svenska befolkningen, vilket det svenska 

välfärdssystemet har som mål att skapa. Behovet av att känna trygghet och ha en trygg tillvaro 

skapar egoistiska handlanden vilket förstärker förståelsen för människans behov av trygghet. 

Detta då många av personerna bakom dessa handlingar och yttranden sätter sina egna behov 

framför andras när det gäller frågor kring pensionen samt välfärden. Resultatet av denna studie 

bygger på en ständig undersökning av dessa reaktioner utifrån materialet i studien, där olika 

teorier och tidigare forskningar har varit till hjälp för att komma vidare i undersökningen och 

förståelsen för vad som verkligen ligger bakom dessa reaktioner och hur de kan tolkas. 

Förståelsen till detta kan vara till hjälp vid andra samhällsförändringar där människor handlar i 

relation till varandra. 

 

Nyckelbegrepp: Egoism, pensionssystem, samhällsförändring, svensk välfärd, trygghet 
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1. Inledning 
 

Välfärden kan ses som ett skyddsnät för ett lands invånare, detta skyddsnät kan bilda ett socialt 

medborgarskap, som innebär något att falla emot på ”ålderdomens höst” och/eller när sjukdomen 

slår till. Detta kan skapa en trygghet, en känsla av att inte vara helt utlämnad åt sitt eget öde 

under livets dalar. Den svenska välfärden kännetecknas av universalism, vilket innebär ett 

generellt socialförsäkringssystem. Med andra ord är inte försäkringssystemet kopplat till en 

anställning eller till de fattigaste i samhället utan omfattar alla bosatta i Sverige (Hedenberg och 

Wikander 2003). 

 

Kan den svenska välfärden bevaras, kan vad som anses som norm i det svenska samhället idag 

såsom att alla invånare ska ha tillgång till barnomsorg, äldreomsorg - och sjukvård bestå och kan 

den svenska befolkningen fortsätta att gå i pension vid 65 års ålder såsom idag?  Frågor kring 

den svenska välfärden är många, med de förändringar som tycks ske kan därför en oro väckas 

vid en eventuell nedmontering av det som Sverige är känt för, nämligen sitt generösa 

välfärdssystem. 

 

Pensionssystemet får tjäna som exempel för huvudintresset i denna studie nämligen relationen 

Trygghet, Egoism och välfärd. Låt oss börja denna studie i vad som väckte intresset till detta, 

nämligen det uttalande som Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt tillika partiledare för 

Moderaterna gjorde den 7 februari 2012 i tidningen Dagens Nyheter: 

 

”Ett arbetsliv som kan sträcka sig till 75 års ålder, där man ska vara beredd att byta karriär mitt 

i arbetslivet. Det kan krävas för att få den ekonomiska standard vi förväntar oss.” 

 

Reinfeldts uttalande tar avstamp från det Westling Palm och Könberg (2011) kommer fram till i 

sin rapport, vilket visar på en förändring i antalet yrkesverksamma på arbetsmarknaden. 

Rapporten visar att det 1960 var 6 yrkesverksamma per pensionär, med en pensionsålder på 67 år 

och medellivslängd på 73 år. 1976 var pensionsåldern 65 år, (som dagens pensionsålder), med en 

ökad medellivslängd på 80 år. Detta har lett till att yrkesverksamma idag enligt denna rapport 

betalar för dubbelt så många pensionärer. Detta i ytterligare relation med att det genomsnittliga 
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utträdet från arbetsmarknaden sjunkit till 63 år, samtidigt som etableringsåldern på 

arbetsmarknaden ökat till 27 år. Rapporten (Westling Palm och Könberg 2011) menar att det 

svenska pensionssystemet med detta står inför en demografisk utmaning, speciellt i den tid då 

höga barnkullar som exempelvis 40-talisterna nu börjar gå i pension, samtidigt som de 

yrkesverksamma kommer att minska.  

 

Trots de fakta och prognoser som ovan nämns och som pekar på att det krävs en ändring av den 

svenska pensionsåldern så tycks få vara villiga att ställa upp på detta.  Istället verkar det väcka 

heta känslor och en skiljaktighet bildas mellan Reinfeldts uttalande, fakta och hur den svenska 

befolkningen uppfattar och motar detta. Detta kommer framför allt i uttryck i den svenska 

massmedian och på internet vilket utgör intressegrunden i denna studie. Med andra ord bygger 

denna studie såväl på och med hjälp av insända reaktioner som verkar bottna i något annat än 

Reinfeldts uttalande.  

 

1.1  Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete har varit att försöka förstå hur uppfattningarna på den svenska välfärden 

har kommit till uttryck i kommentarerna som följde efter Reinfeldts uttalande om höjd 

pensionsålder. I processen att försöka finna svaren till att uppfylla syftet har följande 

frågeställningar ställts: 

 

1. Varför dessa reaktioner kring detta uttalande? 

2. Hur kan det svenska välfärdssystemet uppfattas utifrån den svenska befolkningens 

diskussion kring höjd pensionsålder? 

3. Hur påverkas dessa uppfattningar vid eventuella förändringar i välfärdssystemet, såsom 

förhöjd pensionsålder? 
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1.2  Avgränsningar 

 

Studien avgränsades till fyra mediala forum; Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter (DN), 

Facebook och Flashback den dagen då uttalandet gjordes den 7 februari 2012. Anledningen till 

dessa avgränsningar grundades på de antaganden att reaktionerna var som starkast nära 

uttalandet i tid, samt att kommentarerna på dessa forum möjligen var mer frispråkiga än på andra 

och på så vis kunnat bidra till ett större tolkningsutrymme i försöket att besvara syftets 

frågeställningar.  

 

1.3  Historisk bakgrund till det svenska pensionssystemet 

 

Det har sedan 1600-talet betalats ut pension i Sverige, dock handlade det då om en liten och 

blygsam betalning för att ha deltagit i krig. Under följande århundraden började 

pensionskassorna växa inom den statliga sektorn. Den allmänna pensionen dröjde dock till 1913 

och då var förmånstagarna de som fyllt 67 år och invalider. Pensionen var inkomstprövad och 

blev en rättighet först 1948 med folkpensionen och det var också då som det gick att leva på den 

(Westling Palm och Könberg, 2011).  

 

Efter en rådgivande folkomröstning 1957 och efter ett antagande som lag i riksdagen i maj 1959 

infördes den allmänna tilläggspensionen 1960. Detta beslutades i en tid då Sverige hade god 

ekonomisk tillväxt, då den svenska industrin blomstrade efter andra världskrigets slut. Under 

åren 1945-1975 hade Sverige en årlig tillväxt på 3.5 % genomsnitt per år och det var lätt att 

fördela framtida förmåner under dessa förhållanden. Dock kom denna tillväxt att förändras 

mellan åren 1975-2000  då tillväxten sänktes till ett genomsnitt av 1.5 %. Detta ledde till att det 

inte var lika lätt att fördela de framtida förmånerna och under 1990-talets kris var sänkningar i 

pensionerna tvungna att göras och om inte en reform av pensionssystemet gjorts hade 

sänkningarna fortsatt (Westling Palm och Könberg, 2011).  

 

I och med att det allmänna pensionssystemet avvecklades, infördes år 2002 ett pensionssystem 

som innebär att pensionerna följer samhällsekonomin såväl upp som ner.  Detta nya system 

innebär att pensionen är avgiftsbaserad och inte förmånsbaserad som tidigare, det vill säga att 
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varje inbetald krona i pensionsavgifter ger pensionsrätt och inte löften om hur stor pensionen ska 

bli.  Den formella pensionsåldern har också avskaffats och blivit mer flexibel. Detta innebär att 

det går att gå i pension redan vid 61 årsåldern dock blir pensionen avsevärt mycket mindre än vid 

65 årsåldern och avsevärt högre vid val att stanna kvar efter 65 år. Garantipensionen betalas dock 

ut tidigast vid 65 årsålder (Westling Palm och Könberg, 2011).   

 

Till skillnad från ATP är pensionssystemet med andra ord avgiftsbaserat, ur vilket individens hela 

livsinkomst ligger till grund för framtida pension. Den enskilde gör därför en inbetalning på 16 

procent av inkomsten till en inkomstpensionsrätt i fördelningssystemet, samt 2,5 procent till ett 

individuellt premiepensionskonto, med vissa särskilda inkomstgränser inom systemet. 

Förtydligat är den allmänna pensionen kopplad till inkomstutvecklingen för de 

förvärvsarbetande, med ett syfte att bidra till finansiell stabilitet. Ju fler som är sysselsatta på 

arbetsmarknaden och betalar in pensionsavgifter, desto starkare och stabilare är pensionssystemet 

(Westling Palm och Könberg, 2011).  

 

Enligt SCB:s (Statistiska Centralbyrån), Demografiska rapport från 2009 har den svenska 

befolkningen ökat från 7 miljoner till 9 miljoner på drygt 50 år samtidigt har medellivslängden 

ökat och förutspås göra det fram till år 2060. Detta är något som Westling Palm och Könberg 

(2011), även visar i sin rapport. De beskriver en förändring i antalet yrkesverksamma på 

arbetsmarknaden. Rapporten som Westling Palm och Könberg (2011) publicerat, visar på att det 

1960 var 6 yrkesverksamma per pensionär, med en pensionsålder på 67 år och medellivslängd på 

73 år. 1976 var pensionsåldern 65 år, (som dagens pensionsålder), med en ökad medellivslängd 

på 80 år. Detta har lett till att yrkesverksamma idag enligt denna rapport betalar för dubbelt så 

många pensionärer. Detta i ytterligare relation med att det genomsnittliga utträdet från 

arbetsmarknaden sjunkit till 63 år, samtidigt som etableringsåldern på arbetsmarknaden ökat till 

27 år. SCB:s rapport (2009) menar att det svenska pensionssystemet med detta står inför en 

demografisk utmaning, på så vis att var fjärde personskulle vara pensionstagare om femtio år om 

pensionsåldern förblir den samma och den demografiska trenden håller i sig. Kommer denna 

trend att hålla i sig i överensstämmelse med prognosen menar SCB att försörjningsbördan för de 

arbetsverksamma kommer att öka. Då rapporten publicerades 2009 låg försörjningsbördan på 70 

personer per 100 i yrkesaktiv ålder, och antas öka till 88 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 
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2060. Det har därför sedan ett antal år tillbaka förts en diskussion kring huruvida pensionsåldern 

bör höjas i relation till medellivslängden för att på så vis göra utveckling av försörjningsbördan 

mer hållbar, vilket då enligt rapporten skulle kräva åtgärder i det svenska pensionssystemet 

(Statistiska centralbyrån, 2009), något Reinfeldt tycks tagit fasta på då moderaterna som parti 

uttryckligen utger sig för att stå bakom en väl fungerande välfärd (Moderaterna, 2012). 

 

I det uttalande Reinfeldt gjorde den 7 februari 2012 tar han upp det faktum att den svenska 

befolkningen i framtiden kommer att behöva arbeta längre om den demografiska trenden 

fortsätter åt samma håll, detta om vi vill behålla samma välfärdsambitioner som idag. Han 

fortsätter förklara att ett förlängt arbetsliv kan bli ett måste om svensken vill ha en ansenlig 

pension att leva på.  Detta då en pensionsålder på 65 år innebär att människor kommer att leva 

som pensionärer i möjligen 20 år, varför pensionsersättningen kommer att bli lägre (Dagens 

Nyheter, 2012) 

 

2. Tidigare forskning & teoretiska analysverktyg 

 

För att orientera oss framåt i analysen av materialet och stärka studiens resonemang i ett försök 

att uppfylla studiens syfte, det vill säga att försöka förstå hur synen på välfärden uttrycks i 

massmedia samt internet av olika insändare efter Reinfeldts uttalande, valdes tidigare forskning 

och teoretiska analysverktyg för att på så vis belysa och ge möjlig vägledning till hur materialet 

kunde bearbetas. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som valdes belyste de aspekter som rör både mikronivå såväl som 

makronivå, det vill säga på såväl individnivå som på samhällsnivå. Detta genom att beröra 

ämnen om såväl sociala beteenden, välfärdssystemens förutsättningar som attityder gentemot 

dessa system.  
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2.1.1 Attityder gentemot välfärden 

 

I en studie om relationen mellan sociala strukturer och individers personliga egenskaper, skriver 

Yang och Barret (2006) att sociala strukturer i relation till individen har en avgörande betydelse 

för hur en person ställer sig till de sociala försäkringssystemen, samt vilken attityd de har mot 

förändringar i dessa system. Vilket i denna studie kunde vara till hjälp, som förklaring till varför 

en del reaktioner var så pass starka som de var till uttalandet om förändrad pensionsålder. 

 

Även Johansson (2009) tar upp individers attityd gentemot välfärden, i detta fall det svenska 

sociala försäkringssystemen. Här lyfts kommunernas roll och den lokala politiken som viktiga 

aspekter i hur attityder gentemot välfärdsstaten utformas och kan ge förklaringar till varför dessa 

attityder varierar. Denna avhandling lyfter upp det faktum att attityder gentemot välfärdsstaten 

inte enbart utformas på en individnivå genom grannskapet eller på en nationell nivå utan att de 

svenska kommunerna till viss del bidrar till dessa attityder. Exempelvis visar forskningen i denna 

avhandling att individer som lever i olika typer av kommuner men med samma typ av social 

status, kön, inom samma arbetssektor samt inkomst inte har samma syn på sociala utgifter.  

 

2.1.2 Olika attityder bland olika grupper 

 

Ett faktum som Yang och Barret (2006) menar påverkar synen på välfärdsstaten är lokala 

omständigheter som karakteriseras av sociala problem. Utsatta grupper i samhället tenderar i allt 

större utsträckning ställa sig emot drastiska förändringar i de sociala försäkringssystemen. Detta 

då det kan tänkas missgynna dessa grupper, då individerna i dessa grupper i allt större 

utsträckning är beroende av dessa system (Yang och Barret, 2006).  

 

Något som kunde kopplas till de kommentarer som ligger till grund för denna studie är de 

politiska inriktningarna som Yang och Barret (2006)  skriver om i sin studie. Även detta kan ha 

betydelse för den attityd som intas gentemot sociala försäkringssystem, där individer som länge 

haft samma politiska preferenser tenderar att låta sig influeras av politikens ståndpunkter 

gällande det sociala försäkringssystemet, och ur detta utvecklar sina attityder gentemot det.  

 



7 

 

Attityder och de starka motsättningarna kan finna sin förklaring genom teorin om sociala 

positioner, vilket har en historisk bakgrund med historiska kamper som lett till en viss social 

rankning. Detta har lett till att vissa har blivit mer utsatta och fått en lägre social status och kan 

därmed ha svårt att klara sig utan de sociala försäkringssystemen än vad de med högre social 

status har (Yang och Barett, 2006), vilket även var något som kunde ses i en del av 

kommentarerna på de olika forumen på så vis att det i en del kommentarer förekom yttranden 

som gav antydningar till att de redan tillhörde en utsatt grupp och nu kommer få det ännu sämre 

samtidigt som de menade att de som redan har det bra får det ännu bättre.  Något som kunde 

kopplas till detta är det Choshen-Hillel och Yaniv (2011) skriver om individers utrymme och 

möjligheter att agera på vissa sätt i vissa givna situationer . Förtydligat så betyder det att 

personer som kopplar samman konsekvenser av det egna agerandet ofta har en generösare attityd 

där besluten bygger på utilitarism i större utsträckning än vad de beslut som görs av personer 

som inte gör denna koppling. Detta då de inte begränsas till att enbart handla utefter ett givet 

mönster eller struktur utan de har ett visst handlingsutrymme. De personer som anser sig ha små 

möjligheter att påverka situation och resultat blir mer benägna att göra sociala jämförelser och är 

mer känsliga för ojämlikhet och vad som kan anses som orättvisor, detta då de handlade efter ett 

givet mönster och såg sig inte kunna agera annorlunda och hade där med ett litet 

handlingsutrymme (Choshen-Hillel och Yaniv, 2011), även detta kunde kopplas till vissa av 

kommentarerna på så vis att en del ansåg att det var lönlöst att göra något åt situationen ändå. 

 

2.1.3 Social exkludering 

 

Twenge m.fl. (2007) menar i sin studie om prosocialt beteende att personer som känner sig 

socialt exkluderade har ett mindre prosocialt beteende, det vill säga saknar ett beteende att hjälpa 

andra utan en baktanke om egen vinst, men även den empatiska förmågan att sätta sig in i andras 

olyckligheter avtar och därefter sker agerandet gentemot medmänniskorna. Forskarna kunde 

även se att social exkludering hade en stark effekt på viljan att hjälpa samt samarbeta med andra, 

oavsett om det handlade om spontan hjälp eller en direkt fråga om hjälp. Med andra ord menar 

de att de som inte var socialt exkluderade hjälpte sina medmänniskor i mycket större 

utsträckning samt att de hade en större förmåga till att samarbeta än vad de som var socialt 

exkluderade hade.  
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2.1.4 Tillit till välfärdssystemet 

 

För att uppnå ett så högt stöd som möjligt för välfärdssystemens funktion i allmänhet pekar 

rapporten A Bedrock of Support? Trends in Welfare State Attitudes in Sweden, 1981-2010 

(Svallfors, 2011b) ut vissa dimensioner som bör uppfyllas i största möjliga mån. Det handlar dels 

om en tillit till att välfärdssystemen faktiskt uppnår de mål som ställs, dels en kollektiv 

finansiering som i grund och botten baseras på befolkningens betalningsvilja, likväl som det 

handlar om graden på vår misstänksamhet i förhållande till andra människors benägenhet att 

missbruka välfärdsystemens syfte. 

 

Ovanstående stycke redovisar de möjliga dimensioner som tycks påverka befolkningens attityder 

gentemot välfärdssystem. Forskning (Svallfors, 2011a) visar att svenskars attityder i förhållande 

till systemen genom åren blivit godare. Förtydligat visar forskningen att det är svenskarnas 

förtroende som generellt sett ökat, detta som en möjlig förklaring i att stödet för de ovan 

förklarade dimensionerna ökat. Dock påpekas det att förtroendet för socialförsäkringarna (som 

exempelvis sjukförsäkring) har minskat, detta då tilliten till att systemet klarar sina uppgifter har 

försvagats. Bland annat tycks förtroendet för pensionsförsäkringssystemet i allmänhet minskat 

genom åren, vilket varit av intresse i studien av de starka reaktionerna för denna studies ämne.  

 

2.2 Teoretiska analysverktyg 

 

För att kunna belysa materialet på ett sådant sätt att det gick att gå från en abstraktionsnivå till 

nästa och koppla samman dem på ett förståeligt sätt samt att kunna röra sig på individ- såväl som 

på samhällsnivå valdes nedanstående begrepp till teoretiska analysverktyg. 

 

2.2.1 Sociala interaktioner 

 

Social interaktionism beskriver de lagar och regler, såväl explicita såsom implicita i det sociala 

livet mellan individer. Den sociala interaktionismen kan därför beskrivas som relationer 

människan skapar sig själv (Johansson, 2004). Med andra ord är interaktionen en del av 

människans handlande, varför dessa inte går att skiljas åt (Eriksson, 2007). Människans handling 
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måste därför sättas in i sin kontext för att kunna förstås, likväl som sociala handlingar och sociala 

fenomen inte kan ske utan inverkan av interaktioner, varför interaktionen är av stor relevans i 

studier gällande sociala sammanhang (Eriksson, 2007). 

 

Då människan genom sitt liv ställs inför olika sociala sammanhang kan denne uppfattas som 

instabil. Detta då människan omöjligen kan förutse handlingens och interaktionens alla ingångar. 

En konsekvent interaktion mellan minst två aktörer innebär därför en ständig beredskap att byta 

handlingsmönster för att på så vis "försvara" sin ståndpunkt. Med andra ord förändras 

interaktionen med handlingsmönstret (Eriksson, 2007), vilket var en aktuell infallsvinkel i 

förståelsen för vad som togs upp i kommentarerna som ligger till grund för denna studie. 

Likväl som människan genom social interaktion skapar sig själv kan detta beskrivas som ett 

utvecklande av grupper. Begreppet sociala band är enligt Eriksson (2007) centralt i förståelsen 

av en interaktiv struktur, vilket han definierar på följande sätt; 

 

"Det är de personer och de grupper vi är frivilligt bundna till som utgör den emotionella och 

värdemässiga plattform som vi står på även i sådan interaktion som inte formas av några band." 

(Eriksson, 2007:185) 

 

Även begrepp som värde kunde utgöra en central roll i kategoriseringarna av denna studie. 

Eriksson(2007)  använder sig av och definierar begreppet efter Bourdieu nämligen att ett värde 

kan ses som det som av människor och samhälle betraktas åtråvärt, dyrbart och viktigt, kanske 

till och med nödvändigt för ett värdigt liv. Ett värde kan bestå i något som är värdefullt i sig men 

även något som mynnar ut i eller möjliggör ett värde. 

 

Tillys (1998) begrepp Exploatering samt Möjlighetsansamling kunde användas i analysen och 

belysa studien. Exploatering innebär att en grupp av deltagare kontrollerar en värdefull 

arbetskrävande resurs i vilket de endast kan få vinst genom att utnyttja andras arbetsinsatser som 

de kan utestänga från det fulla värdet av vad denna arbetsinsats innebär. Detta innebär med andra 

ord att de som inte äger produktionsmedlen inte får ta del av vinsten, detta medför en kategoriell 

skillnad mellan de som äger produktionsmedlen och inte. Denna form av exploatering 

förekommer överallt där resurser kontrolleras och ägs av annan än den som utför arbetsinsatsen. 
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Dock kan inte andra människor fullt ut kontrollera andra individer, då det krävs förhandlingar 

mellan dem vid nya idéer (Tilly, 1998).  

 

Möjlighetsansamling kan i sin tur ses som ett komplement till Exploatering som innefattar och 

gynnar de medlemmar i en grupp med begränsade sociala kontakter. Även här handlar det om 

gränser mellan de som drar nytta av resurserna och inte, dock handlar det i detta fall till skillnad 

från Exploatering inte om att använda sig av andra utan att hindra andra från ett tillträde till 

resurserna.  Detta begrepp innebär med andra ord att de grupper som inte tillhör ”eliten” vinner 

tillträde till resurser som är värdefulla samt möjliga att förnya och monopolisera. Resurserna 

stödjer även de aktiviteter som finns inom de sociala kontakterna och förstärks av dess sätt att 

fungera så koncentrerar de sitt tillträde till denna resurs på ett systematiskt vis. De individer som 

finns i detta nätverk skapar föreställningar och praktiker till stöd för att kontrollera denna resurs. 

Möjlighetsansamling kan även omvandlas till Exploatering, då i situationer där det råder hård 

konkurrens om ringa resurser och som leder till att vissa personer som kan ses försumma ett 

medlemskap utestängs, allt som då krävs är investeringar av gemensamt sparkapital i 

verksamheten som drar stor nytta av de utestängdas arbetsinsats (Tilly, 1998). 

 

Den sociala världens struktur, samhället kan enligt Elias (2010) onekligen förekomma utan 

någon form av nätverksrelationer människor sinsemellan. Samhället skulle med andra ord inte 

kunna existera utan individer som på ett eller annat sätt organiserar sig i fråga om exempelvis 

boendeområde, arbete eller fritidsintressen. Detta betyder att människan skapar grupperingar 

utifrån en social gemenskap, ur vilket de vidare bildar gemensamma normer och värderingar där 

individer som avviker mot dessa utesluts från den egna gruppen. Dessa inbördes gruppers 

utvecklingsförlopp menar Elias (2010) är beroende av ömsesidiga relationer till andra grupper, 

den ena gruppens karaktär skulle inte varit vad den är utan den andra gruppen och vice versa, 

samtidigt som detta bidrar till ett "vi" och "dem" tänk med ett särskiljande grupperna emellan 

som följd (Elias, 2010).                                                                                         
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2.2.2 Trygghet och tillit 

 

Trygghet är ett ofta svårdefinierat begrepp då trygghet kan vara både subjektiv och objektiv. 

Trygghet skulle kunna definieras som ett fullvärdigt medborgarskap, genom vilket individen har 

goda livsvillkor, dit arbete eller annan form av sysselsättning såsom utbildning inräknas, likväl 

som bostad, hälsa och ett socialt liv. Trygghet skulle även kunna beskrivas som avsaknaden av 

risker, rädsla och oro (Heber, 2008:11), samtidigt som vissa menar att trygghet inte bör sättas i 

likhetstecken med undvikande av faror (Eriksson, 2007).  

 

I individens arbete att etablera en inre trygghet för att på så vis kunna hantera ångest, sociala 

faror och den objektvärld denne verkar i, förutsätts en tillit och tilltro till verkligheten och 

individens egen omgivning (Giddens, 2009). Ur ett mikroperspektiv kan tillitens framväxt för 

individen förklaras med en rutiniserad struktur i dennes vardagliga liv. Giddens (2009) menar att 

en rutiniserad struktur verkar som en avskärmningsmekanism i förhållande till risker och faror i 

den omgivande handlings- och interaktionsmiljön, ur vilken individen kan bygga upp en tillit till 

dess omgivning och på så vis hantera dessa sociala risker och faror som kan uppkomma. Genom 

att hantera detta kan individen därmed etablera en inre trygghet, något han benämner ontologisk 

trygghet. 

 

Sett ur ett makroperspektiv räcker inte enbart en rutiniserad struktur i individens vardagliga liv. 

Detta då den moderna livsstilen kräver visst engagemang i de sociala systemen och dess 

organisationer, där kriser kan uppstå på många nivåer och individen kan med detta komma att 

behöva hantera kriser trots att de förekommer långt ifrån denne, som exempelvis arbetslöshet 

eller oro på arbetsmarknaden (Giddens, 2009). I de situationer kriser uppstår på många nivåer i 

det sociala livet skapar organisationer, myndigheter likväl som individer olika strategier för en 

ökad kontroll, ur vilket en tillit till människan kan växa fram (Papakostas, 2005). Detta då 

strategierna kan bidra till ett skapande av gränser i det sociala rummet människan verkar, där 

människan på så vis lättare kan hantera de möjliga kriser som kan uppstå. För att exemplifiera 

detta förklarar Papakostas (2005) att den svenska statens kontroll genom bland annat 

folkbokföring skapar representationer av befolkningen, genom vilket individers tillförlitlighet 

bedöms. Med detta omvandlas tillit till enskilda individer istället till en generaliserad tillit till 
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många abstrakta individer (detta då det enbart handlar om representationer av individerna), trots 

att ingen direkt kontakt sker dem emellan. Tilliten växer därmed fram i samhällets sociala 

struktur, likväl som en nationell trygghet, något som både Papakostas (2005) och Eberhard 

(2006) menar, och inte enbart i individens struktur i det egna vardagliga livet.  

 

För att säkra trygghet på en makronivå agerar den svenska staten med lagar och förbud. Dessa 

ska medföra en ökad kontroll över samhället, som i sin tur ska bidra till ett säkrande av just 

trygghet för befolkningen (Eberhard, 2006). Dock menar vissa att detta kan ha en motsatt effekt. 

Eberhard (2006) beskriver hur behovet av trygghet kan gå till överdrift. Detta speciellt i ett land 

som Sverige där staten genom den svenska välfärden ska ta hand om oss alla. Genom statens 

ständiga arbete för en ökad trygghet menar Eberhard att detta allt som oftast påtalar något som 

kan vara otryggt och farligt, som i sin tur istället leder till en ökad känsla av otrygghet. Som ett 

exempel på detta tar han upp uppmaningen till kvinnor att inte gå själva ute nattetid eller på 

ensliga vägar på grund av våldtäktsrisken. Staten vill här agera på ett sätt som ska öka 

tryggheten, samtidigt som det kan bidra till en syn på samhällsmiljön som otrygg (Eberhard, 

2006). Detta kan ses som ett väldigt smittsamt fenomen då dagens samhällssystem ofta är 

bundna med andra samhällssystem i andra länder i och med globaliseringen (Ibid).  

 

3. Metod 

 

Avsnittet redovisar studiens material, urval och det tillvägagångssätt studien genomförts på, samt 

vissa betänkligheter vad gäller studien. 

 

3.1 Material 

 

Materialet som legat till grund för denna studie är de första kommentarerna som uppkom i 

relation till Reinfeldt uttalande. Ett urval med de 98 första kommentarerna på Dagens Nyheter, 

de 100 första på Flashback, 100 från Svenska Dagbladet samt 120 från Facebook. Dessa 

kommentarer har överlag varit lika trots att de är hämtade från olika forum, samtidigt som en 

viss skillnad i fokus funnits på de olika forumen. Exempelvis utmärktes invandringsfrågor 

kopplat till pensionen på Flashback, samtidigt som den svenska välfärden hade större fokus i 
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både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fanns med inriktning på den ekonomiska biten. 

Kommentarernas längd har i stort varierat och inte varit avgörande för om en kommentar 

uteslutits i tolkningen av dem.  

 

Då syftet med denna studie inte har varit att analysera huruvida de som kommenterat på forumen 

ställer sig positiva eller negativa till förslaget har detta inte heller analyserats vidare i materialet 

och kommer därmed inte fokuseras på. Dock har det inte varit kommentarernas innehåll i sig 

som varit av intresse för denna studie. Istället har detta varit vad som är orsakerna till att 

reaktioner uppkommit, varför kommentarerna har legat som underlag. Delar av kommentarerna 

som analyserats presenteras i Bilaga 2. 

 

3.2 Urval 

 

Som ovan nämnts valdes olika nätforum ut för genomförandet av denna studie, dessa var; 

Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Facebook samt Flashback. Dagens Nyheter 

valdes ut då den första intervjun med Reinfeldt kring ämnet om pensionsålder publicerades hos 

dem och med detta även befolkningens första kommentarer. Svenska Dagbladet i sin tur valdes 

då tidningen har som syfte att inrikta sig till kvalitetsjournalistik med hög trovärdighet (Svenska 

Dagbladet, 2012) varför den kunde antas mer seriös än exempelvis en del kvällstidningar. Både 

Facebook och Flashback valdes då dessa kunde ses som forum för att uttrycka åsikter ” i sin tid”. 

Genom att överskåda dessa kommentarer tycktes dessa forum även vara mer frispråkiga, vilket 

troligtvis gav mer ocensurerade åsikter. 

 

3.3 Textanalys 

 

Per Dannefjord (2005:16), skriver att metod för honom är lika med ”hur man löser problemet”, 

vidare menar han att när ett problem är formulerat bör en fundering kring hur detta ska lösas 

förekomma. Då vi egentligen inte upplevde att starka reaktioner i sig var något problem, kunde 

problemet möjligen ligga i det som inte uttrycktes i kommentarerna. Varav det bestämdes att ta 

reda på vad och vari problemet kunde tänkas vara. 
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Med Dannefjords (2005) problem/metod i tankarna, valdes ett induktivt sätt att arbeta med 

materialet för denna studie.  För att finna det som inte uttrycktes i kommentarerna valdes ett 

kvalitativt sätt att på ett tematiskt vis analysera materialet influerat av Boyatzis (1998). Detta i 

sin tur innebar ett ”raserande” av materialet för att sedan bygga upp det igen, genom att utgå från 

materialet, för att sedan likt Boyatzis (1998)  försöka bilda kategorier som sedan bildade teman.  

Således skedde en form av diskursanalys av materialet, som enligt Börjesson och Palm (2007), 

kan beskrivas som ett sätt att förstå vetandet det vill säga ett försök att förstå verkligheten så som 

den ter sig och visar sig genom språket. Vidare skriver de att språket kan ses som en handling 

som konstruerar vår verklighet. Genom att analysera texten i kommentarerna i denna studie 

skedde en uppdelning och kategorisering av verkligheten som sedan ledde till bildandet av 

övergripande teman. Tematiseringen var ett sätt att försöka förstå de faktorer som kunde tänkas 

ligga bakom reaktionerna och hur de kunde spegla synen på välfärd.  

 

Likt det Berner (2005) nämner om fältarbete och analys och det växelspel som sker mellan 

empiri och teori, skedde det även i denna studie. På vissa sätt följdes även Becker och Greens 

riktlinjer (Berner, 2005:128–130), vad gäller att systematisera arbetet; 1. Urval och definition av 

begrepp och indikatorer, ett första steg i fältarbete är att finna intressanta tecken på olika 

företeelser eller fenomen och försöker att finna centrala problem som prövas mot olika begrepp 

för att försöka hjälpa till att förstå det som noteras.  Nästa steg i systematiseringen är 2. Kontroll 

av fenomens frekvens och fördelning, i det andra steget kan det vara en idé att se hur vanligt 

förekommande det fenomen som vunnit intresse är. Det sista steget innebär att; 3. under 

fältarbetets gång försöka förena individuella observationer i en mer generell modell, med andra 

ord att man under fältarbetet prövar teoretiska påståenden mot observationerna, exempelvis för 

att ett visst fenomen ska förekomma krävs vissa egenskaper. Detta kan då prövas förekommer 

detta fenomen och finns dessa egenskaper som påstås krävas.  

 

Denna studie började med ett intresse för reaktionerna kring Reinfeldts uttalande i Dagens 

Nyheter 2012-02-07. Empirin bearbetade flertalet gånger genom konsekventa anteckningar och 

markeringar där preliminära kategorier bildades och mönster började framträda. Efter ännu en 

genomgång av empirin kunde ett konstaterande av att vissa reaktioner och antydningar i 
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kommentarerna förekom ett antal gånger i dels de olika kommentarerna men dels på de olika 

forumen, därefter bildades 13 kategorier. För att kunna gå vidare med dessa kategorier och bilda 

teman för att nå en mer abstrakt nivå och finna en djupare insikt, fick teorin och den tidigare 

forskningen vara vägledande. Med andra ord började ett "teoretiserande" av materialet, där olika 

begrepp belyste och kopplade samman kategorierna till olika teman. Genom ett vidare 

teoretiserande av de teman som bildades abstraherades dessa teman till studiens huvudsakliga 

ämne; Trygghet och dess relation till Egoism. 

 

3.4 Metodkritik 

 

Det analyssätt som valdes för denna studie, nämligen textanalys gjordes efter ett intresse för att 

bilda kategorier på vägen till att nå högre abstraktionsnivåer, detta med hjälp av texten i 

kommentarerna. Det var med andra ord inte innehållet i sig som låg i fokus, utan vart detta kunde 

leda oss. 

 

Då vi utgick från materialet så finns här givetvis subjektiva tolkningar som av andra kan tolkas 

på andra sätt. Dock har en så utförlig redovisning som möjligt av materialet gjorts i resultatet och 

analysen samt hur tolkningarna gjorts utifrån teorierna. Även det faktum att de kategorierna som 

valts här kan av andra väljas och bilda andra kategorier kan ses som en nackdel och påverka 

studiens tillförlitlighet, dock har utförliga förklaringar försökts att göra till varför dessa 

kategorier samt teman valdes.  

 

4. Resultat& analys 

 

Avsnittet redovisar och förklarar studiens resultat. Resultatet har delats upp i olika steg, vilka 

redovisas och förklaras i den ordning innehållsanalysen genomfördes. Avsnittet inleds i och med 

detta med en redovisning och förklaring av de kategorier som i ett tidigt stadie bildades. Därefter 

redovisas och förklaras de underteman som uppkom utifrån kategorierna, för en vidare 

redovisning och förklaring av studiens huvudsakliga ämne, vilka stöds av teman och de 

teoretiska analysverktyg och tidigare forskning som ovan redovisats (se avsnitt 2). 
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4.1 Kategorier  

 

Genom det materialdrivna tillvägagångssättet lästes alla kommentarer, där råmaterialet bröts ned 

mening för mening, ord för ord. På så vis kunde mönster finnas i materialet, ur vilka kategorierna 

i sin tur växte fram genom gemensamma nämnare i kommentarerna. Indelning och förklaring av 

kategorier följde Boyatzis (1998) riktlinjer som beskrivits i avsnitt 4. 

 

I många kommentarer nämndes pensionssystemet i relation till olika ekonomiska faktorer, vilka i 

vissa fall sattes i jämförelse med den ekonomiska situationen inom EU med ett 

uppmärksammande på Greklands ekonomi som ett exempel på vart uttalandet möjligen skulle 

kunna leda. Paralleller drogs mellan situationen i EU och Grekland och det svenska EU-

medlemskapet, det vill säga att dess sätt att hantera ekonomiska kriser kan komma att spegla 

möjliga kriser i Sverige om vi följer dess tillvägagångssätt. Detta utgjorde en kategori EU-

medlemskap, och markerades i alla fall då Grekland som land nämndes likväl som EU, samt även 

de fall då benämningen Medelhavsland förekom. Dock användes benämningen Medelhavsland 

endast vid ett tillfälle. Kommentarerna kring kategorin kunde exempelvis uttryckas; 

 

"När grekernas pension "som" bekostas av andra EU-länder höjs från 55 år går folk ut och 

demonstrerar." (Dagens Nyheter, 2012)  

 

"Du och jag kan stanna i Sverige och arbeta till 75 medan dom flesta andra i denna blogg borde 

flytta till Grekland och pensionera sig vid 52." (Svenska Dagbladet, 2012)  

 

I de kommentarer där ekonomiska faktorer utan relation till EU-medlemskapet nämndes 

markerades detta till en egen kategori Ekonomiskt fokus. Dessa kunde exempelvis handla om 

termer som; inflation, ränta, tillväxt, lön, skatt, högre och lägre pension. Denna kategori kunde 

yttra sig på följande sätt;   

 

 "Sverige är den enda landet där pensionen beskattas högre." (Facebook, 2012)  
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"Det finns mycket outnyttjad arbetskraft i Sveriges skolor också. Om vi ska öka tillväxten tänkte 

jag" (Dagens Nyheter, 2012)  

 

Vid tillfällen kunde de ekonomiska faktorerna tolkas med olika fokus i kommentarerna. I de 

ovan beskrivna kategorierna tolkades en mer individuell likväl nationell ekonomi, samtidigt som 

det i andra fall riktades ett fokus kring det svenska välfärdssystemet. Dessa kommentarer skiljdes 

därför från kategorin Ekonomiskt fokus och bildade kategorin Välfärd, vilket markerades i de 

kommentarer välfärd nämndes, likaså då myndigheter som kopplas till den svenska välfärden 

förekom. Detta kunde handla om exempelvis sjukvård, skolor, försäkringssystem och så vidare. 

Dock räknades inte pension in i denna kategori, detta då delar av pensionen kan vara privat 

finansierad och inkomstgrundat men även de facto att pension är det ämne som ligger i grund för 

studien. Välfärd som kategori kunde exempelvis föras på tal på följande sätt;                  

 

”Ska vi kunna erbjuda billig sjukvård, äldreomsorg (…) så är det bara att bita ihop.” (Dagens 

Nyheter, 2012) 

 

"Vi har 600000 arbetslösa och dessutom många bidragstagare (…)" (Dagens Nyheter, 2012)  

 

Då pensionsåldern till stor del styr den arbetsföra befolkningens verksamma år på 

arbetsmarknaden uttrycktes ofta en stor oro och undran kring tillgången på arbete vid höjd 

pensionsålder. Arbetslöshet var ett ämne som ofta kom till uttryck i dessa sammanhang och blev 

därför en egen kategori. Så fort arbetslöshet som begrepp nämndes eller kommentarer som 

exempelvis "det finns inga jobb" dök upp, markerades denna kategori. Längre uttryckt kunde 

kommentarer i denna kategori exempelvis yttra sig på följande sätt; 

 

"det är bättre att gå i pension tidigare för att få in ungdomarna i arbetslivet, det är redan hög 

arbetslöshet för ungdomar (…)" (Facebook, 2012)  
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"Det allra viktigaste i dagsläget både i verkligheten och för ekonomin i stort torde vara att få ut 

alla arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden(…)" (Flashback, 2012)  

 

Likt den oro som uttrycktes för arbetslösheten kunde detta också uttryckas i samband med frågan 

om att orka arbeta till 75 år. Många kommentarer nämnde tunga arbeten med exempelvis 

förslitningsskador som följd av arbetet, ur vilket kategorin Arbetsskador utvecklades. Till denna 

kategori lämnades ett större tolkningsutrymme, dit allt som hälsa, ork, utslitningsperspektiv, 

sjukdomar och så vidare markerades som Arbetsskador. Vissa undantag gjordes i denna kategori 

då sjukdomar som antogs komma med åldern med nedsatt arbetsförmåga som följd inte räknades 

till Arbetsskador. Detta kategoriserades istället som Åldersdiskriminering, vilken kommer att 

beskrivas nedan. Till Arbetsskador räknades inte heller ironiska kommentarer om arbetsskador, 

detta räknades istället som Negativ till förslaget, som även den kommer att beskrivas vidare 

nedan. Följande är exempel på kommentarer som har markerats som kategorin Arbetsskador;    

 

"Till det kommer den enskildes ansvar för att med kost och motion se till att vara frisk" (Svenska 

Dagbladet, 2012).  

 

"Har haft tungt verkstads arbete sedan jag lämnade grundskolan för 30 år sedan- kroppen 

börjar va slut, men huvudet är i gott skick..." (Svenska Dagbladet, 2012)  

 

I många kommentarer kunde fördomsfulla uttalanden gällande ålder förekomma, vilket ledde till 

kategorin Åldersdiskriminering. Kategorin markerades vid det som kunde tolkas som nedlåtande 

kommentarer riktade mot såväl äldre som yngre. Vissa undantag förekom då exempelvis åldern 

kopplades till ork och utslitning, vilket i vissa fall även kunde tolkas som arbetsskador. 

Åldersdiskriminering kunde uttryckas på följande vis; 

 

 "(…) Det skrivs ju så mycket i media om alla olämpliga äldre bilförare och att lappen måste 

ryckas för dem och snart har vi parkinsondrabbade busschaufförer med gråstarr som plöjer runt 

i innerstan med fordonen...Tragiskt!!" (Flashback, 2012)  
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"Pratade med en 67 åring kvinna härom dan, hon jobbar och gillar att jobba och pga pensionen 

är så låg , varje år för att ska få jobba måste hon söka dispans om företaget godkänner det får 

hon fortsätta jobba eller så får hon sparken..(…)" (Facebook, 2012) 

 

Reinfeldt nämnde i intervjun om pensionsåldern att den svenska medellivslängden blir allt högre 

(Dagens Nyheter, 2012). Detta var ett ämne som även uppkom i kommentarerna och 

kategoriserades som Demografiskt faktum. Markeringar gjordes i de fall då den svenska 

medellivslängden fördes på tal, samt då ålder nämndes i relation till antal yrkesverksamma år på 

arbetsmarknaden. Exempelvis kunde kommentarerna yttra sig så här; 

 

"(…)Pensionsåldern ska rimligen spegla beräknad livslängd." (Svenska Dagbladet, 2012)  

 

"(…)så behöver staten få in mer pengar än idag, detta eftersom livslängden i Sverige ökar år för 

år." (Facebook, 2012)  

 

Något som ofta både uttrycktes och kunde tolkas var kommentatorernas politiska åsikter. Dessa 

åsikter bildade en egen kategori, Politiska perspektiv. Kategorin markerades i de fall politiska 

åsikter eller partier nämndes. Som oftast skedde dessa markeringar i de fall då politiska åsikter 

eller partier nämndes i en direkt uttrycklig relation med förslaget om höjd pensionsålder, genom 

yttranden som;                  

 

"Nu förstår jag varför moderaterna kallar sig Sverige och enda arbetarparti" (Dagens Nyheter, 

2012).  

 

"Väntar bara på att vänstern skall förorda LÄGRE pensionsålder utöver den 30-timmars vecka, 

som redan finns i dras partiprogram..." (Svenska Dagbladet, 2012)  

 

I tämligen många kommentarer uttrycktes uppfattade skillnader i livet som politiker och i livet 

som "befolkning". Det gick i många fall att utläsa indelningar och grupperingar mellan politiker 

och "andra", varför kategorin Kategorisering politiker och befolkning bildades. Denna 
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kategorisering tolkades i många fall, framförallt då insändarna talade om sig själv i relation till 

politikerna och bildade en "vi och dom" kategorisering med en uppmaning till politikerna att se 

till "verkligheten". Detta kunde exempelvis låta på följande vis;  

 

"Den mannen har problem med verkligheten!!!" (Facebook, 2012). 

 

Kommentarerna markerades även i de fall det talas om politikers arbete i relation till andra 

former av arbeten. 

 

""Lova allt till några få" skulle vara hedersammare? Verkligheten har nog med de brister 

dagspolitiken skapar av vidgade klyftor, (…)" (Svenska Dagbladet, 2012) 

 

De uppkom även fall då Kategorisering politiker och befolkning kunde tolkas in i fler kategorier, 

exempelvis då vissa i sina kommentarer klassade politiker och tjänstemän i samma fack.    

Likväl gick det att utläsa en folklig gruppering i kommentarerna. Detta handlade allt som oftast 

om åsikter gällande olika former av arbete och dess olika förutsättningar. Denna kategori fick 

namnet Klyftor mellan arbetare och tjänstemän. Till kategorin fördes markeringar i de fall då de 

i kommentarerna förekom antydningar som indikerade på skillnader mellan "arbetare" och 

"tjänstemän", med andra ord antydningar i skillnader mellan olika typer av arbete, dit arbeten 

såsom byggnadsarbetare kategoriserats som "arbetare". Till "tjänstemän" räknas de som arbetar 

på kontor och som inte har en direkt anslutning till den produktiva verksamheten. Detta kunde 

exempelvis uttryckas som följer;  

 

"Dom som aldrig har jobbat i industri kommer aldrig förstå vad arbeta inneber." (Facebook, 

2012) 

 

"(…) Det borde vara tvärtom! När ska utvecklingen komma oss vanliga knegare till dels?(…)" 

(Dagens Nyheter, 2012)                                                                              
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I samband med kategorins klassifikationer kunde olika former av förslitningar i samband med 

arbete tas upp, vilket gjorde att denna kategori allt som oftast även placerades in i fler kategorier, 

såsom även ovan beskrivs vad gäller politiker och tjänstemän. Det kunde bland annat handla om 

kategorin Arbetsskador.                                               

 

I en del av kommentarerna gick det att utläsa former av främlingsfientlighet eller åsikter om 

etniska gruppers inverkan på pensionsåldern som togs upp i Reinfeldts uttalande. Detta fick bilda 

en egen kategori och benämns som Invandring. Denna kategori markerades i alla fall då 

invandring/invandrare nämndes i någon form, men även i de fall kommentarerna nämnde andra 

specifika folkgrupper som inte uttrycktes som ”etniskt svenska”, med exempel som dessa; 

 

"Bäst att ta in fler somalier." (Flashback, 2012)  

 

"(…)Frågan har inte särskilt mycket med invandring att göra.(…)" (Flashback, 2012)  

 

Som inledningsvis nämnts i detta kapitel tolkades kommentarerna även kring hur de som 

kommenterat ställde sig till Reinfeldts uttalande. I de allra flesta kommentarerna gick det att göra 

en tolkning gällande ställningstaganden, vilket i sin tur indelades i två kategorier. Den första av 

dessa blev Positiv till förslaget. I de flesta fall då det på något vis gavs indikationer på eller 

tydligt uttrycktes att man förstod vad förslaget innebar och ställdes sig positivt till det, 

markerades denna kategori med följande exempel;  

 

"Vi lever längre och längre. Därför är det väl logiskt att vi också jobbar längre? (…)" (Dagens 

Nyheter, 2012) 

 

"Är du pigg och frisk och har möjligheten att jobba till 75års ålder SÅ FÅR DU GÖRA DET OM 

DU VILL! Förstår inte vad det är att bli upprörd över....." (Facebook, 2012) 

 

Som ovan nämnts gjordes tolkningar gällande denna kategori i stor utsträckning. I de fall ironi 

kunde utläsas genom tolkning i kommentarerna gjordes undantag i kategorin då kommentaren 
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istället räknades till Negativ till förslaget. Kategorin Positiv till uttalandet kunde även den likt 

andra kategorier tolkas till fler kategorier som exempelvis Demografiskt faktum. Detta då många 

nämnde att de var positiva till förslaget, samtidigt som de ansåg 75 vara en allt för hög ålder.  

Den andra kategorin kring tolkningen av kommentatorernas inställning till uttalandet blev den 

föregående kategorins motsats, nämligen Negativ till uttalandet. I de kommentarer då 

indikationer gavs eller tydligt uttrycktes som negativt till uttalandet, samt i de fall som ovan 

nämnts, då ironi över uttalandet kunde utläsas markerades Negativ till uttalandet med följande 

kommentarer som exempel; 

 

"Varför inte införa sjukjobb? En cancersjuk kan vara dålig i olika perioder men däremellan vara 

så frisk att denne kan ta enklare jobb. Varför inte inrätta fas-3 liknande arbetssystem för 

långtidssjukskrivna där de i sin egen takt kan hjälpa med att sortera brev, vissa 

adminiistrationsuppgifter eller enklare städarbeten. De kan ju dessutom vara en del i 

rehabiliteringen!" (Dagens Nyheter, 2012)  

 

"Jag börjar uppriktigt sagt bli trött på Reinfeldts "jobblinje". Den innebär att alla som inte kan 

arbeta får det allt jävligare.(…)" (Flashback, 2012). 

 

Det bör dock påpekas att dessa två kategorier, Positiv till uttalandet samt Negativ till uttalandet i 

sig inte ledde till några teman utan dessa förstärkte endast de andra kategorierna. Detta då 

intresset inte var kommentarerna i sig utan hur de kunde kategoriseras för att sedan bilda teman. 

 

4.2 Teman  

 

De teman som bildades uppkom med de kategorier som ovan beskrivits som underlag. Med stöd 

från teorier och tidigare forskning knöts kategoriernas innehåll till temana; Samhällssyn, 

Välbefinnande samt Välfärdssystem i och med detta göra ett försök till att röra sig ännu en 

abstraktionsnivå för att kunna komma till de eventuellt bakomliggande orsakerna.  

 

 



23 

 

4.2.1 Samhällssyn 

 

I de kategorier som ingår under temat har en ständig gruppering på ett eller annat sätt gjorts. 

Insändarna har framfört sina kommentarer på forumen utifrån sina värderingar och åsikter 

gällande ämnen som på ett eller annat sätt gäller samhälleliga frågor, där de som kommenterar 

allt som oftast tagit ställning till dessa, varför dessa kategorier tillsammans abstraherades till 

temat Samhällssyn. 

 

I likhet med teorin om nätverksrelationer i samhället där människor oundvikligen grupperar sig i 

en "vi" och "dom" konstellation (Elias, 2010), kunde detta tydas i de kategorier som lett fram till 

temat Samhällssyn (se modell, s. 32). Inom samtliga av dessa kategorier framkom åsikter kring 

huruvida uttalandet om pensionsålder kan lämpas bättre för vissa, men långt ifrån alla. Det kunde 

exempelvis handla om en uppdelning efter yrke, vilket kategorin Klyfta mellan arbetare och 

tjänstemän syftar till. Allt som oftast kunde åsikter framföras om hur ett kroppsligt arbete är "ett 

riktigt arbete" (Facebook, 2012-02-07), med vidare uttryck som "Om jag hade haft ett bra jobb 

som inte sliter ut min kropp hade jag instämt med att höja åldern, men nu har ju inte jag en 

politiker som sitter uppe med en 10 tusen kronors stol och mac dator." (Facebook, 2012-02-07). 

Arbetet blev den gemensamma faktorn, genom vilket insändarna tycktes identifiera sig med 

varandra på forumen.  Denna konstellation kunde även ses i kategorin Kategorisering politiker 

och befolkning. Detta genom kommentarer som visade på hur politiker tycks ses som skilda från 

övriga medborgare, där insändarna även framhävde hur politiker inte har samma 

verklighetsuppfattning som de själva. Dock kunde det utläsas en skillnad i hur insändarna 

uppfattar politiker. Detta utifrån politiska ståndpunkter där det gick att utläsa huruvida de som 

kommenterat sympatiserade med antingen det vänstra eller högra politiska blocket, vilket även 

det kunde ses som en gruppering utifrån gemensamma politiska värderingar och intressen. Ofta 

kunde blocken ställas mot varandra i den kategori som markerades Politiska perspektiv, vilket 

kunde ses i citat såsom; ”Vill samhället ha fler sysselsatta för att skapa underlag för pensioner 

måste samhället skapa möjlighet för fler företag. Det har S regimerna misslyckats kapitalt med 

sedan Palmes tid och förbättringen under Alliansen är ytterst begränsad eftersom dom fortsätter 

köra sossepolitik och sosseoppositonen hellre ägnar sig åt tjuvnyp mot alliansen än politik som 

är konstruktiv för landet” (Svenska Dagbladet, 2012-02-07).  Politiska preferenser tycktes 
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påverka synen på vad som anses viktigt i det dagliga livet, vilket styr individens ståndpunkter 

och dennes attityder gentemot individer med andra politiska preferenser (Yang och Barret, 2006). 

 

Kommentarer som gjorde att kategorin Invandring kopplades till samhällssyn var exempelvis 

sådana som följer: ”Vi har fler att bidragsförsörja, tack vare en stark ökande befolkning (läs 

invandrare) och allt färre jobb” (Flashback, 2012-02-07) eller kommentarer såsom, ”Var är alla 

jobb, som invandrarna behövs till? Var finns jobben för svenska arbetslösa?” (Flashback, 2012-

02-07).  Dessa kommentarer kunde belysas med de grupperingar Elias (2010) skriver om, där det 

i den första kommentaren går att utläsa detta som att vi måste försörja dem, med andra ord bildas 

en vi och dem klassificering. Även i den andra kommentaren går detta att utläsa, där invandrare 

ses som en grupp och svenskar som en annan grupp och vidare jämförs med varandra. 

 

Dessa kommentarer kunde dessutom belysas med de sociala strukturer som Yang och Barrets 

(2006) skriver om i relation till hur individen ställer sig till de sociala försäkringssystemen samt 

vilken attityd de har mot förändringar i dessa system och hur de beskriver att utsatta grupper i 

samhället tenderar i allt större utsträckning att ställa sig emot kraftiga förändringar i de sociala 

försäkringssystemen. Detta då det kan tänkas åsidosätta dessa grupper, då individerna i dessa 

grupper i allt större utsträckning är beroende av dessa system. 

 

Med detta i åtanke kunde kommentarer såsom de ovan tolkas som om de handlar om att en grupp 

som redan känner sig utsatt står bakom dessa åsikter och att de skyller på invandringen för 

eventuella förändringar som kan komma att ske. En koppling till de handlingsutrymmen som 

Choshen-Hillel och Yaniv (2011), skriver om gjordes. De skriver att personer som anser sig inte 

kunna påverka situationer själv tenderar att bli mindre generösa och dessutom göra jämförelser 

med andra grupper och vara känsligare för orättvisor. Detta kunde ses i kommentarer som ”Vi 

kan ju börja med att dra in alla bidrag till alla utlänningar, tills de har betalat skatt i minst fem 

år” (Dagens Nyheter, 2012-02-07).  Att koppla denna kategori till temat Samhällssyn byggde 

med andra ord på vad som uppfattades som ett agerande i kommentarerna utifrån en struktur som 

i sin tur bygger på samhällssynen. 
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Som förklarats i avsnittet om kategorier (se 4.1), kunde det i vissa fall förekomma 

åldersdiskriminering i kommentarerna. Att sådana åsikter uppkommer i samband med Reinfeldts 

uttalande kunde tänkas bottna i normerande värderingar gällande just ålder och vad som anses 

åtråvärt på arbetsmarknaden. På det sätt Eriksson (2007) beskriver hur värde kan ses som det 

människan och samhället betraktar åtråvärt och viktigt, kunde det även tänkas beskriva det värde 

ålder tillskrivs. Utifrån kommentarerna tycktes det råda ett lägre värde hos de äldre på 

arbetsmarknaden. Inte sällan uttrycktes att dessa äldre klassas till de sämre i arbetet, "Inte som 

det har varit och är idag, då man klassas som oduglig och totalt värdelös om man är 50+ på 

arbetsmarknaden och vill byta jobb eller blir arbetslös." (Svenska Dagbladet, 2012-02-07). Likt 

Eberhard (2006) beskriver hur regleringar för en ökad trygghet snarare kan bidra med motsatsen, 

det vill säga en ökad otrygghet, detta kunde ses i vissa kommentarer i åsikter gällande ålder. 

Detta då många tycktes likställa ålder med sjukdomar och försämrad arbetsförmåga, samtidigt 

som vi kan se (som i kommentaren ovan) att individer upplever att de i en högre ålder inte anses 

höra hemma på arbetsmarknaden. I och med detta ansåg många att en ökad pensionsålder skulle 

innebära risker för omgivningen i de fall de arbetsverksamma blir allt äldre, samtidigt som de i 

högre ålder tycktes anse att det med åldern blir allt svårare att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. 

Med andra ord ansåg många att ett intrång görs i det pensionssystem många anser fungera.  Då 

pensionssystemet kan ses som ett skyddsnät för den som är äldre och inte värderas som arbetsför, 

kan förändringar i det som påtalas ”alltid” har fungerat tänkas väcka en form av otrygghet på så 

vis att Reinfeldts uttalande pekar på att allt äldre människor kommer att behövas på 

arbetsmarknaden. Med detta kommer fokus på enbart de negativa verkningarna av dessa 

förändringar, där synen på de äldre verkade vara allt annat än positiv.  Något som kunde 

uttryckas såsom följande: "Hur är det med säkerhetsaspekten med tanke på åldern? Ska folk 

behöva riskeras skadas på jobbet för att kollegan tvingas vara kvar till han fyller 75 år? Ska 

folktandvården tvingas ha en 74årig tandläkare? Det skrivs ju så mycket i media om alla 

olämpliga äldre bilförare och att lappen måste ryckas för dem och snart har vi 

parkinsondrabbade busschaufförer med grå starr som plöjer runt i innerstan med 

fordonen...tragiskt!!"  (Flashback, 2012-02-07). Kanske kunde detta vara ett sätt att bygga upp 

värderingar efter behovet av trygghet, med andra ord så värderas saker och ting efter vad som 

kan uppfattas som tryggt. 
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4.2.2 Välbefinnande 

 

Under detta tema hamnade kategorierna arbetslöshet samt arbetsskador, då det gick att utläsa en 

oro som påverkade välbefinnandet för framtiden med kommentarer såsom ”Skall vi då också gå 

arbetslös till 75 när arbetsgivaren, som idag mer och mer ser medarbetare som objekt och 

produkter (…)”(Dagens Nyheter, 2012-02-07). Giddens (2009), menar att individer försöker 

etablera en inre trygghet genom att skapa strukturer i vardagslivet och en oro kan uppstå då ting 

som individen själv inte kan påverka såsom när arbetslöshet inträffar eller väntas inträffa.  

 

Även en oro för att orka arbeta kunde utläsas från kommentarerna ”De med lägsta lön får betala 

med sin hälsa och fortsätta dö i förtid(…)”(Dagens Nyheter, 2012-02-07).  Kommentarer såsom 

denna kopplades till vad Giddens (2009)skriver om gällande individens arbete med att etablera 

en inre trygghet för att kunna hantera ångest och sociala faror och som kräver en tilltro till 

verkligheten och till individens omgivning. Om då denna tillit till verklighet och individens 

omgivning på något sätt ”sätts i gungning”, vilket kunde utläsas i en del kommentarer såsom 

ovan, kan krissituationer tänkas uppkomma som i allra högsta grad kan skapa oro samt påverka 

välbefinnandet.  

 

Dessa två faktorer arbetslöshet och arbetsskador kan förhindras av staten i mångt och mycket och 

skapa en form av tillit och trygghet hos individen. Dock menar Eberhard (2006) att denna 

trygghetsskapande kan gå till överdrift, då det påtalar att något som staten skyddar individerna 

ifrån är farligt och otryggt och i sin tur skapar en otrygghetskänsla. När staten på olika vis skapar 

lagar och regler kring arbetslöshet samt arbetsskador kunde detta tänkas öka känslan av 

otrygghet när personer står inför ett faktum som kan innebära att det staten skyddar ifrån är nära 

att inträffa. En annan faktor vad gäller arbetslöshet samt arbetsskador kunde kopplas till 

begreppet värde som Eriksson (2007) nämner, det vill säga hur arbetsskadade samt arbetslösa i 

dagens samhälle värderas. Förmodligen betraktas varken arbetslöshet eller arbetsskador som 

något attraktivt eller åtråvärt utan snarare tvärtom, och detta i sin tur kan tänkas skapa otrygghet 

och inskränka på välbefinnandet. I dessa två kategorier kunde således utläsas ett gemensamt drag 

utifrån teorier detta var välbefinnande, eller hur dessa kategorier kan tänkas påverka 

välbefinnandet.  
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4.2.3 Välfärdsstruktur 

 

Under detta tema hamnade kategorierna Ekonomiskt fokus, Välfärd, EU-medlemskap samt 

Demografiskt faktum detta då det i många kommentarer framkom fokus på ekonomiska aspekter 

där välfärden ifrågasattes, detta genom visst fokus på EU- medlemskapet. Det vill säga att det i 

en del av kommentarerna skrevs om svensk ekonomi och den svenska välfärden och hur EU-

medlemskapet påverkar dessa aspekter, men även det demografiska faktum nämndes i samband 

med detta, med en undran över om den svenska välfärden skulle kunna bestå om vår 

medellivslängd fortsätter att öka i samma takt.  

 

För att kategorierna Ekonomiskt fokus, Välfärd samt EU-medlemskap skulle kunna tolkas rättvist 

var dessa kommentarer tvungna att ses ur ett kontextuellt samband såsom Eriksson (2007), 

skriver vad gäller samhandlandet som något som är kontextbundet. För att kunna förstå ett 

handlande måste vi sätta detta handlande i en serie av handlanden. I arbetet att analysera 

kommentarer som ”Ska Grekerna gå vid 55 så måste vi jobba till 75” (Dagens Nyheter, 2012-

02-07), kunde det vara av stor fördel att förstå hur Greklands ekonomiska situation kan tänkas 

påverka Sveriges välfärd. Givetvis påverkas Sverige av det faktum att Grekland såväl som 

Sverige är länder som inkluderas i EU och är därmed med och finansierar EU- medlemskapet. I 

många av de kommentarer som förekom drogs paralleller med just Grekland och hur Sverige 

skulle behöva betala för att Grekland skulle kunna klara sig samt vad det innebär för Sveriges 

välfärd, men Grekland togs även upp som ett varnande exempel för varför Sverige bör höja 

pensionsåldern.   

 

I många fall rådde skilda åsikter kring huruvida en förhöjd pensionsålder skulle ha en positiv 

verkan eller inte på den svenska ekonomin och det svenska välfärdsystemet. Likt det Svallfors 

(2011a) rapport visar på tycks en majoritet av den svenska befolkningen vara positivt inställda 

till det svenska välfärdssystemet, samtidigt som inställningen till pensionssystemet är desto 

sämre. Möjligen kan detta missnöje till pensionssystemet som redan råder bidra till ett ökat 

engagemang i reaktionerna gällande detta uttalande om förhöjd pensionsålder, vilka kunde 

tänkas förstärkas i relation till varandra. Detta då många insändare framförde deras åsikt flera 

gånger på forumen, speciellt i de fall deras åsikter ifrågasattes. Det gick i dessa fall att utläsa hur 
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insändarna "bytte" handlingsmönster för att hålla fast vid sin ståndpunkt och övertyga de som 

ifrågasatte dem såsom Eriksson (2007) beskriver. 

 

Många av dem som ansåg att det var självklart att arbeta längre försvarade detta med det fakta 

som låg till grund för Reinfeldts uttalande, det vill säga att den svenska befolkningen blir allt 

äldre. De menade att om Sverige vill behålla standarden på välfärden såsom den är i dag så måste 

den svenska befolkningen ta sitt ansvar och arbeta längre. Kanske dessa kommentarer kom från 

personer som dels bor i kommuner där det finns en positiv attityd till förändringar (Johansson, 

2009) och dels kanske dessa personer likt det Chosen Hill och Ilan Yvis (2011) skriver, känner att 

de kan påverka sin egen situation och kopplar sitt handlande till de konsekvenser som dessa kan 

få. Dessa personer kunde även tänkas sympatisera med en viss politiker och intar deras 

ståndpunkter, vilket kunde tänkas förklara att de inte skyllde på något eller någon (Yang och 

Barret, 2006). De verkade inte heller känna oro eller otrygghet inför eventuella förändringar i 

pensionssystemet utan ansåg att detta var en ekonomisk fråga där det handlade om att ha råd med 

välfärden. 

 

Dock fanns det kommentarer som tog upp detta demografiska faktum, samtidigt som de menade 

att detta inte var något argument för att den svenska befolkningen ska behöva arbeta längre. De 

menade allt som oftast istället att människor måste komma ut i arbetslivet tidigare än de gör idag. 

Andra hävdade att detta bara var lurendrejeri från politikernas sida och att medelåldern inte alls 

skulle öka så mycket som det hävdades, utan att detta var ännu ett sätt för staten att tjäna pengar. 

Dessa åsikter kunde kopplas till det Svallfors (2011a) skriver om en minskad tillit till 

socialförsäkringar, på så vis att dessa personer dels inte verkar ha något förtroende till det som 

sägs men även dels till det faktum att systemen kanske inte klarar de uppgifter som de ska. 

 

4.3 Trygghet & egoism 

 

Det tycktes som om det bakom dessa teman, Samhällssyn, Välbefinnande och Välfärdsstruktur 

fanns något som gjorde att dessa kunde komma till uttryck och existerar på det sätt de gör enligt 

den tolkning som görs ovan. Dessa teman som bildats genom kategorierna, abstraherades därför 

till ytterligare en nivå, Trygghet som i sin tur ledde till ytterligare en nivå nämligen Egoism.  
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4.3.1 Trygghet 

 

Trygghet kan definieras som ett fullvärdigt medborgarskap i det land man är bosatt i, med goda 

livsvillkor likväl som trygghet kan beskrivas som avsaknaden av risker, rädsla och oro (Heber, 

2008:11). Om en förändring kring pensionsåldern skulle ske med en höjd pensionsålder på 10 år 

längre än dagens 65 år kan detta tänkas innebära en stor förändring för många, vilket innebär en 

förändring på en samhällsnivå långt ifrån den omgivning individen befinner sig i likt det Giddens 

(2009) skriver om individens rutiniserade struktur, som möjligen kan tänkas rubbas och därmed 

bli svårare att hantera. 

 

De tre teman Samhällssyn, Välbefinnande och Välfärdsstruktur bands även de samman av något 

som kunde tänkas grundas i en form av trygghet enligt definitionen ovan. Genom att belysa detta 

med begreppet möjlighetsansamling som Tilly (1998), definierar som ett sätt att hålla fast vid en 

åtråvärd resurs genom att inte släppa in andra och låta dem få tillgångar till denna resurs eller 

detta medel. Detta då dessa resurser och medel kan verka som trygghet för individen, varför 

denna inte vill släppa taget om dessa. Såsom nämndes ovan vad gäller Samhällssyn skapades det 

ofta grupperingar där den ena gruppen ansågs bättre än den andra, vilket kunde tänkas vara ett 

sätt att hålla kvar och skylla på någon eller något. Vad kan då finnas i detta som är värt att hålla 

kvar, kanske kunde det helt enkelt vara så att detta handlade om förändring, att inte röra det som 

är inpräglat. Genom att skylla på politik, invandring, ålderdom och så vidare försöker många att 

hålla fast vid ett medel. Detta medel kanske inte kan ses som ekonomiskt värdefullt och kanske 

det egentligen inte har så mycket med välfärden i sig att göra utan snarare en känsla av trygghet. 

 

Något som även kunde tänkas bottna i trygghet är Välbefinnande vilket uttrycktes i många av 

kommentarerna genom en oro kring vad som skulle kunna ske i och med förändringar i 

pensionssystemet. En oro för hur man skulle orka arbeta till en ålder på 75 år, en oro för vem 

som skulle anställa en allt äldre arbetare och en oro för en ökad arbetslöshet. Faktorer som 

arbetslöshet och arbetsskador kan i de fall de sker skapa en känsla av otrygghet i individens 

vardag precis som Eberhard (2006), beskriver då rutiner kring åtgärder för detta också styrs efter 

samhälleliga regler där individen själv inte kan styra det som sker i dennes liv helt och hållet. 

Förändringarna kan även tänkas bidra med en ökad oro bland de individer som är beroende av 
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socialförsäkringssystem, såsom nämns ovan (se avsnitt 2.1). Just individens beroende av 

systemen gör att dessa till skillnad från andra får ett minskat handlingsutrymme, genom vilket de 

kan tänkas ha en sämre möjlighet till att påverka sin egen situation (Choshen-Hillel och Yaniv, 

2011), som därmed kan orsaka en känsla av ökad otrygghet.  

 

Vad gäller att koppla samman temat Välfärdsstruktur till Trygghet, gjordes här kopplingar med 

kontexten, det vill säga vart Sveriges välfärd befinner sig och hur stark påverkan dess omgivande 

länder samt EU-medlemskapet har.  I en tid då Europa befinner sig i en ekonomisk kris, där 

länder i de sydligare delarna förefaller drabbas värst av detta, tycks Sveriges befolkning vilja 

isolera sig från resten av EU, vad gäller att finansiera dessa ekonomiska kriser så Sverige som 

land inte drabbas på samma vis. Detta om man fick tro kommentarerna; ”Inte så länge våra 

skatte- och pensionsmedel flyttas från Sverige till EU och Grekland, det vill säga FRÅN 

människor som betalar världens högsta skatt och har en av Europas högsta pensionsåldrar TILL 

människor som INTE betalar skatt och har lägre pensionsålder än svenskar. ” (Svenska 

Dagbladet, 2012-02-07). Med ekonomiska kriser kommer ofta följder som kan tänkas få stora 

effekter på nationell nivå, och med detta likväl för individen. Exempelvis kan detta tänkas 

påverka arbetsmarknaden och tillgången på arbeten, vilket som ovan beskrivits påverkar 

individens välbefinnande och kunde därför tänkas bottna i en form av trygghet. Papakostas 

(2005), nämner olika strategier för att forma och skapa sociala gränser, genom vilket det lättare 

går att hålla fast vid en kontroll som bidrar till ökad tillit och med det trygghet. Det sociala 

rummet kan i detta fall tänkas bestå i det svenska välfärdssystemet, varför man inte vill förlora 

den egna kontrollen inom landets egna gränser. Kanske det kan vara så att med ett EU-

medlemskap har Sveriges kontroll över dess egen befolkning minskat och detta lett till att 

människor i Sverige tappat tilliten till varandra och känner sig alltmer otrygg. 

 

4.3.2 Egoism 

 

Egoism kan definieras enligt följande; det innebär en inställning där det främsta målet med det 

egna handlandet är att gynna det egna intresset i så stor omfattning som möjligt och att andras 

intressen tas tillvara då det egna intresset gagnas (Nationalencyklopedin, 2012).  
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Om en form av Trygghet kunde tänkas skapas genom den sociala kontroll som Papakostas 

(2005), nämner, så kan kanske denna trygghet i sig skapa en form av Egoism. Som tidigare 

nämnts så tar Eriksson (2007), upp hur individer väljer olika strategier för att försvara sin 

ståndpunkt, om detta kan tänkas vara fallet vad gäller välfärd och trygghetsskapande så kan en av 

strategierna bottna i en form av Egoism, på så vis att individen inte är beredd att fullt ut ta sitt 

eget ansvar vad gäller såväl att bidra till som att använda sig av välfärden. Följande kommentar 

kanske kan exemplifiera tanken: ”Vad fan trodde ni? Tror ni det är gratis att försörja 

hundratusentals invandrade araber och afrikaner? Pengarna måste tas någonstans ifrån. Om 

svenskar jobbar 10 år ytterligare får staten in massor av nya fina pengar att ösa över(…) 

låtsasflyktingar.” (Flashback, 2012-02-07). I denna kommentar skyller personen på att det är 

flyktingpolitiken som kostar för mycket och detta i sin tur har lett till att pensionssystemet måste 

ändras, samt att de som måste arbeta för välfärden är svensken själv. Kanske kunde detta ses som 

en strategi för att hålla fast vid åsikten att det är inte rätt att ändra systemet och för att hålla fast 

vid detta blir utgångspunkten att någon annan istället bör drabbas av förändringarna.  
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Tema 

Välbefinnande 
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5. Modell över kategorierna och abstraktionsnivåerna 

Teman leder till huvudsatsen:  
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6. Diskussion 

 

Även om pensionssystemet tjänat som exempel för denna studie så har detta inte varit den 

huvudsakliga innebörden. Förtydligat har det inte varit en eventuell förändring i 

pensionssystemet i sig som gjort reaktionerna så starka utan snarare vad dessa förändringar tycks 

påverka, vilket denna studie kommit fram till är; Trygghet och Egoism. Pensionsåldern verkar 

här enbart som ett av många välfärdsexempel som kan tänkas väcka reaktioner och rubba 

människors känsla av trygghet, vilket i sig visar på det svenska välfärdssystemets funktion.  

 

Som tidigare nämnt visar forskning (Svallfors, 2011a) på en ökad positiv inställning gentemot 

välfärdsystemet, samtidigt som den också pekar på en mer negativ spiral gällande inställningen 

till socialförsäkringen (med pensionsförsäkringen inräknad i denna) som en del i välfärden. Detta 

då tilltron till dessa försäkringar verkar minska. De individer som i allt större utsträckning är 

beroende av dessa system tycks enligt Yang och Barret (2006) ställa sig mer negativa till 

förändringar i dem. Möjligen skulle detta kunna bero på att en trygghetsfaktor rubbas då dessa 

individer eventuellt skulle få det svårare i sin vardag om sådana förändringar skedde, detta då de 

som ovan beskrivs i analysen i mångt och mycket är beroende av dem. Detta beroende av 

socialförsäkringarna kan medföra den trångsynthet som tycks uttryckas i reaktionerna då 

insändarna vill behålla de fördelar de har med pensionssystemet och välfärden, även om detta 

förmodligen inte skulle gynna hela befolkningen i det långa loppet. Vi tror dock att alla 

människor i ett givet läge kan agera trångsynt detta kan kanske bero på att alla någon gång kan 

känna sig i ett underläge och vara socialt exkluderade på ett eller annat vis. 

 

Genom att vända fokus från individen och se på denna förändring ur en samhällssynvinkel och 

möjligen se regeringens föreslagna förändring som en typ utav Exploatering. Med anknytning till 

Tillys (1998), begrepp Exploatering, skulle detta uttalande kunna ses som ett sätt för regeringen 

att genomföra förändringar för att på så vis inkassera mer resurser till staten. Kanske kan det 

finnas en poäng i vissa av kommentarerna då de anser att den demografiska faktorn enbart 

används som ett sätt att föra dem bakom ljuset och på så vis ett sätt för staten att ”lura” folket på 

mer pengar. 
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Detta leder oss till det som står i inledningen, nämligen till det om hur Reinfeldts uttalande 

uppfattas av insändarna trots vissa fakta uttalandet bygger på. Det Reinfeldt i sitt uttalande säger, 

är att det måste ske en förändring om välfärden ska kunna fortskrida samtidigt som vi kanske kan 

ifrågasätta om den överhuvudtaget kan det med allt för många förändringar. Med andra ord 

kommer den svenska välfärden verkligen bestå? Eller kan detta ses som ett kommande steg till 

en nedmontering i välfärden? Dessa frågor bygger på den oro som kunde utläsas i 

kommentarerna då många ställde sig frågande till om en förändring i pensionssystemet bara är 

startskottet till fortsatta förändringar i andra delar av välfärdssystemet. Kanske kan denna oro 

tolkas som en form av otrygghet stärkt av en ovisshet för vad som kommer att hända i framtiden, 

en oro över att bli socialt exkluderad (Twenge m.fl, 2007) Skulle den svenska välfärden med 

andra ord ”drabbas” av en nedmontering skulle allt fler människor behöva klara sig själv i de fall 

kriser uppstår eller då de känner en rädsla för att bli socialt exkluderade, varför känslan av 

otrygghet kan tänkas växa sig starkare då dessa människor inte vet hur de ska hantera detta utan 

systemet bakom sig. Twenge m.fl (2007) påpekar att just denna sociala exkludering gör 

människan mer egoistisk på så vis att individens handlingar i större utsträckning görs för egen 

vinning. Å andra sidan påpekar Eberhard (2006) att statens starka kontroll och skyddsnät (i form 

av välfärdssystem) snarare bidrar till en ökad otrygghet istället för att fastställa en samhällelig 

trygghet. Detta då han menar att kontrollen och skyddsnäten pekar ut kontrafaktiska faktorer, det 

vill säga hur saker och ting skulle kunna vara utan dessa skyddsnät. Dessa faktorer menar vi kan 

bidra till en känsla av social exkludering hos alla, varför också vem som helst kan handla 

egoistiskt. 

 

Med ovanstående stycke i åtanke bör även det faktum att Reinfeldt i sitt uttalande inte menade att 

vi idag bör jobba till vi blir 75 år gamla lyftas fram. Han menade att detta möjligen kommer att 

bli en nödvändighet om den demografiska trenden håller i sig. Just detta tycks förbisetts i många 

av de kommentarer som analyserats. Detta i sig väcker en intressant tanke om vad människor 

faktiskt väljer att tolka. Ur ett perspektiv går det därför att säga att en stor del av de reaktioner 

som uppkom i samband med Reinfeldts uttalande i Dagens Nyheter (2012-02-07) är reaktioner 

på något som inte egentligen aldrig uttalades, varför det blir tydligare att reaktionerna bottnar i 

något annat, nämligen Trygghet genom vilken en form av Egoism framkallas. 
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Denna egoism menar vi uttrycks i individers vilja att bevara sina egna fördelar med välfärden, 

utan att ta andras behov i beaktning. Detta har kunnat ses i kommentarer där människor inte har 

någon som helst vilja att dela med sig av välfärdssystemets fördelar och skyller dess nedbrytning 

på andra omständigheter, såsom att Sverige har en ”generös” invandringspolitik eller där 

politiker har andra rättigheter än ”vanligt” folk och tjänar på den svenska befolkningen. Detta i 

sin tur betyder enligt insändarna, att det är dessa andra omständigheter som är kostsamt för 

samhället och det svenska välfärdssystemet, och inte insändarnas egna behov av välfärd eller 

pension. Detta kan liknas med den möjlighetsansamling Tilly (1998) talar om, som går ut på att 

individer har en vilja att skydda vissa värdefulla resurser för individen från andra individer så att 

enbart några få får ta del av dem. Detta är något som kan uppfattas gå ifrån det den svenska 

välfärden står för, nämligen universalism, där välfärden ska omfatta alla medborgare och bosatta 

i Sverige vilket kräver ett solidariskt förhållande människor emellan för att välfärdssystemet ska 

fungera. Denna egoistiska attityd kan ha sin förklaring i det handlingsutrymme som Choshen-

Hillel och Yaniv (2011), skriver om vad gäller att påverka den egna situationen genom sitt sätt att 

agera. Med detta menar vi (med både Giddens, 2009 och Eberhard, 2006 i åtanke) att en del 

människor ”väljer” att, såsom ovan nämnts skylla sina omständigheter på andra och på detta sätt 

inte ta sitt eget ansvar eller ser sin egen del i det hela.  På så vis kan det vara lätt att ta avstånd 

från kriser eller situationer som individen borde hantera, och skapar sig på så vis en ”falsk 

trygghet”, genom att skjuta ifrån sig sitt ansvar. 

 

Det kan även tänkas vara såsom Twenge m.fl. (2007) skriver om vad gäller människor som 

känner sig socialt exkluderade, då den sociala exkluderingen innebär att dessa människors vilja 

att hjälpa andra utan en baktanke om egen vinning minskar. Kopplat till ovanstående stycke kan 

människors relation till välfärdssystemet ses som en ond cirkel då många tycks vilja ta del av 

systemet samtidigt som få tycks vilja bidra till det. Här bör även hänsyn tas till Johanssons 

forskning (2009), vilket pekar på att människor med samma sociala status inte alls behöver 

känna samma sak vad gäller de sociala försäkringarna samt eventuella förändringar i dem, istället 

menar han på att den lokala politiken och kommunerna har en viktig roll i attitydskapandet 

gentemot välfärdssystemet. Här kan vi tänkas oss att ett stort inflytande samt insyn från 

befolkningens sida och en bra kommunikation med de lokala politikerna kan vara av godo vad 

gäller attityder för välfärden och förändringar i den, då detta kan ses som ett sätt för invånarna att 
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kunna påverka situationer. Detta är också något som Choshen-Hillel och Yaniv (2011) tar upp i 

sin studie vad gäller handlingsutrymme, där individen faktiskt ser sig själva ha möjligheten att 

påverka sin egen situation i olika kontexter. Vi menar att denna förståelse för vad som kan 

påverka individers attityder gentemot välfärdssystemet och förändringar i det belyser vilka 

orsaker som kan förklara varför reaktionerna blev så starka som de blev. 

 

Samtidigt vill vi föra ett motargument till relationen Trygghet och Egoism, med ett resonemang 

att detta kan handla om en upplevd mättnad på förändringar i välfärden, något som kan dras i 

jämförelse med det Eberhard (2006) skriver vad gäller ständiga förändringar och nya införanden 

av lagar och regler. Vi menar att detta kan leda till att människor får nog av förändringar och till 

slut säger ifrån, vilket kanske skulle kunna förklara den del i forskningsresultatet (Svallfors, 

2011a) som påvisar att attityderna gentemot socialförsäkringarna har försämrats. Med ständiga 

förändringar i välfärdssystemet kan vi å andra sidan tänka oss att människan förr eller senare blir 

likgiltig inför dessa, varför vi anser att det bör ligga något annat bakom dessa reaktioner som 

uppkommit i samband med Reinfeldts uttalande, just Trygghet och Egoism. 

 

Med kommentarerna som legat till grund för denna studie i åtanke förefaller det som om de flesta 

ställer sig negativa till förändringar i välfärdssystemet. Kanske är det därför som Reinfeldts 

uttalande också tycks missförståtts, vilket tidigare nämnts i diskussionen. Detta då många redan 

innan uttalandet ställer sig emot förändringar och därmed ”hör det de vill höra”, nämligen det att 

vi kommer behöva arbeta till en ålder på 75 år, trots att detta inte var det som sades av Reinfeldt 

(se bilaga 1).  

 

7. Slutsats 

 

Syftet för denna studie har varit att försöka förstå hur synen på den svenska välfärden och det 

svenska samhället kan tänkas komma i uttryck i kommentarerna som följde efter Reinfeldts 

uttalande. Genom studiens gång har slutsatser kring syftet och dess frågeställningar kunnat dras.  

 

Det tycks förefalla sig så att det svenska välfärdssystemet uppfattas som ett skyddssystem som 

vissa har rätten att utnyttja men andra inte. Med förändringar i dessa skyddssystem verkar många 
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av insändarna anse att skarpare gränsdragningar dras av politiker mellan dem som har rätten att 

nyttja dessa, samtidigt som många själva uppfattar välfärdssystemet som något de har rätten till 

mer än andra. I de fall sådana förändringar sker tycks insändarna uppfatta det som att det är 

andra personer som utnyttjar välfärdssystemen som kostar samhället mest pengar samtidigt som 

de själva vill kunna nyttja systemen de själva anser sig ha större rätt till.  

 

Med en förändring som förhöjd pensionsålder tycks gränsdragningen kunna ses som allt skarpare 

och därmed också allt svårare för många att ”komma åt”. Detta då många av insändarna menar 

att det med en förhöjd pensionsålder skulle bli allt svårare att gå i pension vid tidigare ålder än 

75 år för att kunna klara sig ekonomiskt. Välfärdssystemet verkar då uppfattas som om det tappar 

sitt syfte, detta då det inte blir lika lättillgängligt för alla. Som en följd av detta anser många av 

insändarna att det handlar om ännu en särbehandlande åtgärd på så vis att det är politiker och 

tjänstemän som skulle tjäna på en sådan åtgärd, vilket kan leda till att de känner sig orättvist 

behandlade.  

 

Detta leder oss till den frågeställning förklarar den högsta abstraktionsnivån för denna studie och 

är därmed även studiens huvudsakliga ämne, nämligen Trygghet och Egoism, vilka 

uppfattningarna kring det svenska välfärdssystemet tycks bottna i grundat på studiens 

kommentarer. Detta då det svenska välfärdssystemet fungerar som ett skyddsnät, vilket den 

svenska befolkningen anpassar sitt leverne efter då systemet hela tiden verkar i 

samhällsstrukturen. Om då förändringar sker i välfärdssystemet, kan denna förändring komma att 

drabba individen och därmed medföra en känsla av otrygghet inför framtiden och dess 

utformning. Inte minst kan denna otrygghet förstärkas då individen kan uppleva en minskad egen 

kontroll och ovisshet över situationen då förändringarna sker på en samhällelig nivå och som 

följd av detta tycks vi även bli allt mer egoistiska. Detta då tryggheten hela tiden eftersträvas och 

hålls fast vid allt starkare i de fall individerna riskerar att gå miste om delar av välfärdens 

skyddsnät som de tidigare fått ta del av. I dessa fall tycks individen bara se till sitt eget och det 

som gynnar denne istället för att se förändringar ur ett utilitaristiskt perspektiv. Detta menar vi 

kan förklara orsaken till att reaktionerna blev så starka i samband med Reinfeldts uttalande. 
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Sammantaget handlar dessa reaktioner om människans behov av trygghet, varur detta behov 

föder en form av egoism genom rädslan för det otrygga i strävan efter att uppnå tryggheten. 

Detta mänskliga behov av trygghet skulle kunna vara intressant för vidare forskning i förståelsen 

för andra sociala strukturer som genomgår förändringar såsom exempelvis omorganisationer.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Reinfeldts uttalande 

 

Bilaga 1 Dagens Nyheter 2012-02-07 

 

”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet” 

Ett arbetsliv som kan sträcka sig till 75 års ålder, där man ska vara beredd att byta karriär 

mitt i arbetslivet. Det kan krävas för att få den ekonomiska standard vi förväntar oss, 

enligt statsminister Fredrik Reinfeldt (M), som öppnar för ett studiestödssystem som 

möjliggör studier även efter 50 års ålder.  

– Det är en väldigt viktig utgångspunkt att förstå att 30-åringar inte jobbar med samma saker som 

70-åringar, säger han. 

I morgon, onsdag, är Fredrik Reinfeldt värd för statsministrarna från de andra nordiska och 

baltiska länderna samt för premiärminister David Cameron från Storbritannien. 

De ska bland annat diskutera idéer och förslag kring hur äldre lättare ska kunna ta plats på 

framtidens arbetsmarknad. Vartannat barn som föds nu väntas leva tills det är hundra år. Enligt 

Fredrik Reinfeldt är det en stor förändring som medborgare och politiker ännu inte förstått alla 

konsekvenser av. 

– Detta sker dessutom i en tid då den globala världsekonomin förändras. De länder som vi möter 

i öppen konkurrens har inte våra välfärdsambitioner. Dessa länder lägger inte in skatter och 

avgifter på produktion för att finansiera stora pensionssystem och välfärdslösningar. Och då blir 

frågan: håller vår ekvation? 

Hans svar är att skissa ett samhälle där människor måste försörja sig själva betydligt längre upp i 

åren än i dag. I hans exempel talar han om ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder. De 

innefattar också minst ett karriärbyte, när det yrke man haft som yngre blivit för tungt eller för 

stressigt. 
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– Det är en väldigt utmanande uppfattning. Hela vårt liv är präglat av att vi från det att vi pratar 

med yrkesvägledaren och fattar ett beslut, så tror vi att vi ska jobba med samma sak hela livet. 

Men det är alltså fel sätt att se det, enligt ledaren för de nya Moderaterna. 

– Vänsterns syn är att när jobbet blir för tungt då blir man förtidspensionär, eller så får man 

någon annan typ av ersättning. Men jag skulle snarare säga att när jobbet blir för tungt så får jag 

jobba med något annat. Och vi måste börja svara på frågan: hur ska det gå till? Hur byter vi 

karriär mitt i livet? Och hur förbättrar vi förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren, och 

kanske rejält mycket längre upp i åren? 

Fredrik Reinfeldt säger att inget annat land har så generösa utbildningssystem som Sverige, så 

förutsättningarna är redan goda för att kunna byta karriär. Men vissa hinder ser han ändå. Efter 

45 års ålder minskar möjligheten att få studielån, för att upphöra helt vid 54 års ålder. 

– Man får möjligen titta på det, säger han. 

Statsministern säger att arbetsmarknadens parter också kan komma att behöva se över 

försäkringsreglerna för äldre i framtiden. 

– Arbetsgivare upplever ibland att det är dyrare att anställa äldre arbetskraft, därför att den 

kommer med fler krav på tilläggsförsäkringar när den närmar sig sin pensionsålder. Frågan är om 

en arbetsgivare kan möta en 55-åring med ett annat perspektiv om 55-åringen säger att ”nu 

tänker jag jobba i 20 år till”. 

Fredrik Reinfeldt säger att den allmänna bilden av att det finns en pensionsålder på 65 år är ett 

stort problem. Det var länge sedan Sverige införde flexibel pensionsålder, men ändå lever 65-

årsdagen kvar i människors medvetande. 

– Den bilden kan styra vad arbetsgivare menar med en framtidssatsning. Att anställa någon som 

är 55 år som säger ”ja, jag tänker jobba tills jag är 75 år”, det är 20 år, det är en väldigt intressant 

och långvarig arbetsrelation jämfört med om den här personen ska försöka börja trappa ned om 

sex-sju år. 
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Finns det ett måste att jobba efter 65 års ålder som du ser det, eller är det valfritt? 

– Ja det finns ett måste i den meningen att pensionssystem inte är trolleri. Det är en 

välfärdsambition som bygger på stor omfördelning och i grunden på människors eget arbete. Om 

människor tror att vi kan leva allt längre och korta ner vårt arbetsliv, då kommer pensionen att bli 

lägre. Och då är frågan, är människor beredda till det? Det tror jag i stor utsträckning att 

människor inte är. 

Vill du ändra 65-årsgränsen för garantipension? 

– Garantipensionen är fördelningspolitiskt viktig, den går till grupper med små ekonomiska 

marginaler. För dem är det viktigt att veta att garantipensionen får se ut som den gör nu, så jag 

vill inte signalera någon förändring där. 

Vad tycker du? Diskutera nedan. 
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9.2 Kodade kommentarer 

 

Bilaga 2 

(Delar av råmaterialet) 

 

Kommentarer efter Fredrik Reinfeldts uttalande 

Dagens Nyheter: 

välkomnar möjligheten att kunna studera efter 50 års ålder, men är hälsa helt irrelevant? sänk 

arbetstimmarna. 

En stor anledning till att vi "lever" längre är inte att vi lever längre utan att vi inte dör i förtid 

vilket ökar på medelåldern. Dör människor i tidigt så går medelåldern ner, det betyder inte att vi l 

ever längre. Jag kommer förmodligen inte leva längre än till 75. Men visst, ge mig ett jobb som 

politiker så kan jag väl glassa runt tils jag är 75, behöver inte ta ut någon pension alls då. 

Med den åldersdiskriminering som finns på arbetsmarknaden så undrar jag hur detta skall gå till. 

Jag ser egentligen bara ett problem, vad ska vi göra med alla dom som sliter ut sin kropp i 

förtid?Ska alla sjuksyrror, takläggare etc ombilda sig vid 55? är det rimligt och kommer det 

finnas jobb för dem då? Det är en viktig fråga att diskutera men man får inte glömma frågor som 

denna. Dessutom tycker jag att det är dags att diskutera om ökad tillväxt är det enda som kan öka 

vårt välmående? Har vi inte kommit till en punkt där vi uppfyllt våra materiella behov med råge 

och borde satsa på anna 

När jag gick in på DN.se såg jag bara Reinfeldts nya idé, men tänkte direkt att det skulle vara 

någonting dåligt. Och jag hade rätt! Reinfeldt vill väl helst att folk ska jobba ihjäl sig innan 

pension. Och gör de inte det så ska i alla fall de flesta vara för gamla för att kunna njuta av den 

ordentligt. 

Det är nog bäst om man kan studera på deltid/kvällstid i lugn takt på distans när man är äldre. 

Gärna med något incitament för både det nuvarande företaget och den studerande så att det sker i 

god tid innan det blir nödvändigt (för att slippa onödig stress och avbrott i förvärvsarbetet).  

När Grekernas pension "som bekostas av andra EU länder" höjs från 55 år går folk ut och 

demonstrerar. 

Reinfeldt visar sitt verkliga Jag. Han har sett pensionärerna som en belastning på samhället sedan 

dag ett. Att det är deras arbete och skatt som har burit upp Sverige bryr han sig inte om. Att 

skänka 100 miljarder till Grekland går bra, men att står för de löften våra medborgarna har 

betalat för under ett helt arbetsliv - glöm det..... 
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Samtidigt som det ligger lite förnuft i resonemangen så är det långt ifrån hela sanningen. Detta är 

tveklöst ett sätt att försöka dölja det faktum att vi har ett misslyckat ekonomiskt system som inte 

är hållbart i längden. Ett som bygger på att vi blir fler och fler som betalar mer och mer i skatt 

under längre och längre tid. Ta tag i grundproblemet istället! Vi behöver inte veka fantasilösa 

politiker. Gör rätt eller gör ett karriärbyte! 

Det skall bli intressant att se om hans förslag innefattar politiker. Hittills har ju politiker haft helt 

andra regler än den vanlige medborgaren. Är han seriös med detta förslag så SKALL han vara ett 

föredöme och byta karriär för att börja jobba på McDonald's när han är 60?  

Men det gäller såklart inte våra riksdags- och kummunalpolitiker som i många fall kan gå i 

"pension" långt innan 65år och utan krav på arbetslinjen med fallskärmslösningar och andra 

förmåner!  

Är det inte bättre att de skapar jobb till de mellan 20 och 30 innan de börjar svamla om att folk 

måste arbeta till de är 75. Enligt Allianzen finns det ju bara ett sätt att få folk att jobba och det är 

att förnedra och fattiggöra de som ärsjukaoch arbetslösa – snart får vi höra uttryck om hur 

pensionärer är tärande och lata. Dessutom, han pratar om att byta karriär samtidigt som deras 

avskaffande av Komvux gjort det nästan omöjligt. Reinfeldt snackar strunt! 

Med de tankarna kanske Herr Statsminister skulle ta tag i frågan om åldersdiskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden till att börja med, åldersdiskriminering är nämligen lika allvarligt som 

att diskriminera svarta, homosexuella, muslimer etc. men det kanske inte är bekant. För övrigt 

tror jag också att människor över 45-50 års ålder behöver vara kvar på arbetsmarknaden långt 

efter 65 års ålder men då för att bistå de uselt utbildade efterföljande välfärdssjuka 

generationerna. 

Stolpskott... Finns massvis med arbetslösa ungdomar, varför inte skicka de äldre i pension och ge 

dem unga jobben? Och höja skatten för de lite bättre ställda så löser sig pensionen för de gamla. 

Att börja plugga mitt i livet är ju bara ännu ett sätt att suga ur folket ännu mer pengar, studera 

kostar pengar, då ska vi alltså behöva lägga undan pengar för o studera vid 50-års åldern eller ta 

lån, och lån ska vi betala ränta på, vilket gör det dyrare för oss som inte sitter med rikedomar på 

banken 

Dags att lägga om och bli politiker då om man skall orka jobba till 75 :P 

Vi kan ju börja med att dra in alla bidrag till alla utlänningar, tills de har betalat skatt i minst fem 

år. Vill de komma hit får de arbeta, varför ska vi skattebetalare betala för deras lägenheter, och 

iphones. Vi betalar skatt så vi en dag kan ha en dräglig pension och sjukvård.  

Haha, är det första april? Är han hög? Varför ställer reportern inga kritiska frågor? Så många 

frågor, så få svar. 

Javisst är det "fördelningspolitiskt viktigt," precis someFredde säger. Ska Grekerna gå vid 55 så 

måste vi jobba till 75. Förresten, här har ni 100 miljarder till -- vilket konto vill ni ha det insatt 

på? 
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Fredrik fyller ju själv 50 om några år, kan vara en idé att skaffa sig ny kunskap om hur 

verkligheten ser ut, Livets hårda skola kanske gör att den då före detta stadsministerns förstår hur 

verkligheten ser ut utanför maktens korridorer. Ett pensionssystem med en pensionsålder på 75år 

för att en man med ett genomsnittligt långt liv kommer få pension i 3 år och 7 månader före de 

avlider och detta innebär även att dödsfall på jobbet kommer bli en vanlig syn . Arbetslinjen går 

in i sin sista fas. 

Flashback: 

 

Det är med största förakt jag läser om detta.Den här mannen är riktigt farlig och han verkar totalt 

maktgalen och tror sig veta så mycket om den vanlige Svensson och vad vi sysslar med. Han är totalt 
verklighetsfrämmande och vet tydligen INTE hur många människor som arbetat sin kropp slut långt långt 
innan de uppnår dagens pensionsålder. 
Vad tycker ni om förslaget? 

 

#2 
 

 

De har en poäng i att vi inte kan förvänta oss samma levnadsstandard med kortare arbetsliv och längre livslängd. 

 

I takt med att livslängden ökar så är det enbart logiskt att vi behöver arbeta längre för att pensionen ska räcka. 

 

Tanken är ju inte att du ska vara kvar inom den tunga industrin tills du är 75. Det han diskuterar är yrkesväxling för de med tunga eller 

stressiga yrken.* 

 

Ponera att medellivslängden skulle nå upp till 150år. Tycker du då att det är rimligt att man pensioneras 

  #3 

Reinfeldt: Höj pensionsåldern till 75?! 

 
Pensionär, javisst - men först när du fyller 75 år.  
I en intervju med Dagens Nyheter öppnar statsminister Fredrik Reinfeldt, M, för ett långt arbetsliv 
 
Vad i helvete är det som håller på hända i Sverige? Allt blir bara sämre och svårare känns det som. Vem fan pallar jobba när man är 75?  

 
Sverige kommerblir som England/USA till slut, allt det som sossarna och våra äldre har byggt upp i detta land kommer avregleras och monteras ner av 

högern och sverige kommer bli tuffare och tuffare med åren när det gäller ALLT. Och det är fan skrämmande...  

 

  #4 

Jag tror inte att det här har nånting att göra med sossar eller moderater.Vi kommer oavsett tvingas arbeta längre i framtiden om vi kan 

då folk kommer leva läångre efter pensionsåldernoch det ska bekostas. 

__________________ 
Livet är en tragedi för de som känner men en komedi för de som tänker.  

 

  #5 

Men vad ska vi som jobbat tungt inom industrin göra istället när det är dags att byta? Jo han är ju inte helt tappad bakom en vagn utan 

öppnar upp för studier!!! Jag slänger av mig arbetshandskarna för att sätta mig på skolbänken igen och studera 

https://www.flashback.org/sp35548324
https://www.flashback.org/sp35548351
https://www.flashback.org/sp35548359
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till VADÅ?!?!Ska vi alla bli pappersvändare?Det hela är bara maskerat för att de vill att alla ska jobba(jobba kvar) tills vi blir 75 år och 

antagligen ordnar ett par % av befolkningen detta, än större procenttal kommer att avlida innan staten ska betala tillbaka för allt de fått 

under den avlidnes arbetsliv. Det hela är makabert och det visar bara än en gång hur vi hunsas av staten. 

__________________ 
Den som dricker ensam har sig själv att fylla  

 

#7 

Är väl ganska självklart att pensionsåldern måste ökas när medellivslängden bara blir längre och längre. 

 

  #8 

Min morfar jobbade som hovslagare till 70 års ålder. Han klev 

upp 4 på morgonen, matade hästen, käkade en stor tallrik 
gröt. Sen satte han sig i bilen och åkte runt i Orsa och 
skodde hästar fram till 20tiden på kvällarna, 5 dagar i veckan 
ungefär. Han gick tyvärr bort i somras vid 86 års ålder, stark 
som en jävla oxe var han fram tills dess. Han tyckte alltid att 
det var för mycket daltande. 
 
Tycker att det om något borde ha slitit på honom men icke. Sitta och vända 

papper på bank verkar betydligt jobbigare idag. Man går in i väggen så fort 

man får lite krav på sig. 

 

Citat: 

Ursprungligen postat av Sjved 
De som inte arbetar alls då eller kommer hit som åldringar, skall inte de tvingas försörja sig själva? 

Det låter i mitt tycke inhumant. 

__________________ 

  #10 

Helt underbart bra förslag. Alla svenskar måste älska FR. Eftersom de nu får möjlighet att jobba längre. Jag föreslår att vi i samma veva 

förlänger arbetsveckan till 60 timmar också, allt för att vi ska ha råd att försörja våra nya älsklingar Araber och somalier. Det är ju mot 

deras kultur att jobba och alla vet att en Arab är ju ingen sheik utan minst 10 Porschar och ett palats, självklar allt betaat av den svenska 

staten. 

 

Ytterligare kommentarer knapast nödvändiga....  
 

 

  #11 

Citat: 

Ursprungligen postat av Brölbrutus 
Men vad ska vi som jobbat tungt inom industrin göra istället när det är dags att byta? Jo han är ju inte helt 
tappad bakom en vagn utan öppnar upp för studier!!! Jag slänger av mig arbetshandskarna för att sätta 
mig på skolbänken igen och studera till VADÅ?!?! Ska vi alla bli pappersvändare? Det hela är bara maskerat 
för att de vill att alla ska jobba(jobba kvar) tills vi blir 75 år och antagligen ordnar ett par % av 

befolkningen detta, än större procenttal kommer att avlida innan staten ska betala tillbaka för allt de fått 
under den avlidnes arbetsliv. Det hela är makabert och det visar bara än en gång hur vi hunsas av staten. 

 
Varför grinar du på Reinfeldt om saken? Han konstaterar ju bara fakta. Det är som att bli förbannad på SMHI 
för att vädret är uselt. 
Du kanske själv har någon smart lösning på hur man ska lösa problemet med en befolkning som kryper sig 
upp mot 100 år i genomsnittlig livslängd och därmed spenderar i snitt 35 år som pensionärer? 
__________________ 
Allmänbildning. 

https://www.flashback.org/sp35548389
https://www.flashback.org/sp35548436
https://www.flashback.org/sp35548451
https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT69TOuqaqXI
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Spermaväxter? 
 
För övrigt anser jag att Heta Ämnen bör förstöras.  

 

  #12 

Hur är det med säkerhetsaspekten med tanke på åldern? Ska folk behöva riskerasskadas på jobbet för att 
kollegan tvingas vara kvar till han fyller 75 år? Ska folktandvården tvingas ha en 74årig tandläkare?  
Det skrivs ju så mycket i media om alla olämpliga äldre bilförare och att lappen måste ryckas för dem och 
snart har vi parkinsondrabbade busschaufförer med grå starr som plöjer runt i innerstan med fordonen... 
Tragiskt!! 
 
Bröööölbrutus 
__________________ 
Den som dricker ensam har sig själv att fylla  

 

#13 
Perfekt! 

Rätt! 

 

Alla tungarbetande avlider i ca 65 års ålder och då har vi pengar till att låta ungdom gå på soc! 

Att ingen kom på detta innan! Så mycket pengar kan sparas. 

Förlåt. Inte sparas, delas ut till politiker! Till deras löner och skärmavtal! 

 

Det enda rätta vare att sänka pensionsåldern för tungt arbetandeoch höja för politiker. 

 

Låt dem jobba till 80! 

  #14 

Den retoriska styrkan i "rädda pensionerna" lär vara utarmad i och med detta utspel. Man kan inte ens säga 
att det handlar om att konservera pensionerna utan mer om att kompromissa fram en progressiv reduktion 
av pensionerna. Desto äldre man blir desto mindre får man i pension. Men det blir en fråga om prioriteringar i 
slutändan och jag tror inte att det är politiskt gångbart att sälja välståndsförsämringar - även om de är 
oundvikliga. Det är svårt att övertyga den svenska väljaren, och den här frågan som Reinfeldt väcker är en 
sådan där fråga om trygghet som svensken tycker är jobbig.  
__________________ 

 

 

  #15 

- Det är inget tvingande förslag. Är du sjuksköterska, undersköterska eller byggnadsarbetare är det inte 
troligt att du kan jobba så länge. 
 
En del som haft arbeten som inte sliter så mycket på kroppen mm kanske kan och vill av olika skäl ska ges 
möjlighet att arbeta längre handlar väl förslaget om. Även möjlighet att studera vad som helst, ex 
folkhögskola. med ekonomisk ersättning efter 50. Det här finns det alltid pengar för. 

 

 

Facebook kommentarer: 

 

https://www.flashback.org/t265455
https://www.flashback.org/sp35548487
https://www.flashback.org/sp35548506
https://www.flashback.org/sp35548514
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1.Om man vill jobba o klarar det så tycker jag man ska få jobba så länge man vill, men orkar men inte o 

kroppen börja säga ifrån ska man inte behöva lida ända fram till 75år. Tycker det är helt fel. Tycker 

man få bestämma själv. Men att det inte ska vara 75år innan man få gå i pension. Like · ·  

 

          

2.  Låt de som vill jobba för tusan! Det är inte värre än så, min farfar slet från att han var 15 tills han gick i 

normal pension.  Men han ville jobba mer, han vägrade sluta. Det är inte så kul för en människa 

som vill fortsätta jobba men inte får. Vi behöver den gamla stammen, de besitter en kunskap vi 

bara kan drömma om.  Därför säger jag nej till att gå med i det här evenemanget. Låt de som vill 

få jobba. Nuff' sai 

 

3.  Det är klart han kan jobba till 75, han gör ju inget    

 

 

   

          

4.  Hoppas inte att Reindfeldt jobba till 75 som statsminister,han har förstört tillräckligt. Sverigeär den enda 

landet där pensionen beskattas högre.Är det pensionerer som har jobbat och byggt detta land som 

skall betala Reindfeldtsideer? 

 

        

5.Släpa ut den där jävla flintskallen på ett bygge.  Släpa ut den där jävla flintskallen på ett bygge. 

 

          

6.  hej inte skall vi behöva att jobba till 75 år - Håller fullständigt med om det ler kram  

 

7. Sundsvall öppnade ny butik 1200 sökanda på 8-10 jobb.Moderater som troratt ungdomar inte vill jobba 

läs Sundsvalls Tidning : 

 

          

8.Borgarna har aldrig stått på arbetarnas sida och kommer aldrig att göra det heller ge folk möjlighet att gå 

i pension vid 60 åroch släpp in våra ungdomar istället.. 

 

9.Jobba tills man blir 75 ? Näede kan han allt göra själv Reinfeldt. Det är klart att som det ser ut idag blir 

väl många tvugna att jobba till 67, men sen får de allt va bra me den saken,så de så. .....  

 

 

10.Jag har en son som är anställd av ett bemanningsföretag just nu jobbar han på ett däckföretag.Han 

säger bara efter par dagar att mina händer är helt förstörda jag har ont i kroppen framförallt ryggen . Han 

är orolig för sin hälsa.men frågar jag hur är det med de fast anställda? Helt slut säger han i kroppen med 

värk. Jag undrar kan man fixa det här självklart säger min son men det kostar för mycket.....hur tär det på 

kroppen att stå i talarstolen förstår att ni behöver sitta i era dyra kontorsstolar för att avlasta Reinfeldt o 

company 

 

          

11.Men det blir konstigt om jag som jobbar inom vården o ska hjälpa andra äldre har färdtjänst o rullator till 

jobbet.......Reinfeldt själv med de förmåner han har kan väl gå imorgon o det gör inget flytta gärna till ett 

annat land med de inkomster du fått hälften av Sveriges befolkning kommer inte att sakna dig..... 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12.lika väl som de nyliberala kräva att alla ska jobba utan att kunna fixa jobb för dem ,så år läskigt att 

kräva att alla ska jobba till 75utan att kunna säga hur detta skulle kunna se ut 

          

13.Vad säger man om arbetsgivare inte vill ha 70 åriga?Alla pengar vi jobbat ihop var är dom? Finansiell kris 

börsen faller pengar borta. Jobbar man i industri,bygg,sjukvården....då vet man att det inte gå jobba till 65-

67 år.Det är dom som aldrig har jobbat i industri...som inte begriper detta. Skiftarbetere har problem med 

hög blodtryck,sömnstörninga,problem med magen och har kortare liv. Industri bla. pappers massaindustri 

erbjuder äldre vid 62-63 år att gå hem för att yngre ska jobba kvar. Hälningar till Reinfeldt och alla andra 

som inte vet vad arbete betyder. 

 

          

14.  Vi har en ingångs-jobbsålder på c:a 28år i Sverige? Dra bort det från 65år? På den tiden måste ni 

jobba ihop c:a 1,5miljon på erat "pensionskonto" det där brevet som är orange ni vet!!! dags att börja jobba 

tidigare eller hur, dags att föräldrarna sätter fart på sina "ungdomar", finns mycket som dom kan "vänja" sig 

vid redan vid tidig ålder? Passa tider, sköta skolan, klippa gräset... Är sådant som gör att man är redo för 

jobb, supa/festa, kan man ju faktiskt vänta med... Och inte bara drälla runt på stan fulla... Det gick ju bra 

förr ; 

 

15.Det finns dom som kan utföra jobben inte ska vi 65 åringar behöva tänka på detvi har ju ett helt 

arbetsliv bakom ossBort med moderaternaför dom vill att alla ungdomarska gå arbetslösadom unga måste 

få komma ut i a-livet annars blir det svårt för dom att börja jobba strax innan dom fyllt 30 år och vad ska 

dom ha för slags försörning tills dom får ett jobb  

 

16.Nu har BORG kommit på att vi harungdomsarbetslöshet. 
 

17.  Hoppas herr Rainfeldt jobbar själv tills han blir till 75 så får han se!!.........ställ han vid en maskin och 

en likkista bakom honom bara att stoppa ner och gräva ner på 75 års dagen!! helt slut körd!! 

 

18.  Nya Moderaterna bör förbjuda jobba före 35 år så att man skal orka till 75 år 

 

19.  Jag behöver inte jobba så länge, har redan finansiella avklarat. :D 

 

          

20.  jag jobbar tills jag stupar! 

 

          

21.Det Reinfeldt menade var att man ska få möjligheten att jobba tills man fyller 75 och är kapabel till att 

jobba.  Men problemet blir då att de unga får vänta längre på lediga jobb som kommer då när folk 

pensioneras. 
 

22.  Alltså jag vääägrar!!! Vill verkligen inte det. Tänk om jag har prostatacancer då?!! El glömmer av att 

tvätta mig liksom! 

 
 

          

23.  Tänk att det skulle vara en dröm att se denna man jobba på Volvo och köra material,man lyfter ca 

5.000 kg/per kväll... 
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24.  Jan Björklund ved du inte att nybörjade har lägre lön. 

 

25.Vi arbetar och producerar var är alla pengar? 
 

26.Att Reinfeldts förslag är att den som vill får jobba till 75 års ålder är ganska blygsam mot att man 

nyligen tagit upp i EU debatt om att man ska ändra lagar till 85 års ålder.. Går det igenom gäller det Alla EU 

länder... Sverige oxå.. Man ska inte hänga upp sig på vad lilla Sveriges politiker bygger i sandlådan... Man 

måste hålla koll på de stora grabbarna i grustaget i stället.., För de kör lätt över sandlådan med sin 

hjullastare... :-)  

 

27.  Men det handlar inte om att vi ska jobba till 75 , det han sa var att den som vill ska ha möjlighet att 

jobba till 75 . 
 
 

28.Lösningen på arbetslösheten.Det finns öppningar.Det väldigt många 40-talister närmar sig 

pensionsålderr.Men om vi ska jobba till 75 ?Hur fan tänker han ? 

 
 

29.gillar bilden.. vart e jag ? tro mig folk vill svergie de så får vi jobba tills vi ligger i gravenoxå de kan 

tvinga till praktik och luras hit och dit de är väl de de är bäst på.? Reinfeld och hans ideer han kan ta och 

stoppa upp de i hans arsle störda idiotTYCKER DE BORDE FINNAS MER JOBB FÖR UNGA MÄNNISKOR än att 

man ska tvinga en som haft sitt i livet och ändå jobba när den väl är 70 år . MIN ÅSIKT ! =)  

 

30.vadå ska arbetslösarna sitta hemma tills 75! sen dom får jobb eller? hahahhhh var e finns jobb? vill bara 

jobba max tills 55! och 55 dager och 55 timmar :D 

 

31.  Fan,jag vill ju inte ens jobba tills april... 

 

          

32.tycker med att de som vill låt de göra. men för guds skull man behöver inte höja den pensionålder som 

finns.det är klart att om man frågar en pigg och frisk 40 åring så klart de kan jobba till 75 kanske. men 

fråga de sen när de når de pension som är nu om de fortfarande är så pigg i kroppen.tror inte de är så 

lockande längre då. att jobba ytterligare 0 år eller vad det nu blir. Nej reinfeldt kan ju ta och jobba till det är 

kistedax då, om han så gärna vill de 

 

33.  Arbetsskygga människor. 

 

34.  Jag tycker att vi får tänka på alla ungdomaroch alla arbetslösa att de får ta vid i ställetoch att när man 

är 60-65 ska kunna gå i pension då . Att man får njuta av sin ålderdom jag tycker i stället man kan sänka 

den till 63 år 

 

35.Visst är det gött att få pension vid 65 års ålder, men det är väldigt många som vill jobba längre och inte 

kan/får pgaarbetsgivaren.Är man arbetslösoch nära 65 år är det otroligt svårt att få jobb pga att man inte 

får jobba så länge! Vilken arbetsgivare vill satsa på någon som inte får jobba mer än några år till? Dessutom 

måste vi inse att ekonomin i västvärlden och i Sverige inte är som den en gång var, det är skönt att någon 

politiker äntligen kliver fram och säger sanningen och vad han tror och inte bara vad folk vill höra! Pension 

är gött, men det är också en lyx.. har ni sett lyxfällan? Det programmet skulle Grekland ha behövt vara med 

i.. Vill vi att också Sverige ska få det behovet? Jag tycker att det verkar orimligt att vi skulle behöva jobba 
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tills vi är 75 år, men är det det som krävs för att hålla Sveriges ekonomi ifrån att krascha så kanske det är 

ett måste? Åtminstone ge möjligheten att kunna jobba är ju en start! 
 

36.fyy faan! klart man vill va med o ta bort detta idiotiska förslag, ett liv efter arbetslivet vill vi jue alla ha. 

 
 

Svenska Dagbladet 
 

1.När jag läser är det uppenbart att de flesta önskar bli fattigpensionärer, för den enkla matematiken är 

simpel, vi har idag färre arbetande år och alltfler ickearbetande år. Poängen med pensionssystemet är att 

man ska spara ihop till sin egen pension men när alltfler lever över 30 år efter att ha gått i pension så var 

ska dessa pengar tas ifrån?Pensionsåldern ska rimligen spegla beräknad livslängd.För om man istället låter 

skattepengarna fylla upp när den inbetalade pensionen inte räcker till, då kommer pensionsutbetalningarna 

vara osäkra då de är beroende av inflation, konjukturer, hur många som arbetar och betalar skatt, vilka 

andra utgifter samhället har (t ex vård, skola och infrastruktur). Med en åldrande befolkning ställs också 

högre krav på vården, så ska skattemedel både bekosta ökade vårdkostnader och alla pensioner? Många 65-

åringar är fullt arbetsdugliga och bör då också arbeta. Sedan ska man heller inte glömma det positiva med 

att ha ett arbeta att gå till, att känna att man hjälper till att skapa något, att man är del av en gemenskap, 

att man träffar folk. Alla dessa är faktorer som faktiskt bidrar till att hålla oss unga! Jag har sett många som 

gått i pension och bara ett år efteråt förvandlats till grånande, kutande, bleka kopior av sig själva. Men 

givetvis så ska man se över HUR äldre ska kunna fortsätta arbeta. Omskolning är ett bra steg på vägen men 

det ska naturligtvis inte handla om att vi börjar se 60-åringar som påbörjar 5-åriga universitetsutbildningar 

utan för de flesta kommer det handla om att omskola sig inom sitt område, exempelvis att komplettera sin 

yrkeskunskap med den teori som det krävs att utbilda nya förmågor. Sedan ser jag det som naturligt att 

äldre gradvis trappar ner sin arbetstid, något som antagligen kommer gynna både de själva men också 

företaget. Att som idag gå från att arbeta heltid en dag till att inte arbeta alls nästa är verkligen absurt! 

Anmäl 

                        Gilla             

2.Intressant i Reinfeldts intervju är hans inställning att den som är utsliten till kroppen, t ex byggarbetare 

eller personal i vården (min exemplifiering) ska omskola sig och kunna ta ett annat mera "skrivbordsinriktat" 

jobb som kanske ställer större krav på "inellektuella" resurser. Begreppet "utsliten" får då en annan innebörd 

än i den fackliga och socialdemokratiska retoriken. Min reflektion är att detta skulle innebära att den som i 

sin ungdom eller sin 20-år valde bort utbildning kanske på grund av mer praktisk läggning, enligt Reinfeldts 

recept då skulle tvingas att skaffa sig en teoretisk utbildning i strid mot sitt tidigare livsval och trots att 

studiemotivationen och receptiviteteni mogen medelålder väl knappast förbättrats. Knappast "valfrihet", och 

ett högt pris för för att slippa "utanförskap"! 

Ena annan reflektion är att få arbetsgivare skulle vilja ha ett lagkrav på att anställda upp till 75-år ska ha 

rätt att få stanna kvar på jobbet! Trots allt finns det för många av oss äldre som har för många käpphästar 

och är proppar i organisationen! Att få jobba längre om man gör nytta och trivs ska vara en frihetsreform, 

men det finns många blindskär som hotar! 

Anmäl 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
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3.ungdomsarbetslöshetan var kommer den in hör inte alls.vad är det för svammel skall vårdanställd jobba 

till 

75 år timanställda vi lever i två världar i sverige.det låter som en framgångsaga utbilda 50åringar. 

billiga poänger nsd rosornas krig i landstinget.sjukhusfrågankalix orsakardjup splittring inom 

socialdemokraterna enligt ögren 

Anmäl 

                        Gilla             

4.Av media, kollegor och sociala medier att döma så drar jag följande slutsats angående Reinfeldts förslag 

på höjd pensionsålder.  

Slutsatsen lyder. Antingen vill ingen/ytterst få över 40 jobba längre eller så hatar alla sina nuvarande jobb, 

aldrig har kul och allmänt plågas över livet. Troligen är detta en rätt felaktig slutsats från min sida (hoppas 

jag)... 

Vad tycker jag då? Sj tycker jag att höjd pensionsålder är rätt bra, dock ska man kanske inte tvingas jobba 

efter 67 års ålder om man inte kan/vill, fast då får man räkna med sämre pension jämfört med de som går i 

pension vid 75 tex. 

Men det är rätt många som faktiskt vill fortsätta kunna jobba även efter 67 för att de kan, har ork och 

trivs/mår bra av det. Öka då möjligheterna för dessa att fortsätta jobba. Inte som det har varit och är idag, 

då man klassas som oduglig och totalt värdelös om man är 50+ på arbetsmarknaden och vill byta jobb 

ellerblir arbetslös. Åldersdiskrimineringen är som bekant totalom du inte har spetskompetens i klass med 

kärnfysiker el dylikt. Många känner förståss lättnad och frihet när man går i pension men efter ett tag 

känner även minst lika många att de inte är behövda längre, oönskade och en belastning i samhället. En 

känsla som iallafall jag absolut inte vill känna den dag jag går i pension.  

Är pensionsåldern höjd till tex 75 så är du plötsligt fortfarande "mitt i" jobbkarriären även i 50-års åldern. 

Du har större chanser att sadla om och fortfarande bidra på arbetsmarknaden osv och du kan skaffa dig än 

större arbetslivserfarenheter än idag och därmed bli betydligt mer eftertraktad i samhället ist för att bli 

klassad som en belastning.  

Jag tror faktiskt att höjd pensionsålder är bra för sverige, bra för oss och bra för samhället. 

Anmäl 

2 personer gillade det här.                        Gilla             

5.Varför inte berätta för väljarna när vi kan börja förtidspensionera oss med full lön till 65 med hänvisning 

till att vi satsar stora summor på hundra tusen imigranter om året med det angivna skälet att dessa skall 

rädda våra pensioner. 

Eller är det ett erkännande av att våra pensionsfonder redan är dödsdömda? 

Anmäl 

11 personer gillade det här.                        Gilla             

6.De flesta lär anse att det är bättre att arbetslösa får ett jobb i stället för att åldringar skall tvingas arbeta 

fram till den egna begravningen. 

Arbetslösheten är hög bland ungdommar och vissa invandrargrupper, det är där man skall starta. 

Sjunker antalet personer som inte tillhör arbetskraften ökar risken för inflation, viket tvingar Riksbanken att 

höja räntan, så att arbetslösheten skall öka, och att inflationen därmed skall pressas ned.  

Sett i det perspektivet är det bättre att det är åldringar som står utanför arbetsmarknaden och inte 

ungdommar 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
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Anmäl 

8 personer gillade det här.                        Gilla             

  

7.Den så kallade jämviktsarbetslöshet som krävs för inflationsdämpningen - dvs. egenligen för att förhindra 

att lönerna ökar i samma takt som priser och produktionsvolym - skapar inte någon jämvikt i ekonomin. 

Tvärt om var det NAIRU-politik som tvingade fram att konsumtionen av bostäder i USA byggdes på krediter i 

stälet för löneinkomster och därmed de så kallade sub-primeloans som ledde fram till börskrashen. 

Anmäl 

                        Gilla             

8.Socialdemokraterna har gjort en upphämtning enligt Skops väljarbarometer. 

Detta var före Reinfeldts senaste hjärnsläpp. 

De flesta lär anse att det är bättre att arbetslösa får ett jobbi stället för att åldringar skall tvingas arbeta 

fram till den egna begravningen. 

Arbetslösheten är hög bland ungdommaroch vissa invandrargrupper, det är där man skall starta. 

Anmäl 

12 personer gillade det här.                        Gilla             

9.Reinfeldtmfl i Nybyggaralliansen lovade guld och gröna skogar i form av 

 ständiga jobbskatteavdrag mm. Det bidde bara en sänkt krogmoms som  

skulle både sänka priset och minska ungdomsarbetslösheten men den ger  

ringa effekt. 

Nu är det 2012 och Reinfeldt säger att det blir inga  

nya reformer. I stället skall pensionerna på sikt avskaffas. Alliansens  

propagandaballong har punkterats och lag och ordning har blivit  

olagligheter och oordning. Samtidigt växer hela tiden det svarta hålet  

av "utanförskap" pgadyrinvandringen och välfärden måste därför urholkas. 

Anmäl 

15 personer gillade det här.                        Gilla             

10.kan vi börja med att alla arbetsökandesom fyllt 40 får ett jobb först, innan man jagar de som fyllt 65. 

men det är ju bra att han tar upp frågan så väljarna vet vart alliansens politik leder, samt att 

framtidsutredningen idag har smällt honom på fingrarna när de påpekat att inte ens 300 000 nya invandrare 

per århjälper den demografiska kurvan ens om de jobbar. hur illa det är ställt när de INTE jobbar har väl 

ingen ens fått undersöka. 

Anmäl 

17 personer gillade det här.                        Gilla             

11.Med en revisors enkelhet önskar Fredrik lösa statens behov av pengar. Den betydligt mer arbetsamma 

vägen är att försöka skapa en nationell kraftsamling för aktiv näringspolitik, för en större exportsektor och 

därmed minskad arbetslöshetvilket inbegriper större offentliga investeringar. Kanske ser Fredrik statlig 

inblandning som en form av marxism. Eller kanske kommer han helt enkelt inte överens med Urban 

Bäckström på Svenskt Näringsliv. Kanske är det en blandning, "Staten skall inte göra någonting aktivt i 

näringslivet samtidigt som den ser företagen som ett särintresse." 

En sådan politik leder till slut rakt ner i avloppet. Det har t o m Kina insett. 

Byt regering. 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SD987DE2CC11F15!144&H=emul&C=1__BAY-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=sv-SE&su=2682663093739285&cy=IwadkajL7uKw%2fvLrjcMxrgL73MnwHvF%2bl7%2bxPkWi%2fZ0%3d5&ad=sv-SE&sc=host%3d
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Anmäl 

10 personer gillade det här.                        Gilla             

12.Redan nu kan man ju få jobba till 100 om man orkar och vill, fast det är tillåtet att ta pensionspengarna 

vid 60. Om man inte skulle få ta pensionspengarna före 75 då kommer nog många gamlingar att få gå till 

socialenför att när kropp och själ säger ifrån. 
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