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ABSTRACT 

The world’s population is ageing and will continue to do so, this demographic change is considered 

a triumph. However, population ageing has exposed challenges, such as discrimination based on 

older age which has negative impact on older persons enjoyment of human rights. With it follows 

the question on how to best protect the elderly and their rights. Some argue that an international 

(UN) convention on the rights of older people is needed, while other argue against.  

As there is no consensus to this question the purpose of this thesis has been to examine whether 

there are sufficient reasons for the advancement of a UN convention on the rights of older persons. 

To do so, the arguments in favour of such convention has been analysed by considering the 

effectiveness of conventions on human rights advancement and other relevant documents. 

Throughout, the thesis has presumed that there is a need for stronger protection for the elderly and 

that the alternative to a convention is to further advance the protection within the existing 

international human rights system.  

The result of the study, based on the arguments analysed and the current practice, shows that, at 

present, there are insufficient reasons for the advancement of a UN convention on the rights of 

older persons. It suggests that the potential of strengthening the protection of older people within 

the international human rights system have not yet been exhausted. The study further reflects the 

complexity of the question on whether a UN convention on the rights of older people should be 

advanced.  

 

Keywords: Human rights, rights of older people, ageism, UN Convention on the Rights of Older 

People.  

  



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Världens befolkning åldras och fortsätter göra så, den demografiska förändringen ses som en 

triumf. Med åldrandet har dock en del utmaningar uppdagats, såsom utbredd diskriminering mot 

personer på grund av äldre ålder, vilket har negativ påverkan på åtnjutandet av mänskliga 

rättigheter. Därför följer frågan på vilket vis äldre personer bäst ges skydd som möjliggör 

åtnjutande av mänskliga rättigheter. En del argumenterar för formulerandet av en FN-konvention 

för äldre personers rättigheter och en del argumenterar mot.  

Då det saknas konsensus i frågan är det uppsatsens syfte att undersöka huruvida en FN-konvention 

för äldre personers rättigheter bör formuleras. Detta görs genom att analysera de för-argument som 

anges för en sådan konvention genom att beakta konventioners verkan på respekt för mänskliga 

rättigheter och annat relevant material. Genomgående utgår uppsatsen från att behovet av stärkt 

skydd för äldre är verkligt och att alternativet till en FN-konvention är att stärka arbetet inom det 

befintliga internationella människorättssystemet.  

Resultatet av studien, som baseras på den argumentation som redogörs för och rådande praxis, 

visar att det inte finns tillräckliga skäl att, i skrivande stund, formulera en FN-konvention för äldre 

personers rättigheter. Den föreslår att möjligheterna för att stärka äldre personers skydd inom det 

befintliga internationella människorättssystemet ännu inte uttömts och att det därför finns 

ytterligare potential att stärka arbetet inom detta. Studien reflekterar komplexiteten kring frågan 

om en FN-konvention för äldre personers rättigheter bör formuleras. 

 

Nyckelord: Mänskliga rättigheter, äldre personers rättigheter, ålderism, FN-konvention för äldre 

personers rättigheter. 
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1. INTRODUKTION  

Världens befolkning blir äldre – år 2050 förväntas var sjätte människa vara äldre än 65 år1 och 

samma år förväntas det finnas kring 426 miljoner människor som är 80 år eller äldre. Aktuella data 

visar på att 65-åringar idag utgör var elfte människa och antalet för 80 år eller äldre utgörs av 143 

miljoner människor. Att den förväntade livslängden har ökat är en positiv utveckling och särskilt 

framträdande är att denna ökning gäller för samtliga världens länder.2 

Framgångar medför ofta en rad utmaningar, även i fallet med den ökade populationen av äldre. 

Åldrandet kommer sällan ensamt – till åldrandet medföljer ibland även hälsoproblem som kan leda 

till funktionsnedsättning, diskriminering och våld. Åldrandet innebär således att en rad utmaningar 

och särskilda behov uppdagas. Effekterna av åldrandet är sådana som kan komma att påverka 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter eller resultera i behov som sträcker sig bortom innehållet i det 

befintliga internationella människorättssystemet.  

I takt med att fler personer åldras och behov uppdagats har röster höjts för att stärka äldre personers 

skydd och rättigheter, med icke-statliga organisationer i spetsen. Tillsammans med, och på 

uppmuntran av, det civila samhället och andra relevanta aktörer har Förenta Nationerna (FN) 

uppmärksammat den rådande problematiken kring äldre personers särskilt utsatta situation som 

grupp. Detta har tagit sig uttryck i bland annat formulerandet av the Madrid International Plan of 

Action on Ageing (MIPAA) och FN:s etablerande av Open-ended working group on aging for the 

purpose of strengthening the protection of the human rights of older person (OEWGA).3 Särskilt 

för denna arbetsgrupp är att den har till syfte att identifiera tillkortakommanden i det befintliga 

internationella människorättssystemet kring äldre personers skydd av mänskliga rättigheter men 

också utreda huruvida det finns behov av nya instrument.   

Mänskliga rättigheter är universella och gäller därmed också för äldre. Av ovan har dock framgått 

att den demografiska förändringen uppdagat ett behov av stärkt skydd för äldre personers 

rättigheter och en diskussion kring hur detta ska bemötas pågår. Konsensus i denna fråga saknas. 

 
1 För Europa och Nordamerika är siffran var fjärde människa. 
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Ageing 2019, 

ST/ESA/SER.A/444, 2020, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/, 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf, [hämtad 

14 april 2020], s. 2 & 5-9.  
3 United Nations, General Assembly resolution 65/182, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing, 21 December 2010, 

https://undocs.org/A/RES/65/182, [hämtad 14 april 2020]. 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/,
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/,
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf
https://undocs.org/A/RES/65/182
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1.1 SYFTE 

Behovet av stärkt skydd för äldre personer har uppmärksammats men det råder delade meningar 

om hur detta ska bemötas. En del argumenterar för att gapet kräver bemötas med en specialiserad 

konvention. Då konsensus saknas i frågan är det uppsatsens syfte att undersöka för-

argumentationen kring en FN-konvention för äldre personers rättigheter och på så vis ta ställning 

till om en FN-konvention för äldre personers rättigheter bör formuleras. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Uppsatsen ämnar inte ifrågasätta huruvida äldre personer är i behov av stärkt skydd, den förutsätter 

att ett sådant behov är verkligt. Uppsatsen ämnar istället undersöka de belägg som finns för att 

behovet av stärkt skydd för äldre personer bemöts bäst genom en specialiserad FN-konvention för 

äldre personers rättigheter, eller om det finns belägg som talar för att möjligheterna ännu inte 

uttömts för att stärka arbetet för mänskliga rättigheter för alla, även för äldre personer, inom det 

befintliga internationella människorättssystemet.4 Det är därför viktigt att de problem som kopplas 

till detta belyses med mer forskning för att verka för att äldre tillhandahålls möjlighet att åtnjuta 

fullt skydd.  

1.2.1 FRÅGESTÄLLNING 

För att besvara uppsatsens syfte ställs följande fråga: Bör en FN-konvention för äldre personers 

rättigheter formuleras? Till detta ställs två delfrågor: Vilka för-argument finns för en FN-

konvention för äldre personers rättigheter? och Hur ser relevansen och hållbarheten ut för dessa 

argument? 

Då uppsatsens utgångspunkt är att det finns två alternativ för att stärka äldre personers skydd ämnar 

frågeställningarna att ge svar på huruvida det bör ske genom en FN-konvention för äldre personers 

rättigheter eller om det bör ske inom det befintliga internationella människorättssystemet.  

1.3 DISPOSITION 

Denna uppsats har inletts med formulering av syfte och problemformulering samt preciserad 

frågeställning. Därefter redogörs för bakgrunden och forskningsöversikten för att kontextualisera 

problemformuleringen och frågeställningen. När bakgrunden och forskningsöversikten är avklarad 

 
4 I uppsatsen refereras till det internationella människorättsystemet som det system som på internationell nivå inkluderar samtliga 

intstrument och organ som arbetar med mänskliga rättigheter. 
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presenteras teorin, vars perspektiv genomsyrar analysen. Efter det redogörs för metoden som 

används för studien, även redogörelse för material och de avgränsningar samt urval som har gjorts 

presenteras. Därefter följer argumentationsanalysen där de centrala för-argumenten för en FN-

konvention för äldre personers rättigheter analyseras. Följt av detta kapitel förs en diskussion och 

slutsatserna av analysen presenteras. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om de framtida 

möjligheterna inom uppsatsens område.   
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2. BAKGRUND  

I detta kapitel redogörs för konventioner och FN:s aktuella arbete med äldre personers rättigheter. 

Detta i syfte att ge en bättre förförståelse för uppsatsens ämne och analys. 

2.1 KONVENTIONER 

Konventioner kodifierar mänskliga rättigheter och är avtal som sluts mellan stater i första hand. 

De är juridiskt bindande för statsparterna efter att staten frivilligt väljer att anknyta sig till 

konventionen genom ratificering. Som statspart förpliktigar sig stater att respektera, skydda och 

förverkliga mänskliga rättigheter. Om statsparter misslyckas med detta, har en rättighetskränkning 

skett.  

Eftersom konventionsstater är juridiskt bundna till konventionsinnehållet genom sin ratificering 

installeras också övervakningsmekanismer som har till uppgift att övervaka statsparters 

implementering av konventionsinnehållet genom bland annat periodisk rapportering.5 Till 

konventioner formuleras ibland även fakultativa protokoll som adresserar eller utvecklar särskilda 

områden relaterade till konventionen.  

2.2 SPECIALISERADE KONVENTIONER  

Människorättslagstiftningen utgör en omfattande uppsättning av rättigheter som varje människa är 

berättigad.6 Däremot har konventioner blivit alltmer fokuserade då särskilda utmaningar och 

systematisk diskriminering uppdagats för definierade grupper, som krävt särskild adressering som 

sträckt sig bortom det befintliga internationella människorättssystemet. Detta har exempelvis 

resulterat i särskilda konventioner för personer med funktionsnedsättning, minoriteter, kvinnor och 

barn.7  

För att bättre förstå varför specialiserade konventioner har formulerats kan skälen till utarbetandet 

av Kvinnokonventionen ses närmare på. Dessa skäl är nämligen av relevans för uppsatsens syfte, 

 
5 Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & Harris, David J. (red.), International human rights law, Third 

edition, Oxford University Press, Oxford, 2018, s. 65-66, 68-69 & 97-99. 
6 United Nations, General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html, [hämtad 17 april 2020], United Nations, General 

Assembly resolution 2200A, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, [hämtad 17 april 2020] & United Nations, General Assembly 

resolution 2200A, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx, [hämtad 17 april 2020]. 
7 United Nations, The Foundation of International Human Rights Law, n.d., https://www.un.org/en/sections/universal-

declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html, [hämtad 18 april 2020]. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
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eftersom det finns en del liknelser mellan de skäl som angetts för utarbetandet av 

Kvinnokonventionen och de skäl som anges för en ny FN-konvention för äldre personers 

rättigheter.  

2.2.1 KVINNOKONVENTIONEN  

Kvinnor och män ska åtnjuta mänskliga rättigheter i samma utsträckning. Med tiden uppdagades 

dock att diskrimineringen av kvinnor var utbredd, vilket gav anledning att misstänka att det 

befintliga internationella människorättssystemet inte tillhandahöll tillräckligt skydd för kvinnor. 

Rättighetsinnehållet kritiserades för att utgå från ett manligt perspektiv, som inte beaktade 

kvinnors situation eller perspektiv i tillräcklig utsträckning.8 

Till följd av ovan etablerade FN en kvinnokommission som gavs uppdraget att accelerera kvinnors 

rättigheter och att driva processen för jämställdhet.9 Kvinnorättsaktivister uppmuntrade, gav stöd 

och bidrog till detta arbete, ett arbete som år 1967 resulterade i the Declaration on the Elimination 

of Discrimination against Women.10 Deklarationen hade visserligen en politisk och moralisk tyngd 

men var inte juridiskt bindande. 

År 1972 började kvinnokommissionen att överväga ett juridiskt bindande instrument i form av en 

konvention till följd av den ökade medvetenheten av den diskriminering som kvinnor utsattes för. 

Året därpå etablerades en arbetsgrupp för att överväga utarbetandet av en konvention. År 1974 

bestämdes att arbetet med ett utarbeta en konvention skulle inledas.  

Skälen för en konvention var bland annat att deklarationen inte fått önskad effekt, att många 

utmaningar kvarstod, särskilt vad gällde stereotypiseringen av kvinnor och att det därför vore 

önskvärt att formulera ett juridiskt bindande instrument. Under utarbetandet uppmuntrade en del 

representanter till att konventionen inte skulle innehålla alltför detaljerade villkor, detta för att 

möjliggöra ett högt antal ratificeringar. 11 Slutligen antogs Convention on the Elimination of All 

 
8 Otto, Dianne “Women’s Rights” International human rights law, Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & 

Harris, David J. (red.), Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2018, s 312-314.  
9 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Short History of CEDAW Convention. n.d., 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm, [hämtad 18 april 2020]. 
10 United Nations, General Assembly resolution 2263, Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, , 

A/RES/22/263, 7 November 1967, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/235/98/IMG/NR023598.pdf?OpenElement, [hämtad 20 april 2020]. 
11 United Nations, Commission on the Status of Women, Report of the Twenty-fifth session 1974. https://undocs.org/E/CN.6/589, 

[hämtad 15 april 2020], s. 4, 18 & 30.  

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/235/98/IMG/NR023598.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/235/98/IMG/NR023598.pdf?OpenElement
https://undocs.org/E/CN.6/589
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forms of Discrimination against Women (Kvinnokonventionen) i FN:s Generalförsamling år 

1979.12 Sedan dess har Kvinnokonventionen ratificerats av 189 länder.13  

Kvinnokonventionen har bland annat kritiserats för att referenspunkten tillskrivs mannen, för 

bristen på referenser till våld mot kvinnor, för det begränsade uppmärksammandet av den 

intersektionella diskriminering som kvinnor utsätts för. Vidare har konventionen kritiserats för att 

den bidrar till att cementera synen på kvinnan som hjälplös och ”i behov” eftersom det funnits 

anledning att formulera särskilda mänskliga rättigheter för kvinnor.14 Dessutom har kritik riktats 

för att konventionen behandlar kvinnor som en homogen grupp, med liknande behov och 

förutsättningar och därmed inte tar hänsyn till den variation som finns inom gruppen i form av 

exempelvis kulturella skillnader eller den intersektionella diskriminering som kvinnor kan 

uppleva.15 

2.3 PÅGÅENDE ARBETE MED ÄLDRE PERSONERS RÄTTIGHETER 

Detta avsnitt ämnar ge en övergripande förförståelse för FN:s aktuella arbete med äldre personers 

rättigheter som sker genom MIPAA och OEWGA samt att presentera två regionala instrument för 

äldre personers rättigheter.16  

2.3.1 MADRID INTERNATIONAL PLAN OF ACTION ON AGEING   

När andra världskonferensen om åldrande hölls år 2002 hade Wien-planen17 väglett 

förhållningssätt och agerande kring äldre i 20 år. Livslängden hade visserligen ökat kraftigt under 

dessa år men fortsatta utmaningar uppmärksammades följa av den demografiska förändringen och 

åldrandet. Därför formulerades och antogs Madrid International Plan of Action on Ageing 

(MIPAA) vid denna konferens. Länderna uppmanades att fortsätta arbeta för att stärka äldre 

personers rättigheter och att använda MIPAA som resurs. Övervakningen av implementeringen, 

 
12 United Nations, General Assembly resolution 34/180, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, 1979. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf, [hämtad 21 april 2020]. 
13 United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, 2016, 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf, [hämtad 21 april 2020].  
14 Byrnes, Andrew C. "The Other Human Rights Treaty Body: The Work of the Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women." Yale Journal of International Law, vol. 14, no. 1, Winter 1989, s. 28–29. 
15 Otto, Dianne, 2018, s. 320 
16 För internationella standards och principer kring äldre personer se exempelvis United Nations, Human Rights, Office of the 

High Commissioner, International Standards and Principles, n.d., 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/InternationalStandards.aspx [hämtad 10 april 2020] 
17 United Nations, Report of the World Assembly on Ageing, 26 July 1982, Vienna. 

https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Resources/VIPEE-English.pdf, [hämtad 9 april 2020]. 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/InternationalStandards.aspx
https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Resources/VIPEE-English.pdf
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som är frivillig eftersom MIPAA inte är juridiskt bindande, sker genom rapportering från länderna 

vart femte år. Rapporterna är tänkta att beskriva de åtgärder som vidtagits, framsteg som gjort och 

kvarstående utmaningar.18 

Uppföljningen av MIPAA har visat att det finns ett fortsatt behov av kapacitetsutveckling för 

främja och stödja implementeringen av handlingsplanen. En del rapporter har visat på framsteg 

men visar att äldre fortsatt är utsatta. Det framgår att de globala ansträngningarna för att skydda 

äldre personers rättigheter är osammanhängande och otillräckliga, med en allmän brist på 

omfattande och särskilda juridiska och institutionella ramverk.19 

2.3.2 FN:S OPEN-ENDED WORKING GROUP ON AGEING   

De svaga implementeringsansträngningarna men fortsatta och ökade behovet av att adressera 

utmaningar som äldre personer står inför resulterade i FN:s etablerande av Open-ended working 

group on Ageing (OEWGA). Arbetsgruppen gavs mandat att identifiera tillkortakommanden vad 

gäller äldre personers skydd och rättigheter samt att överväga förslag för ett internationellt juridiskt 

instrument för att förespråka och skydda äldre personers rättigheter och värdighet.20  

Av arbetet framgår att en del deltagare betonar behovet av, och verkar för, ett internationellt 

juridiskt instrument som formulerar äldre personers rättigheter och hänvisar till regionala 

konventioner om äldre personers rättigheter. Det finns dock inga konkreta förslag på ett sådant 

instrument och ingen formell förhandling har påbörjats. Deltagandet har ökat markant under åren 

vilket tycks signalera ett ökat intresse för OEWGA:s arbete och därmed även för äldre personers 

rättigheter och skydd.21   

 
18 United Nations, Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, New York, 2003  

https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf, [hämtad 9 april 2020] 
19 United Nations, Economic and Social Council, Third Review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on 

Ageing 2002, E/CN.5/2018/4, 2017, https://undocs.org/E/CN.5/2018/4, [hämtad 13 april 2020], United Nations Population Fund 

& HelpAge International, Overview of Available Policies and Legislation, Data and Research, and Institutional Arrangements 

Relating To Older Persons - Progress Since Madrid Report compiled in preparation for The State of the World’s Older Persons 

2012, New York, 2011, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Older_Persons_Report.pdf, [hämtad 13 april 2020], s. 

65-67 & United Nations, General Assembly, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing, Report of the Secretary-

General, 22 July 2011, https://undocs.org/A/66/173, [hämtad 13 april 2020]. 
20 United Nations, General Assembly resolution 65/182, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing, 21 December 2010, 

https://undocs.org/A/RES/65/182, [hämtad 14 april 2020], art 28. 
21 United Nations, General Assembly, Open-Ended Working Group On Ageing, Report of the Open-Ended Working Group on 

Ageing on its tenth working session, A/AC.278/2019/2, 20 May 2019, https://undocs.org/en/A/AC.278/2019/2, [hämtad 16 april 

2020], s.  9-13. 

https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf
https://undocs.org/E/CN.5/2018/4
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Older_Persons_Report.pdf
https://undocs.org/A/66/173
https://undocs.org/A/RES/65/182
https://undocs.org/en/A/AC.278/2019/2
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2.3.3 REGIONALA KONVENTIONER KRING ÄLDRE PERONERS RÄTTIGHETER  

Några få regionala rättighetsdokument som understryker äldre personers rättigheter har 

formulerats. Två av dessa är Inter-American convention on the rights of older persons och Protocol 

to the African Charter on Human and People’s rights on the Rights of Older Persons. 

Konventionen och protokollet syftar till att främja, skydda och säkerställa respekt, grundläggande 

frihet och fullt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter för äldre personer och gäller för personer 

som är 60 år eller äldre. De förbjuder all diskriminering på grund av äldre ålder. Statsparterna är 

juridisk bundna till dokumenten. Övervakning sker främst genom statsparternas rapportering.22 

Ratificeringsgraden av dokumenten är låg, konventionen har ratificerats av sju av 35 länder, medan 

protokollet har ratificerats av två av 14 länder.23     

 
22 Organization of American States, Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, 15 June 2015. 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons.pdf, [hämtad 28 april 2020] & 

African Union, Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Older Persons, 31 January 2016, 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36438-treaty-0051_-_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf, [hämtad 28 april 

2020]. 
23 Organization of American States, Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, 15 June 2015 

http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons_signatories.asp, [hämtad 28 april 

2020] & African Union, Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Older Persons, 31 

January 2016, https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-older-persons /Status List (EN), 

[hämtad 28 april 2020].   

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36438-treaty-0051_-_protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons_signatories.asp
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-older-persons
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Denna forskningsöversikt ämnar ge en överblick av forskningsläget kring konventioners verkan 

för skydd för mänskliga rättigheter och specifikt äldre personers rättigheter. Valet av de författare 

och den forskning som redogörs för i detta kapitel görs med grund i att det är bland de mest 

åberopade och citerade i dessa frågor. I redogörelsen eftersträvas en bredd av perspektiv. Den 

forskning som redogörs för kommer att vara av relevans för analysen och utvecklas ytterligare vid 

behov under analysens gång.  

3.1 KONVENTIONER OCH EFFEKTERNA AV DEM 

I forskningsvärlden råder delade meningar om huruvida internationell människorättslagstiftning 

(och därmed konventioner) bidrar till förändring och ökad respekt för mänskliga rättigheter.24 

Frågan är av relevans för denna uppsats då den ger en indikation på huruvida konventioner är att 

sträva efter. 

Linda Camp Keith, statsvetare, och Oona A. Hathaway, jurist, har studerat statsparters ratificering. 

Keiths studie föreslår att hypotesen om att en internationell konvention resulterar i direkt skillnad 

är överoptimistisk.25 Utifrån hennes studier identifieras ingen signifikant förändring i statsparters 

beteende före eller efter ratificering.26 Hathaway menar, som svar på frågan huruvida konventioner 

är effektiva verktyg för mänskliga rättigheters efterlevnad, att ratificering inte är associerat med 

bättre mänskliga rättighetsutövande men att det inte utesluter den påverkan som konventioner kan 

ha.27 Hathaway diskuterar även konventionernas flera dimensioner, bland annat den politiska 

dimensionen. Detta kan ta sig uttryck att stater ratificerar konventioner primärt för politiska och 

strategiska skäl.28 Det bör dock noteras att kritik riktats mot Hathaways studie, exempelvis för att 

 
24 Förslag på fortsatt läsning: Wade, M. Cole, "Human Rights as Myth and Ceremony? Reevaluating the Effectiveness of Human 

Rights Treaties, 1981–2007," American Journal of Sociology, 117, no. 4, 2012, pp. 1131-1171, Courtenay, Conrad, R., & Rittner, 

Emily H., “Treaties, Tenure, and Torture: The Conflicting Domestic Effects of International Law” Journal of Politics, 75, 2013. 

pp. 397–409, Hafner-Burton, Emilie M. & Kiyoteru Tsutsui, “Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law to 

Matter Where Needed Most.” Journal of Peace Research, Volume 44, no. 4, 2007, pp. 407–425, Hill, Daniel W. Jr., & Zachary 

M. Jones. "An Empirical Evaluation of Explanations for State Repression." The American Political Science Review 108.3, 2014, 

pp. 661-87, Landman, Todd. “The Political Science of Human Rights.” British Journal of Political Science, Volume 35, no. 3, 

2005, pp. 549–572, Lupu, Yonatan. “Legislative Veto Players and the Effects of International Human Rights 

Agreements.” American Journal of Political Science, Volume 59, no. 3, 2015, pp. 578–594, Simmons, Beth A., Mobilizing for 

human rights: international law in domestic politics, Cambridge University Press, New York, 2009.  
25 Keith, Linda Camp. “The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does It Make a Difference in 

Human Rights Behavior?” Journal of Peace Research, vol. 36, no. 1, 1999, s. 95. 
26 Keith, Linda Camp, 1999, s. 105-106. 
27 Hathaway, Oona A. “Do Human Rights Treaties Make a Difference?” The Yale Law Journal, vol. 111, no. 8, 2002, s. 1989-

2002. 
28 Hathaway, Oona A. 2002 s. 2005-2006. 
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studien inte tillräckligt beaktar hur och under vilka omständigheter som mänskliga 

rättighetsnormer inkorporeras till nationell praxis.29 

Forskarna framstår vara kritiska till den verkan som ratificering av konventioner har för skydd av 

mänskliga rättigheter. Forskningen som presenteras nedan visar på andra verkningsfaktorer som 

internationell människorättslagstiftning har och ter sig visa på mer positiva resultat.  

Douglass Cassel, jurist, diskuterar den internationella människorättslagstiftningens direkta och 

indirekta effekter och konkluderar att den har visat sig utgöra ett användbart verktyg vad gäller 

skyddande av rättigheter. Internationellt formulerande av rättighetsnormer har bidragit till 

inhemska dialoger gällande lag, politik och civilsamhället, för att nämna några områden, menar 

Cassel.30 

Christopher J. Fariss, statsvetare, ämnar visa på att ratificering av konventioner har en positiv 

verkan på staters beteende som i sin tur bidrar till ökad respekt för mänskliga rättigheter och menar 

att den tidigare forskningen som visar på negativa effekter har utelämnat standard of 

accountability i mätningarna.31 

För att visa på den verkan som specialiserade konventioner kan ha, inkluderas Neil A. Englehart, 

statsvetare, och Melissa K. Miller, statsvetare, artikel som särskilt undersöker 

Kvinnokonventionens effekt på kvinnors rättigheter. Författarna konstaterar att konventionen 

statistiskt sett har haft en signifikant positiv effekt på mänskliga rättigheter efter ratificering.32 

Ratificering tycks också bidra till ökad respekt för kvinnors politiska och sociala rättigheter men 

knapphändig förändring är synlig vad gäller de ekonomiska rättigheterna. En potentiell förklaring 

till de positiva effekterna kan vara att länder som ratificerar konventionen redan har goda resultat 

vad gäller kvinnors rättigheter. Författarna undersöker också huruvida framgångarna vad gäller 

kvinnors rättigheter tycks bero på ratificering av konventionen eller om det beror på den kulturella 

globala trenden som råder vad gäller kvinnors rättigheter. Anledningen till detta beror på att stater 

 
29 Ryan Goodman, Derek Jinks, “Measuring the Effects of Human Rights Treaties”, European Journal of International Law, 

Volume 14, Issue 1, February 2003.  
30 Cassel, Douglass. "Does International Human Rights Law make a Difference?" Chicago Journal of International Law 2.1, 

2001, s. 121-122. 
31 Fariss, Christopher J. "The Changing Standard of Accountability and the Positive Relationship between Human Rights Treaty 

Ratification and Compliance." British Journal of Political Science 48.1, 2018, s. 240-41 & 266. 
32 Englehart, Neil A. & Miller, Melissa K., “The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights”, Journal of 

Human Rights 13:1, 2014, s. 22. 
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tenderar att ta efter standards formulerade av världssamfundet som i sin tur påverkar det inhemska 

beteendet.33 

3.2 FN-KONVENTION FÖR ÄLDRE PERSONERS RÄTTIGHETER 

En del litteratur går att finna kring äldre personers utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter. 

Även här är fältet delat och någon konsensus går inte att uttyda, däremot går det att identifiera 

normativa resonemang. 

I en omfattande studie och genomgång av människorättsregimer fastställer Diego Rodriguez-

Pinzon, jurist, och Claudia Martin, jurist, statusen för äldre personers rättigheter inom dessa. 

Författarna identifierar att ett omfattande juridiskt instrument för äldre personers rättigheter saknas 

på internationell nivå och att det finns få internationella lagar som särskilt adresserar äldre 

personers rättigheter men att ett sådant behov finns.34  

Isreal Doron, gerontolog och jurist, och Itai Apter, jurist, studerar debatten kring behovet av en 

internationell konvention om äldre personers rättigheter och fastslår att debatten saknar 

konsensus.35 De som argumenterar för en internationell konvention för äldre personers rättigheter 

förankrar sin position i två premisser; 1. den befintliga folkrättsliga situationen är inte tillräckligt 

bra, 2. en internationell konvention är ett viktigt och effektivt juridiskt instrument för att främja 

och avancera äldre personers sociala position i framtiden. Likaså förankrar motståndare till en ny 

konvention sina positioner i två premisser; 1. internationella konventioner leder inte till någon 

riktig förändring och kan bidra till att förvärra situationen (baserat på erfarenheter från tidigare 

konventioner), 2. det finns inget behov av en särskild konvention för äldre personers rättigheter, 

detta i ljuset av det utbud som existerar i internationella dokument.36  

För att avgöra huruvida det är befogat att argumentera för en ny konvention för äldre personers 

rättigheter belyser Frédéric Mégret, jurist, särdrag hos äldre som en grupp. Mégret har identifierat 

tre element som krävs för gruppspecifikt förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter; 1. en 

definierbar grupp, baserat på gemensamma drag och delade erfarenheter, 2. att nuvarande 

 
33 Englehart, Neil A. & Miller, Melissa K, 2014 s. 31–36. 
34 Rodríguez-Pinzón, Diego & Claudia Martin. "The International Human Rights Status of Elderly Persons." American University 

International Law Review 18, no. 4, 2003, s. 916-917 & 1008. 
35 Doron, Israel & Apter, Itai, “The Debate Around the Need for an International Convention on the Rights of Older 

Persons”, The Gerontologist, Volume 50, Issue 5, October 2010, s. 586-593. 
36 Ibid. s. 588-590. 
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mänskliga rättighetsinstrument inte i tillräcklig grad tar hänsyn till den definierade gruppen, och 

3. att det finns särskilda utmaningar som kräver specifika rättigheter. Mérget konkluderar att äldre 

människor utgör en grupp, vars särskilda behov och erfarenheter utgör en fullgod anledning till 

nytt tänkande kring och uppdatering av befintliga instrument och förhållningssätt.37  

Léon Poffé, jurist, studerar den politiska processen av beslutet att påbörja processen av förhandling 

för ett internationellt instrument för mänskliga rättigheter för äldre personer genom OEWGA. 

Poffé menar att avsaknaden av formella förhandlingar kring en konvention påverkas av den 

politiska oviljan bland motståndarna till en FN-konvention för äldre personers rättigheter. Det 

största hindret för den politiska viljan tycks vara rädslan för att en ny konvention skulle medföra 

juridiska skyldigheter att finansiellt stödja äldre personer, något som kan innebära stora 

utmaningar för stater.38 

Av ovan framgår att denna fråga har engagerat en hel del forskare men att konsensus kvarstår att 

nå.39  

  

 
37 Mégret, Frédéric, “The Human Rights of Older Persons: A Growing Challenge”, Human Rights Law Review, Volume 11, Issue 

1, March 2011, s. 37. 
38 Poffé, Léon, 2015, s. 599–600. 
39 Förslag på fortsatt läsning: Kesby, Alison. 2017. “Narratives of aging and the human rights of older persons”, Human Rights 

Review 18, no. 4, pp. 371-393, Israel Doron, Carole Cox, Benny Spanier, “Comparing Older Persons’ Human Rights: 

Exploratory Study of the International Older Persons’”. Human Rights Index (IOPHRI), The Gerontologist, Volume 59, Issue 4, 

August 2019, pp. 625–634, Mikolajczyk, Barbara, “Older Persons’ Right to Health – a Challenge to International Law.” Ageing 

and Society 39, no. 8, 2019, pp. 1611–38, Abdul Malek & Muhammad Abdur Razzak, "Rights of the elderly: an emerging human 

rights discourse", International Journal of Law and Management, Vol. 59 No. 2, 2017,  pp. 284-302, Martin, Claudia, Rodríguez-

Pinzón, Diego. & Brown, Bethany., Human rights of older people: universal and regional legal perspectives, Springer, 

Dordrecht, 2015.  

https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/publication/issn/1754-243X
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4. TEORI 

För att bättre förstå uppsatsens analys och de diskussioner samt resultat som följer presenteras 

teorin som används i den här uppsatsen.  

4.1 ÅLDERISM 

Det mänskliga åldrandet är inbäddat i sociala sammanhang och låter sig formas av sociala 

faktorer.40 Det råder både implicita och explicita fördomar om äldre människors åldrande och hur 

det är att vara äldre, vilket påverkar mänskligt åldrande. Denna stereotypiska generaliseringen av 

äldre människor och ålder refereras till som ageism.41 År 1969 etablerade Robert Neil Butler, 

gerontolog och psykiater, begreppet ageism, vilket är benämningen på det förlopp av systematisk 

diskriminering av människor till följd av ålder. Butler menade i sitt tidigare arbete att 

diskrimineringen i första hand utfördes av medelålders-gruppen som riktade diskrimineringen 

både åt yngre och äldre grupper i samhället. Detta, menade Butler, beror på att medelåldersgruppen 

ansvarar för välfärden för båda grupper, vilket gör att grupperna därför är underordnade. I senare 

arbete framstår att Butler främst hävdar att ageism åsyftar diskrimineringen riktad mot personer 

av äldre ålder.42 Ålderism, som begreppet översätts till svenska, kan liknas vid den process som 

sexism eller rasism innebär – det vill säga att en diskriminering sker till följd av särskilda attribut 

som individen innehar.  

Ålderism framgår vara den form av diskriminering som tas lättvindigast, menar gerontolog Lars 

Andersson.43 Ålderismen finns att återfinna i livets samtliga områden och inbegriper den offentliga 

sfären genom exempelvis institutionaliserade normer.44 Nästan uteslutande är ålderismen negativt 

betingad, kan skada äldre och väntas drabba alla äldre någon gång i livet.45  

Begreppet ålderism identifierar således en grupp som systematiskt diskrimineras på grund av äldre 

ålder och redogör för varför detta är ett problem. Teorin om ålderism är intressant för denna 

 
40 Doron, Israel, Numhauser-Henning Ann, Spanier, Benny, Georgantzi Nena, Mantovani, Eugenio, ”Ageism and Anti -

Ageism in the Legal System: A review of key themes” in  Ayalon, Liat & Tesch-Römer, Clemens (red.), Contemporary 

perspectives on ageism, Springer Open, Cham, Switzerland, 2018, s. 306. 
41 Ayalon, Liat & Tesch-Römer, Clemens (red.), Contemporary perspectives on ageism, Springer Open, Cham, Switzerland, 

2018, s. 1-2. 
42 Robert N. Butler, “Age-Ism: Another Form of Bigotry”, The Gerontologist, Volume 9, Winter 1969, s. 8–11, 243 & 246. 
43 Andersson, Lars, Ålderism, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 5–9. 
44 Robert N. Butler, “Ageism: A foreword”, Journal of Social Issues, Volume 36 no. 2, 1980, s. 8. 
45 Ayalon, Liat & Tesch-Römer, Clemens, 2018, s. 1 & Palmore, Erdman “The Ageism Survey: First Findings”, The 

Gerontologist, Volume 41, Issue 5, 1 October 2001, s. 573-574. 
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uppsats då den ger ett samlat ramverk för att analysera rättighetsfrågor vad gäller äldre personer. 

Teorin kan användas vidare för att studera äldre personers situation i samhället och de utmaningar 

det innebär att åldras. Relationen mellan ålderism och mänskliga rättigheter kommer att 

tydliggöras nedan. Innan dess är det av relevans att definiera hur begreppet mänskliga rättigheter 

används i denna uppsats. 

4.2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

För att förstå för-argumentationen för en FN-konvention för äldre personers rättigheter krävs att 

innebörden av mänskliga rättigheter definieras. I denna uppsats förstås mänskliga rättigheter som 

sådana rättigheter som reglerar relationen mellan stat och individ, och vilka gäller för alla individer 

i egenskap av att vara människa.46 Eftersom de mänskliga rättigheterna är universella innebär det 

att ingen diskriminering får ske av åtnjutande. Detta har redogjorts för utförligare i 

bakgrundskapitlet. 

4.2.1 ÅLDERISM OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

Sambandet mellan ålderism och mänskliga rättigheter är att följderna av ålderism kan leda till 

rättighetskränkningar genom exempelvis diskriminering på grund av äldre ålder. Att 

diskriminering kan påverka rättighetsåtnjutandet bekräftas av delar av det befintliga internationella 

människorättssystemet, som inkluderar flera diskrimineringsförbud. Att specialiserade 

internationella konventioner formulerats, såsom Kvinnokonventionen, pekar vidare på den 

begränsning av rättighetsåtnjutande som diskriminering kan resultera i. Eftersom även ålderism 

kan påverka åtnjutandet av mänskliga rättigheter ges utrymme för misstanke om att de universella 

rättigheterna inte når alla och i detta fall särskilt äldre personer. Att ålderism dessutom återfinns i 

den offentliga sfären genom exempelvis institutionaliserade normer bidrar till misstanken om att 

åtnjutandet av rättigheter är begränsat och att det finns ett behov att motarbeta detta, då det kan 

påverka äldre personer negativt.47 

  

 
46 United Nations, General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, art 1. 
47 Doron, Israel, m.fl., 2018, s. 306–307. 
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5. METOD 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som ligger till grund för uppsatsens studie och varför 

detta val gjorts. Även tillvägagångssättet för analysen och framställandet av resultat redogörs för. 

En argumentationsanalys, som är en variant av kritiskt granskade textanalys, kommer att ligga till 

grund för studien. Argumentationsanalysen kan användas för att identifiera och rekonstruera 

argument i debatter eller dylikt samt granska hur dessa argument underbyggs. Därtill sker en 

bedömning och mätning av relevansen och hållbarheten av argumenten genom tolkning.48 Med 

relevans menas i den här studien att argumentet som ska ge stöd till tesen har ett samband och är 

logiskt sammankopplat med det som diskuteras. Med hållbarhet menas i den här studien den grad 

av trovärdighet som finns för att argumentet är riktigt. Argument kan vara relevanta och hållbara 

i varierande grader. I denna uppsats sträcker sig graderingen från låg, måttlig till hög. Det resultat 

som framvinns genom analysen av relevans och hållbarhet ger grund för bedömning av arguments 

beviskraft,49 vilken också bedöms utifrån graderingen låg, måttlig till hög. Om exempelvis 

bedömningen av relevansen är låg och bedömningen av hållbarheten är hög resulterar detta i att 

beviskraften bedöms vara måttlig. Detsamma gäller om exempelvis relevansen är måttlig och 

hållbarheten är hög/låg. Är däremot både relevansen och hållbarheten hög/låg bedöms beviskraften 

vara hög/låg. Ett argument kan vara hållbart men inte av relevans för tesen.50 

Om argumentets beviskraft kan anses vara högt, talar det för att argumentet bör accepteras vilket 

också ger stöd åt tesen som framstår som mer solid än tidigare.51 Således innebär det att om 

delteserna visas vara dels relevanta, dels hållbara blir det problematiskt att avfärda huvudtesen. 

Om det kan visas att en FN-konvention utgör det bästa sättet att skydda äldre personers rättigheter 

är det rimligt att anta att en FN-konvention bör formuleras. Om det däremot skulle visa sig att 

argumentationen saknar stöd ger det goda skäl att ifrågasätta tesen. Det är således genom dessa 

moment som resultatet utvinns.  

 
48 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders, Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande, 2. [utökade] 

utg., Natur & kultur, Stockholm, 2009, s. 8–9, 22–23 & s. 210–212. 
49 Ibid. s. 23. 
50 Ibid. s. 126. 
51 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 92–93. 
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Som redogjorts för i introduktionen av denna uppsats är syftet att analysera för-argumentationen 

kring en FN-konvention för äldre personers rättigheter, det är däremot inte uppsatsens ambition att 

genom argumentationsanalysen driva en egen argumentation om en FN-konvention för att skydda 

äldre personers rättigheter.  

5.1 URVAL, AVGRÄNSNINGAR OCH MATERIAL 

För att bättre förstå tillvägagångssättet för uppsatsen redogörs i detta avsnitt för det urval och 

avgränsningar som gjorts och på vilka grunder samt vilket material som används för studien. 

Därefter redogörs för tillvägagångsättet för argumentationsanalysen.   

5.1.1 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Då studien är problemorienterad har materialet varierande betydelse för uppsatsen. För att studera 

för-argumenten för en FN-konvention för äldre personers rättigheter har den icke-statliga 

organisationen HelpAge International argument valts. Detta val görs utifrån skälet att HelpAge 

International har en erkänd meritlista och lång erfarenhet av att arbeta för äldre personers 

rättigheter, därtill är organisationen väl synlig i FN:s arbete för att arbeta för stärkt skydd för äldre 

personer.52 Vid sökningarna efter för-argument har det också blivit tydlig att HelpAge 

International samlar dessa argument och därmed finns det goda skäl för att använda 

organisationens dokument. Under insamlandet av material har det dessutom uppdagats att 

HelpAge International argument refereras till, vilket vidare visar på organisationens relevans inom 

området.53 Studien utgår från HelpAge International dokument FAIR Guidelines, med tillhörande 

bilaga, som innehåller riktlinjer för hur (främst) civilsamhällesorganisationer kan argumentera för 

en FN-konvention för äldre personers rättigheter.54 Valet av specifikt detta dokument grundas i att 

det formulerar de främsta argument som identifierats och är tidsenligt. Eftersom dokumentet är 

 
52 United Nations Population Fund & HelpAge International, Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A 

Challenge, 2012, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf [hämtad 6 maj 2020], United Nations, 

General Assembly A/AC.278/2019/2, Open-ended Working Group on Ageing, Report of the Open-ended Working Group on 

Ageing on its tenth working session, 2019, https://undocs.org/en/A/AC.278/2019/2, [hämtad 6 maj 2020] & United Nations, List 

of NGOs Accredited to the OEWG on Ageing, n.d., https://social.un.org/ageing-working-group/accreditedngos.shtml, [hämtad 6 

maj 2020]. 
53 Se exempelvis Herro, Annie, “Advocating a UN Convention on the Rights of Older Persons in the United Kingdom: The Case 

for a Radical Flank”, Journal of Human Rights Practice, 2018, pp. 625-643 & Ramachandran, Mallika, “Older persons and the 

international Human Rights Framework: Argument for a specific international convention”, Journal of the Indian Law Institute, 

vol. 56, no. 4, 2014, pp. 523-549.  
54 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International,  

2019, http://www.helpage.org/download/5cc1df95668d1, [hämtad 12 april 2020] & Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps 

towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, Annex: A UN convention on the rights of older 

people, Five reasons why we need a convention, 2019, http://www.helpage.org/download/5cff795cda8d9, [hämtad 12 april 2020]. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf
https://undocs.org/en/A/AC.278/2019/2
https://social.un.org/ageing-working-group/accreditedngos.shtml
http://www.helpage.org/download/5cc1df95668d1
http://www.helpage.org/download/5cff795cda8d9
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daterat till år 2019 innebär det att innehållet beaktar den utveckling som varit inom området genom 

exempelvis etablerandet av OEWGA.  

Uppsatsen analyserar för-argument för en FN-konvention för äldre personers rättigheter, vilka 

bland annat analyseras utifrån den information som redogjorts för i bakgrundskapitlet och 

forskningsöversikten. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att även analysera fristående emot-

argument.   

5.1.2 MATERIAL 

Valet av material har utgått från att det finns två alternativ för att stärka äldre personers skydd, 

dels att stärka äldre personers skydd genom det befintliga internationella människorättssystemet, 

dels att formulera en specialiserad FN-konvention för äldre personers rättigheter. Källor som berör 

detta har beaktats och ambitionen har varit att materialet ska tillföra varierande perspektiv. En del 

av materialet som presenterats i bakgrundskapitlet och forskningsöversikten är sådant som är 

användbart för en djupare förståelse av analysen och resultatet, såsom rapporterna om äldre 

personers situation.  

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Eftersom en del moment utgår från författarens tolkning är det av särskild relevans att vara 

transparent i tillvägagångssättet. Nedan följer därför en utförlig beskrivning hur argumenten 

identifierats, tolkats och bedömts.    

Argumentationsanalysen utgår från de dokument som HelpAge International har formulerat. 

Utifrån dessa dokument har de argument som bedrivs identifierats. Dessa har sedan strukturerats i 

en huvudtes med två tillhörande delteser. Därefter har de argument, och eventuella belägg för 

argumenten, som ämnar stödja deltesen identifierats. Argumenten under respektive deltes har 

sedan analyserats utifrån relevans och hållbarhet, detta i syfte att bedöma i vilken omfattning 

argumenten stödjer eller underminerar de identifierade delteserna. Argumentationsanalysen 

avslutas med en bedömning för hur delteserna med respektive argument förhåller sig till 

huvudtesen. Vid bedömningen har nödvändiga frågor ställts till argumenten för att testa relevansen 

och hållbarheten. Om exempelvis ett argument påstår att a convention would provide the 

necessary, legally binding protection of older people’s rights under international law så har detta 

analyserats utifrån den tidigare forskningen som dels hävdar att konventioner inte bidrar till ökat 
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skydd för mänskliga rättigheter, dels att konventioner har positiv effekt samt hur detta argument 

förhåller sig till delteserna. I vissa fall har relevans och hållbarhet prövats utifrån logiska 

resonemang. Genom detta kritiska förhållningssätt mäts huruvida argumentet är relevant och/eller 

hållbart. Om respektive deltes stärks av argumenten som analyserats framstår huvudtesen som mer 

solid än tidigare. Utifrån det resultat som framvinns presenteras slutsatser kring frågan huruvida 

en FN-konvention för äldre personer bör formuleras eller om arbetet med att stärka äldre personers 

skydd bör fortgå inom det befintliga internationella människorättssystemet.  

För att göra för-argumenten rättvisa bevaras argumenten i dess ursprungliga språk som är engelska. 

Inga argument har skrivits om eller förändrats, några argument redovisas dock inte i sin helhet 

utan endast de relevanta delarna framgår på grund av utrymmesrestriktioner. Innebörden av 

argumenten förändras inte.  

5.2.1 VÄRDERING 

Det är av relevans att redogöra för värderingen av argumenten för att transparensen ska vara god. 

Eftersom uppsatsen utgår från att det finns en värdegemenskap kring behovet av stärkt skydd för 

äldre personer, förhåller sig också värderingen av argumenten till detta. Det innebär att när 

frågorna ställs kring relevans och hållbarhet för de för-argument och de efterföljande 

invändningarna, så är utgångspunkten att både för-argumenten och invändningarna syftar till att 

stärka äldre personers skydd. Alternativet till att införa en ny konvention är alltså inte att helt bortse 

från exempelvis riskerna att ålderism påverkar samhällens behandling av äldre personer och 

möjligheten för dem att tillvarata sina rättigheter – alternativet är istället att föreslå att ålderism 

kan bekämpas lika bra, eller bättre, med det befintliga internationella människorättssystemet (och 

bättre övervakning och uppföljning av det). 

5.3 RISKER MED ARGUMENTATIONANALYS  

Likt redogörelsen för hur värderingen har gjorts är det också viktigt att diskutera den påverkan 

tolkningen av argumenten kan ha då en argumentationsanalys utförs och vilka åtgärder som 

vidtagits. En uppenbar risk när argument tolkas är att författarens förförståelse kan påverka 

analysen.55 För att minimera denna risk har argumenten främst tolkats utifrån tillgänglig forskning. 

Det går dock inte att utesluta att utfallet av analysen skulle kunna bli annorlunda om samma studie 

 
55 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2012, s. 95. 
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skulle utföras av annan. Till följd av medvetenhet kring dessa risker och åtgärderna som vidtags 

för att minimera dem, kan resultatvaliditeten anses vara tillräcklig för att anse att studien svarar 

mot uppsatsens syfte.   
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6. ARGUMENTATIONANALYS  

I detta kapitel utförs argumentationsanalysen. Uppsatsen har avgränsats till att inkludera endast 

HelpAge International för-argumentation för en FN-konvention för äldre personers rättigheter. I 

denna för-argumentation har identifierats den huvudtes som bedrivs, the time has come for an 

international convention on the rights of older people. Till denna huvudtes har identifierats två 

delteser; the existing international human rights system fails to adequately protect human rights 

of older people och a new UN convention is the best option. Den argumentation som anförs som 

stöd till teserna analyseras och följs av en bedömning av beviskraften.  

6.1 DELTES ETT 

Den deltes som nu kommer analyseras är the existing international human rights system fails to 

adequately protect human rights of older people.56  

6.1.1 ARGUMENT ETT 

Som stöd för ovan deltes anförs argumentet att There are areas of older people’s lives where their 

human rights are not adequately protected by existing international human rights treaties. Detta 

är ett påstående om att äldre personers rättigheter inte är fullgott skyddade inom särskilda områden. 

Ett sådant exempel på område är att människor av äldre ålder utsätts för ålderism – det vill säga 

den stereotypisering av och den diskriminering som riktas mot äldre personer på grund av äldre 

ålder. FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden bekräftar att ålderism förekommer.57 

Som belägg för hållbarheten i detta argument kan refereras till det faktum att MIPAA formulerades 

med ambitionen att verka för äldre personers värdighet med tre främsta prioriterade områden: äldre 

personer och utveckling, befrämjandet av hälsa och välbefinnande samt säkerställandet av 

befrämjande miljöer för äldre personer.58 Formulerandet av MIPAA visar på ett identifierat behov 

av åtgärder, i detta fall behov av stärkt skydd för äldre personer inom särskilda områden. 

Ytterligare belägg för hållbarheten återfinns i uppföljningen gjord av FN kring äldre personers 

situation, i vilken det identifieras att utöver diskriminering förefaller även våld mot äldre utgöra 

 
56 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 8. 
57 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Current Status of the Social Situation, Well-being, Participation 

in Development and Rights of Older Persons Worldwide,  2012, 

https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/publications/current-status-older-persons.pdf, [hämtad 8 maj 2020], s. 50. 
58 United Nations, Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, New York, 2003, art. 1. 

https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/publications/current-status-older-persons.pdf
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en utmaning.59 Även etableringen av OEWGA visar på att det finns en del utmaningar vad gäller 

skydd för äldre personer och detta inom särskilda områden. Föregående talar för att det finns 

områden av äldre personers rättigheter som inte täcks av det befintliga internationella 

människorättssystemet, annars hade det inte hade funnits ett behov av att formulera MIPAA eller 

etablera OEWGA.  

BELÄGG FÖR ARGUMENT ETT 

Som belägg för argumentet anförs att Older people are subjected to different forms of 

discrimination.60 Hållbarheten i detta belägg bekräftas av FN.61 Detta, tillsammans med i 

uppsatsen tidigare presenterad information om att ålderism existerar och att den ibland tolereras, 

ger belägg för hållbarheten då det har en verklig förankring och är av relevans för deltesen. En 

invändning mot argumentet är att det är svårt att fastslå att ålderism förekommer enbart på grund 

av att tillräckligt skydd i mänskliga rättighetsmekanismer saknas för äldre men det utesluter inte 

det. Det är dock av relevans att belysa att det inte är enbart äldre personers rättigheter som kränks 

runtom i världen, även andra grupper såsom personer med funktionsnedsättning (som ofta följer 

av ålder) och kvinnor kränks. I vissa fall är det därför svårt att fastslå att diskrimineringen 

förekommer på grund av äldre ålder och inte på andra grunder – då är det föga troligt att exempelvis 

ett förbud av diskriminering av äldre skulle hjälpa individen. Kränkningsgrunder överlappar ofta 

varandra och det är värt att ha i åtanke när sådana här analyser görs. Hållbarheten för detta 

argument utmanas av det faktum att äldre i många länder åtnjuter respekt och andra förmåner till 

följd av sin ålder. Visserligen har fastslagits att diskriminering på grund av ålder, ålderism, är ett 

verkligt fenomen som en del äldre får utstå men det bör inte försumma den del äldre som tvärtom, 

prisas för sin ålder. Inom flera kulturer och geografiska områden anses äldre exempelvis vara 

erfarna, visa och äldre fungerar ibland som familjens överhuvud. För att exemplifiera den hänsyn 

som förekommer för äldre personers utsatta situation kan ett exempel från covid-19 pandemin år 

2020 ges, där har det identifierats att äldre personer löper större risk att smittas och Sverige har 

därför utfärdat särskilda riktlinjer för personer över 70 år. Personer i denna ålder, och äldre, 

 
59 United Nations, General Assembly, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing - Report of the Secretary-General, 

A/69/180, 24 July 2014, https://undocs.org/A/69/180, [hämtad 2 maj 2020], s. 2-9. 
60 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1.  
61 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Current Status of the Social Situation, Well-being, Participation 

in Development and Rights of Older Persons Worldwide, 2012, s. 50 & United Nations, General Assembly, Follow-up to the 

Second World Assembly on Ageing Report of the Secretary-General, A/69/180, 24 July 2014. 

https://undocs.org/A/69/180


 
 

22 

 

uppmuntras stanna hemma för att undvika att bli smittade, trots att även yngre påverkas och 

smittas.62 Genom detta kan exempelvis förstås att äldre personers utsatta position 

uppmärksammats och givits utrymme, dels av staten, dels av privatpersoner. Å ena sidan kan det 

reflektera den respekt som finns för äldre, å andra sidan kan det bidra till att cementera 

uppfattningen av äldre som hjälplösa. Denna situation har också inneburit att arbetslösheten har 

stigit och en del av de som förlorat sitt arbete är äldre personer, till följd av den ålderism och 

diskriminering som förekommer kan tänkas att äldre personer i denna situation får svårare att hitta 

ett nytt arbete. Detta visar på den särskilda situation som äldre personer kan ställas inför men som 

inte i tillräcklig grad bemöts genom det befintliga internationella människorättssystemet.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt hög grad av relevans och en relativt hög grad av hållbarhet. 

Sammantaget bedöms beviskraften vara hög. 

6.1.2 ARGUMENT TVÅ 

Som stöd för deltesen anförs argumentet att Some human rights and obligations that exist under 

international law are not being translated into national law…for example the right to non-

discrimination…63 Detta argument är relevant för deltesen eftersom det hävdar att det befintliga 

internationella människorättssystemet har tillkortakommanden vad gäller skydd av äldre personers 

rättigheter som i sin tur reflekteras i exempelvis den nationella lagstiftningen. Som belägg för 

argumentets hållbarhet kan refereras till MIPAA-uppföljningen som fastslår att äldre personers 

rättigheter inte beaktas i tillräcklig grad i bland annat nationell lagsstiftning och policy.64 

Ytterligare belägg för hållbarheten anförs genom det resonemang Mégret för, att inhemska 

ansträngningar inte erbjuder ett tillräckligt skräddarsytt förhållningssätt till de utmaningar som 

äldre upplever.65 Här kan argumentets hållbarhet dock ifrågasättas. Att länder misslyckas 

implementera nationella lagar enligt konventionsinnehåll behöver inte innebära att det beror på att 

skydd för äldre personers rättigheter saknas i mänskliga rättighetssystemet. En förklaring skulle 

 
62 Folkhälsomyndigheten, Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare, 16 mars 2020, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-

kontakter-tills-vidare/ [hämtad 7 maj 2020]. 
63 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 11. 
64 United Nations, Economic and Social Council, Third Review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on 

Ageing 2002, E/CN.5/2018/4, 2017. 
65 Mégret, Frédéric, 2011, s. 42-51. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/
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kunna vara att skydd för äldre personer finns i det befintliga internationella människorättssystemet 

men att övervakningen av implementeringen är bristfällig, vilket reflekteras i svaga åtgärder i den 

inhemska lagstiftningen.  

BELÄGG FÖR ARGUMENT TVÅ 

Som belägg för ovanstående argument anförs att Existing human rights law only offers limited 

protection against the negative impact of the actions of the private sector and individuals within 

families.66 Utifrån detta argument finns ett behov för stärkt skydd från den negativa påverkan som 

åsamkas av den privata sektorn, individer och/eller inom familjen. Detta arguments hållbarhet kan 

beläggas med att Kvinnokonventionen, som uppmärksammats av Englehart och Miller, skiljer sig 

från övriga konventioner då den förordnar förändring i den offentliga och privata sfären.67 

Eftersom Kvinnokonventionen skiljer sig åt från övriga konventioner bör det innebära att skydd 

från den negativa (och skadliga) påverkan från privata aktörer, individer och inom familjen saknas 

i övriga mänskliga rättighetsdokument. Däremot kan avsaknaden av skydd från privata aktörer, 

individer och inom familjen i övriga mänskliga rättighetsdokument visa på att ett sådant behov 

inte varit aktuellt tidigare, vilket ger skäl att ifrågasätta hållbarheten i argumentet. Argumentets 

hållbarhet kan dock beläggas med att konventionerna inte haft skäl att beakta de särskilda 

utmaningar och behov som äldre ställs inför som medförts av den demografiska utvecklingen. 

Detta ger skäl att misstänka att det saknas ett skydd från privata aktörer, individer och inom 

familjen i nuvarande mänskliga rättighetsdokument som därför inte heller ger skydd åt äldre 

personer, vilket ytterligare ger belägg för argumentets hållbarhet. Här är det dock viktigt att 

poängtera att mänskliga rättigheter är sådana som särskilt reglerar relationen mellan stat och 

individ, det ställs dock en del krav på att staten ska säkerställa att skydda individens rättigheter 

från kränkning även av annan individ eller aktör. Detta tar dock inte särskild hänsyn till äldre 

personers särskilda situation.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt hög grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av relativt 

måttlig grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

 
66 Sleap, Bridget, Why it is time for a convention on the rights of older people - Position Paper, HelpAge International, 2009, s. 4. 
67 Englehart, Neil A. & Miller, Melissa K, 2014, s. 23. 
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6.1.3 ARGUMENT TRE 

Som stöd för deltesen anförs argumentet att …existing standards are scattered…68 Argumentet 

fastslår att existerande mänskliga rättighetsstandards är utspridda, det uttrycker dock inte specifikt 

att skydd för äldre personers rättigheter saknas. Exempelvis kan det tänkas att trots att standards 

är spridda finns dem likväl att finna i olika internationella och regionala konventioner som är till 

för att skydda äldre personers rättigheter, vilket utmanar argumentets hållbarhet. Taget ur sitt 

sammanhang går det därför att tolka att det finns skydd men att detta skydd inte är samlat. 

Hållbarheten av argumentet beläggs av bland annat den forskning som Mégret69, Rodriguez-

Pinzon och Martin70 bedriver som konkluderar att befintliga mänskliga rättighetsstandards är 

spridda. Det är även rimligt att misstänka att spridda ansträngningar kan leda till ett sämre skydd 

för äldre personers rättigheter eftersom det, särskilt till följd av regionala konventioner, kan 

innebära att äldre personer i andra regioner inte kan göra anspråk på detta skydd och därmed 

försvåras ett universellt åtnjutande av äldre personers rättigheter. Detta resonemang ger belägg för 

kravet på en universell FN-konvention för äldre personers rättigheter.  

Argumentet kan tolkas som att det dels inte säger något om att äldre personer skulle sakna skydd 

i det befintliga internationella människorättssystemet, dels att spridningen i sig innebär att alla 

äldre personer inte åtnjuter samma skydd, vilket sammantaget leder till bedömningen att 

relevansen kan ifrågasättas.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt måttlig grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av en relativt 

hög grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

6.1.4 ARGUMENT FYRA 

Som stöd för deltesen anförs argumentet att There is no international mechanism for monitoring 

and accountability.71 Argumentet har sin grund i dels den brist som följer av kommittéernas 

misslyckande att övervaka länders skyldigheter mot äldre, dels ett misslyckande att generellt, i 

 
68 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 10. 
69 Mégret, Frédéric, 2011, s. 64-65. 
70 Rodríguez-Pinzón, Diego & Claudia Martin, 2003, s. 1008. 
71 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 10. 
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tillräcklig grad, utkräva ansvar för rättighetskränkningar. Om ingen övervakning förekommer är 

det svårt att på goda grunder argumentera för att äldre personers rättigheter tillgodoses eller vice 

versa, vilket gör att relevansen för argumentet kan ifrågasättas. Argumentets hållbarhet kan också 

ifrågasättas av det faktum att Office of the High Commissioner for Human Rights har tillsatt en 

Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older people som har till uppgift att 

övervaka, utvärdera och rapportera om äldre personers situation gällande mänskliga rättigheter, 

vilket visar på att viss övervakningsmekanism finns.72 Hållbarheten i argumentet beläggs dock 

genom forskning som visar att äldre personers rättigheter kränks på flera vis, såsom att äldre 

personer ofta nekas tjänster, arbeten eller respekt på grund av ålder eller att de ofta utsätts för olika 

typer av våld.73 Detta visar på de tillkortakommanden som återfinns i det befintliga internationella 

människorättssystemet. Vidare beläggs också argumentet genom Cassel som uppmärksammar att 

med internationella konventioner följer övervakningsmekanismer som bidrar till att skydda 

rättigheter. Utifrån detta perspektiv kan tänkas att otillräcklig övervakning av äldre personers 

rättigheter påverkar (och kanske även försämrar) deras skydd inom den internationella 

människorättslagstiftningen, vilket belägger argumentets hållbarhet. 

BELÄGG FÖR ARGUMENT FYRA 

Som belägg för ovanstående argument anförs att Treaty monitoring bodies have failed to 

adequately monitor whether states are meeting their obligations towards older people.74 

Hållbarheten i detta argument beläggs genom att visa på den låga grad av utfärdandet av allmänna 

rekommendationer kring äldre av konventionskommittéerna, vilket skulle kunna visa på bristfällig 

övervakning av hur stater tillgodoser äldre personers rättigheter.75 Förutsatt att argumentet är 

korrekt finns det skäl att ifrågasätta om den bristande övervakningen av statsparters efterlevnad 

reflekterar den otillräckliga kännedom som kan tänkas existera kring äldre personers rättigheter 

inom konventionskommittéerna och statsparterna. Det kan också bero på ett svalt intresse för att 

dels uppmärksamma, dels verka för äldre personers rättigheter men det kan också tänkas reflektera 

 
72 United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, The Independent Expert on the enjoyment of all human 

rights by older people, n.d., https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx, [hämtad 10 maj 

2020]. 
73 Rodríguez-Pinzón, Diego & Claudia Martin, 2003, s. 1008. 
74 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1. 
75 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 11. 
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det internationella samfundets position i frågan, vilket skulle ge belägg för argumentet. 

Hållbarheten kan dock ifrågasättas, i vissa fall kan antas att den övervakning som förekommer 

riktar sig till alla, inklusive äldre. Argumentets hållbarhet utmanas vidare av exempelvis de 

särskilda rekommendationer avseende staters behandling av äldre som utfärdades inom det 

befintliga internationella människorättssystemet under covid19-pandemin år 2020.76 Vidare 

hävdar argumentet att konventionskommittéerna har misslyckats i sitt övervakningsarbete av 

staters skyldigheter gentemot äldre personer men det är dock inte detsamma som att äldre 

personers rättigheter inte skyddas i tillräckligt stor utsträckning, vilket gör att argumentets relevans 

kan ifrågasättas.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt låg grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av relativt hög 

grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

6.2 SAMMANFATTNING AV DELTES ETT 

Som stöd för den första deltesen, the existing international human rights system fails to adequately 

protect human rights of older people, identifierades fyra främsta argument. I tabellen nedan 

redogörs för i vilken grad argumenten bedömdes vara relevanta och hållbara. 

Tabell 1 – Deltes ett - Grad av relevans och hållbarhet 

DELTES: the existing international human rights system fails 

to adequately protect human rights of older people 

ARGUMENT RELEVANS HÅLLBARHET 

1. There are areas of older people’s lives where their 

human rights are not adequately protected by existing 

international human rights treaties 

Hög Hög 

2. Some human rights and obligations that exist under 

international law are not being translated into national 

law…for example the right to non-discrimination…. 

Hög Måttlig 

3. …existing standards are scattered… Måttlig Hög 

4. There is no international mechanism for monitoring 

and accountability 

Låg Hög 

Av de fyra argumenten anses det första argumentet vara det som i högst grad ger stöd för deltesen. 

Det argument som i lägst grad ger stöd för deltesen bedöms vara det fjärde argumentet. 

 
76 Soledad Cisternas Reyes, María & Kornfeld-Matte, Rosa, The right to life of persons with disabilities and older persons 

infected by Covid-19, United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, n.d., 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25829&LangID=E#_ftn3 [hämtad 9 maj 2020]. 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25829&LangID=E#_ftn3
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Sammantaget är graden av hållbarheten i argumenten något högre än graden av relevansen. 

Beviskraften för den argumentation som förts under denna deltes anses sammantaget vara relativt 

hög. Det innebär att argumenten är sådana som talar för att det befintliga internationella 

människorättssystemet inte skyddar äldre personers rättigheter i tillräcklig utsträckning – 

åtminstone inte som de nu tillämpas och med den praxis som råder. 

6.3 DELTES TVÅ 

Den deltes som nu kommer analyseras är a new UN convention is the best option.77 

6.3.1 ARGUMENT ETT 

Som stöd för deltesen anförs argumentet Only a new convention could address the gaps in the 

existing human rights system.78 Detta argument är relevant för deltesen eftersom det har en klar 

koppling till att just en FN-konvention är det bästa alternativet för att adressera de gap som finns 

i skyddet för äldre personers rättigheter i det befintliga internationella människorättssystemet. 

Visserligen har en del ansträngningar identifierats för att adressera äldre personers utmaningar 

inom det internationella människorättssystemet, MIPAA och OEWGA är sådana exempel. Inom 

vissa områden har ansträngningarna visat sig vara framgångsrika vad gäller att uppmärksamma 

äldre personers utmaningar och behov, medan det i vissa fall visat sig att utmaningarna kvarstår. 

Det visar därför att ytterligare åtgärder krävs. Är det rimligt att endast en ny konvention har 

förmågan att adressera gapen i det befintliga internationella människorättssystemet eller finns det 

andra tillvägagångssätt? Argumentets hållbarhet beläggs genom att det bevisligen kvarstår 

utmaningar vad gäller att fylla de gap som finns, trots diverse ansträngningar. Eftersom dessa 

ansträngningar anses vara otillräckliga skulle en ny FN-konvention för äldre personers rättigheter, 

åtminstone i teorin, kunna vara det bästa alternativet. Argumentets hållbarhet kan dock ifrågasättas 

utifrån att det endast skulle finnas ett möjligt tillvägagångssätt för att adressera gapen. 

Hållbarheten utmanas vidare av det faktum att det saknas bevis för att en ny konvention 

automatiskt leder till att lösa denna problematik. Exempelvis kan refereras till barns och kvinnors 

rättigheter – trots specialiserade konventioner kvarstår utmaningar vad gäller skydd.  

 

 
77 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 13. 
78 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1. 
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BELÄGG FÖR ARGUMENT ETT 

Som belägg för ovanstående argument anförs att en konvention skulle …cover areas of older 

people’s lives that are currently not adequately provided for.79 Argumentet är relevant för deltesen 

eftersom det kopplar till att en FN-konvention skulle utgöra det bästa alternativet. På så vis skulle 

detta bidra till att fylla de gap som existerar. Hållbarheten i detta argument kan beläggas genom 

det som visades i bakgrundskapitlet, i vilken visades att konventioner med åren blivit allt mer 

specialiserade till att adressera de utmaningar som identifierade grupper upplever. Detta har skett 

till följd av att särskilda behov av stärkt skydd (ofta till följd av omfattande kränkningar) har 

identifierats för en definierad grupp. Specialiserade konventioner ämnar adressera sådana områden 

som anses vara otillräckligt skyddat inom det befintliga internationella människorättssystemet. Å 

ena sidan, med detta i åtanke är det inte osannolikt att en konvention, likt övriga specialiserade 

konventioner, skulle utgöra ett alternativ för att täcka dessa områden. Å andra sidan kan 

argumentets hållbarhet ifrågasättas genom att fragmentering av mänskliga rättigheter genom 

specialiserade konventioner i vissa fall bidragit till framgångar och ökat skydd, medan det i andra 

fall inte haft avgörande verkan. Som visades i forskningsöversikten identifierades det att de 

specialiserade konventionerna kunde ha en försämrande och urholkande effekt. Utifrån ovan kan 

en specialiserad konvention för äldre personers rättigheter täcka sådana områden som i existerande 

instrument inte anses vara fullgott skyddade men det skulle likväl kunna leda till knappa eller inga 

förändringar alls, och än värre, försämra och försvaga.  

Som belägg för argumentet anförs att … a new convention would … eliminate age 

discrimination…och … change our attitudes towards older people…80 Argumentet bedöms som 

relevant eftersom det talar för att en FN-konvention skulle utgöra ett alternativ för att eliminera 

diskriminering och ändra attityder gentemot äldre personer. Hållbarheten i detta argument beläggs 

genom tidigare forskning som visar på att tidigare specialiserade konventioner har haft viss verkan 

på diskriminering, så som exempelvis Kvinnokonventionen. Argumentets hållbarhet kan dock 

ifrågasättas av den information som redogjorts för i bakgrundskapitlet och forskningsöversikten. 

Den visar på att specialiserade konventioner kan bidra till att ytterligare cementera 

 
79 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1, 
80 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1. 
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marginalisering, såsom Kvinnokonventionen kritiserats för att göra. Detta då en särskild 

konvention kan ge signal av att den identifierade gruppen har behov av särskilda mänskliga 

rättigheter, vilka egentligen borde inkluderas i den universella tanken om varje människas rätt. I 

fallet med äldre kan det innebära att synen på äldre som hjälplösa och ”i behov” istället stärks och 

då kan ålderismen befästas ytterligare genom en konvention.  

Som belägg för argumentet anförs vidare att en FN-konvention skulle …prohibit all forms of 

discrimination based on older age, whether alone or in combination with other factors.81 

Argumentet menar att en ny FN-konvention skulle förbjuda all form av diskriminering och i 

förhållande till att en FN-konvention är det bästa sättet att skydda äldre personers rättigheter så 

bedöms argumentet vara relevant. Som belägg för argumentets hållbarhet kan refereras till 

uppföljningen gjord av FN kring äldre personers situation i vilken det konkluderas att 

diskriminering på grund av ålder ofta följer med andra typer av diskriminering såsom på grund av 

kön och/eller etnicitet, vilket försvårar för äldre att åtnjuta mänskliga rättigheter.82 Detta kan tolkas 

som att den intersektionella diskrimineringen som äldre ofta upplever redan uppmärksammats, 

vilket också är synligt i artikel 11(1 E) i Kvinnokonventionen.83  

Det finns skäl att tro att en konvention som förbjuder diskriminering kan bidra till att ytterligare 

uppmärksamma den (intersektionella) diskriminering som förekommer av äldre. Det finns dock 

anledning att undersöka huruvida en ny FN-konvention utgör det bästa alternativet för detta, 

exempelvis går det att i redan befintliga konventioner finna förbud mot diskriminering och där 

inkluderas även äldre personer eftersom ingen diskriminering är tillåten, vilket gäller alla personer. 

Vad som dock talar för hållbarheten i detta argument är att de befintliga diskrimineringsförbuden 

inte alltid specifikt beaktar äldre personers utsatthet för diskriminering. Det kan också tänkas att 

stärkt implementering och arbete med MIPAA, OEWGA:s arbete och kommittéernas generella 

kommentarer och deras dialogarbete utgör alternativa tillvägagångssätt för att uppmärksamma den 

intersektionella diskriminering som äldre personer upplever. I samband med detta, och frågan om 

huruvida det finns andra alternativ, bör inte förringas det arbete som icke-statliga organisationer, 

 
81 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 2. 
82 United Nations, General Assembly, Follow-up to the Second World Assembly on Ageing, Report of the Secretary-General, 22 

July 2011, s. 5. 
83 United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, New York, 18 December 1979, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx, 

[hämtad 10 maj 2020].  
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såsom HelpAge International, bidrar med vad gäller att uppmärksamma och informera om de olika 

typerna av diskriminering som äldre upplever. Även om ansvaret inte bör begränsas till dessa 

organisationer spelar de en stor roll för att uppmärksamma detta.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt hög grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av relativt 

måttlig grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

6.3.2 ARGUMENT TVÅ 

Som stöd för deltesen anförs argumentet att konventionen skulle … clarify states’ human rights 

obligations and responsibilities towards older people,84 it would provide a framework and 

guidance for state action85 och den skulle …require states to implement laws and policies that 

promote older people’s equality, dignity and autonomy.86 Detta argument anför flera skäl till varför 

en FN-konvention skulle skydda äldre personers rättigheter i större utsträckning och får därför 

anses som relevant i förhållande till deltesen om att en FN-konvention är det bästa 

tillvägagångssättet. Om äldre personers rättigheter inte skyddas i tillräcklig grad av det befintliga 

internationella människorättssystemet kan detta tänkas bero på dels det normativa gapet, dels 

implementeringsgapet. Det kan också tänkas förvärras av de spridda och osammanhängande 

ansträngningar som argumenterats för tidigare. Med detta i åtanke är det rimligt att hävda att 

argumentet har belägg för att en konvention kan bidra till att klargöra staters skyldigheter gällande 

mänskliga rättigheter för äldre personer som grupp.  

Hållbarheten i argumentets belägg kan dock ifrågasättas i och med att MIPAA och OEWGA:s 

arbete tillsammans med andra konventioner (som gäller även för äldre personer) rimligen redan 

ger stater vägledning i skyldigheter även mot äldre men att problematiken kvarstår. Eftersom 

konventioner är juridiskt bindande för statsparter och en ratificerande stat förpliktigar sig att 

respektera, skydda och förverkliga mänskliga rättigheter enligt konventionsinnehållet, kan tänkas 

att konventionen kan ha den verkan – att även den nya konventionen skulle kräva av statsparter att 

 
84 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1. 
85 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 14. 
86 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

Annex: A UN convention on the rights of older people, Five reasons why we need a convention, 2019, s. 1. 
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relevanta lagar och policys implementeras, som i sin tur leder till förbättrat skydd för äldre 

personers mänskliga rättigheter.  

Med referens till den information som har presenterats i bakgrundskapitlet och 

forskningsöversikten kan det dock anses vara optimistiskt att påstå att ett krav på detta blir 

verklighet, enbart för att konventionen formulerar det. Dessutom kräver det att stater faktiskt väljer 

att ratificera konventionen. En konvention ges auktoritet genom staters medgivande att bindas 

juridiskt. Sett till det faktum att regionala konventioner för äldre personers rättigheter har 

formulerats, som visats i bakgrundskapitlet, men att ratificeringsgraden har varit låg visar på att 

konventionerna inte fått den förväntade och önskade effekten. Om länderna inte är benägna att 

ratificera de konventioner som formulerats på regional nivå, finns det lite som talar för att en 

internationell konvention skulle ratificeras. Här blir särskilt frågan om en FN-konvention faktiskt 

är det bästa alternativet för att skydda äldre personers rättigheter relevant – om en konvention 

formuleras men få statsparter ansluter sig till den, vilken funktion har konventionen då? I 

forskningsöversikten visades att det finns en del som pekar på att konventioner inte får den önskade 

effekt och att den istället kan ratificeras för politisk vinning eller att länder med redan goda meriter 

inom området kan tänkas vara de som ratificerar konventioner. Kan det tänkas att konventionen 

istället endast får ett symboliskt värde som inte resulterar i minskad ålderism eller förändrat 

beteende kring lagstiftning och policys? Låt oss inte heller förringa det faktum att konventioner är 

öppna för reservationer (så till vida att reservationen är kompatibla med konventionens syfte).87 

Det skulle kunna innebära att konventionen visserligen formulerar staters skyldigheter men att 

reservationerna kan påverka skyddet. I sådant fall är det svårt att förstå en FN-konvention som det 

bästa alternativet.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt hög grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av relativt 

måttlig grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

 
87 United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, [hämtad 10 maj 2020], art 19 & McKibben, Heather 

Elko, & Western, Shaina D, “‘Reserved Ratification’: An Analysis of States’ Entry of Reservations Upon Ratification of Human 

Rights Treaties.” British Journal of Political Science 50, no. 2, 2020, s. 688-689. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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6.3.3 ARGUMENT TRE 

Som stöd för deltesen anförs argumentet It would consolidate all the rights of older people into 

one treaty.88 Argumentet är av relevans eftersom det berör de fördelar som en ny FN-konvention 

skulle kunna ha och varför det i sådana fall är det bästa tillvägagångssättet för att skydda äldre 

personers rättigheter. Hållbarheten i argumentet kan dock ifrågasättas. Äldre personers utmaningar 

förändras och vad som idag ses som en utmaning kanske är ett minne blott imorgon. En FN-

konvention kan därför inom kort anses vara utdaterad.  

Vad som däremot talar för argumentets hållbarhet är det som visats i forskningsöversikten och 

bakgrundskapitlet, där tillkortakommanden med tidigare konventioner identifierades, vilket 

resulterade i specialiserade konventioner vars ambition var att samla rättigheter i ett särskilt 

instrument för en specifik gupp. Däremot är det inte likvärdigt med att en FN-konvention är det 

bästa tillvägagångssättet för att skydda äldre personers rättigheter. Argumentets hållbarhet kan 

också ifrågasättas utifrån en konventions syfte och det belägg som argumentet anför. En 

konvention är ämnad att skapa rättigheter vars skydd inte finns att återfinna i det övriga 

internationella människorättssystemet och göra dessa juridiskt bindande. En konvention är 

däremot inte främst ämnad att fungera som ett samlingsdokument. 

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt hög grad av relevans, medan hållbarheten bedöms vara av relativt låg 

grad. Sammantaget bedöms beviskraften vara måttlig. 

6.3.4 ARGUMENT FYRA 

Som stöd för deltesen anförs argumentet It would be legally binding on states that ratify it.89 

Detta argument talar dels för att det finns ett behov av att skydda äldre personers rättigheter 

ytterligare, dels att det sker genom juridiskt bindande former. Det kan dock också argumenteras 

för att andra existerande konventioner innehåller just legally binding protection for older people 

då rättigheterna är individbaserade och gäller för alla, vilket leder till att relevansen kan 

ifrågasättas, eftersom det inte är möjligt att utesluta att samma mål kan nås genom lika bra eller 

bättre tillvägagångssätt än en konvention. Argumentets hållbarhet kan beläggas genom att referera 

 
88 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 14. 
89 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 14. 
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till MIPAA. Som visats i bakgrundskapitlet är innehållet i MIPAA inte juridiskt bindande. 

Handlingsplanen fungerar som en resurs för beslutsfattande och föreslår tillvägagångssätt för hur 

regeringar, icke-statliga organisationer och andra aktörer uppfattar, interagerar med och tar hand 

om sina äldre medborgare. Eftersom konventioner är juridiskt bindande kan det tänkas att en FN-

konvention om äldre personers rättigheter faktiskt skulle vara det bästa alternativet för att juridiskt 

befästa äldre personers rättigheter på en internationell nivå. Argumentets hållbarhet kan vidare 

beläggas genom tidigare forskning, som redogjorts för i forskningsöversikten, som visar att en 

konvention kan bidra till förändringar genom exempelvis den vägledning och diskussion som 

bland annat kommittéerna bidrar med. Argumentets hållbarhet beläggs ytterligare genom att det 

finns en del som talar för att bindande instrument har bidragit till införlivandet av mänskliga 

rättigheter i inhemska konstitutioner för ett antal stater men hållbarheten utmanas av att detsamma 

gäller för icke-bindande instrument.90 Hållbarheten utmanas också av att stater i slutändan är 

tolkande part för hur rättigheter ska exempelvis implementeras och tillhandahållas, därmed är en 

konvention inte skottsäker.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt måttlig grad av relevans och hållbarhet. Sammantaget bedöms 

beviskraften vara måttlig. 

6.3.5 ARGUMENT FEM 

Som stöd för deltesen anförs argumentet It would establish reporting, monitoring and 

accountabillity mechanisms.91 Argumentet talar för att en ny FN-konvention skulle innebära 

etablerandet av olika mekanismer som i sin tur skulle tala för att skydd av äldre personers 

rättigheter skulle stärkas, vilket leder till bedömningen att argumentet är relevant för deltesen.  

Argumentets hållbarhet utmanas av att det finns andra möjligheter till rapportering, övervakning 

och ansvarsutkrävande såsom att stärka arbetet med detta inom andra mänskliga 

rättighetsmekanismer – även inom konventioner som är juridiskt bindande. En sådan uppdatering 

i form av fakultativa protokoll till konventioner eller liknande förutsätter dock att stater ratificerar 

även dem – vilket skulle liknas vid att formulera en ny konvention. Gällande ansvarsutkrävande 

 
90 Elkins, Zachary, et al. "Getting to Rights: Treaty Ratification, Constitutional Convergence, and Human Rights Practice." 

Harvard International Law Journal, vol. 54, no. 1, Winter 2013, s. 63-64. 
91 Sleap, Bridget, FAIR Guidelines – Four steps towards a UN convention on the rights of older people, HelpAge International, 

2019, s. 13. 
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borde detta vara möjligt genom befintliga mänskliga rättigheter – som är universella och gäller 

även för äldre personer. Argumentet förutsätter dock att sådant ansvarutkrävande inte beaktar äldre 

personers särskilda behov, vilket kan utgöra ett skäl för att stärka arbetet med rapportering, 

övervakning och ansvarsutkrävande genom en FN-konvention, vilket ger belägg för argumentets 

hållbarhet. 

Hållbarheten i detta argument kan ifrågasättas med referens till den rapportering och övervakning 

som förekommer inom det befintliga internationella människorättssystemet, genom exempelvis 

konventionskommittéer. Dessutom tenderar länder att ibland utebli eller inkomma försent med sin 

rapportering92, ett liknande utfall kan tänkas vara aktuellt för en ny konvention. Det finns också en 

Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older people, vilket vidare utmanar 

hållbarheten i argumentet eftersom det finns viss övervakning genom denna position.  

Samtidigt kan hållbarheten i argumentet beläggas genom exempelvis den rapportering som 

förekommer genom MIPAA. Eftersom rapporteringen är frivillig (men uppmuntras till) ger det 

skäl att anta att rapportering som fastställs genom en konvention som är juridiskt bindande och 

som statsparter frivilligt accepterat skulle leda till stärkt rapportering. Den större utmaningen är 

snarare ansvarsutkrävande.  

Den sammantagna avvägningen av ovanstående argument och belägg ger skäl att bedöma att 

argumentet har en relativt måttlig grad av relevans och relativt låg grad av hållbarhet. Sammantaget 

bedöms beviskraften vara måttlig. 

6.4 SAMMANFATTNING AV DELTES TVÅ 

Som stöd för den andra deltesen, a new UN convention is the best option, identifierades fem 

främsta argument. I tabellen nedan redogörs i vilken grad argumenten bedömdes vara relevanta 

och hållbara. 

 

 

 
92 United Nations, Human, Rights, Office of the High Commissioner, UN Treaty Body Database, n.d., 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx, [hämtad 13 maj 2020]. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/LateReporting.aspx
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Tabell 2 – Deltes två - Grad av relevans och hållbarhet 

DELTES: a new UN convention is the best option 

ARGUMENT RELEVANS HÅLLBARHET 

1. Only a new convention could address the gaps in the 

existing human rights system 

Hög Måttlig 

2. … clarify states’ human rights obligations and 

responsibilities towards older people, it would provide a 

framework and guidance for state action, …require 

states to implement laws and policies that promote older 

people’s equality, dignity and autonomy 

Hög Måttlig 

3. It would consolidate all the rights of older people into 

one treaty 

Hög Låg 

4. It would be legally binding on states that ratify it. Måttlig Måttlig 

5. It would establish reporting, monitoring and 

accountabillity mechanisms 

Hög Låg 

Av de fem argumenten bedöms argument ett och två vara dem som i högst grad ger stöd för 

deltesen. De argument som i lägst grad ger stöd för deltesen bedöms vara argument tre, fyra och 

fem. Sammantaget är graden av relevansen relativt hög och hållbarheten relativt måttlig. 

Beviskraften för den argumentation som analyserats under denna deltes bedöms därav som relativt 

måttlig. Det innebär att såsom argumenten tillämpas och med den praxis som råder nu, så övertygar 

inte argumentationen för att en ny FN-konvention är det bästa alternativet.   

6.5 VÄRDERING AV HUVUDTES 

Huvudtesen är the time has come for an international convention on the rights of older people.  

Till grund för huvudtesen ligger de två delteserna. Av argumentationen har framgått, enligt första 

deltesen, att det befintliga internationella människorättssystemet inte skyddar äldre personers 

rättigheter i tillräcklig utsträckning och att det krävs mer arbete för att stärka äldre personers skydd. 

Detta antagande grundas på att argumentationen bekräftas av att ålderism förekommer som 

påverkar äldre personers skydd och rättigheter samt den information och forskning som redogjorts 

för i tidigare kapitel. Det innebär att stödet för deltes the existing international human rights system 

fails to adequately protect human rights of older people bedöms vara relativt högt, vilket också 

ger stöd åt huvudtesen.  

Argumentationen för deltes två har dock inte i tillräcklig grad övertygat om att formulerandet av 

en FN-konvention för äldre personers rättigheter är det enda eller bästa alternativet för att göra så. 
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Ovan grundas bland annat på konsekvenserna som kan följa av att fragmentera rättigheter (såsom 

ett urholkande av existerande konventioner och dess universella anspråk), att det finns risk att en 

sådan konvention riskerar att förstärka ålderism ytterligare och på erfarenheterna från de regionala 

konventioner om äldre personers rättigheter som har låg ratificeringsgrad. Det ger anledning att 

tro att möjligheterna för att arbeta för att stärka äldre personers skydd inom det befintliga 

internationella människorättssystemet ännu inte uttömts. Detta föranleder att stödet för deltes a 

new UN convention is the best option bedöms som relativt måttligt. Detta ger skäl att ifrågasätta 

huruvida the time has come for an international convention on the rights of older people. Av 

argumentationsanalysen har det inte framkommit några argument som talar helt emot ett införande 

av en FN-konvention för äldre personers rättigheter. Den sammantagna bedömningen är att 

argumentationens beviskraft inte anses vara tillräckligt hög för att huvudtesen fullständigt bör 

accepteras men inte heller så låg att den kan avfärdas utan vidare. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel ämnar besvara uppsatsens frågeställning och sammanfatta slutsatserna av studiens 

utfall. Syftet med denna uppsats var att analysera för-argumentationen för en FN-konvention för 

äldre personers rättigheter och genom denna analys ta ställning till om en FN-konvention för äldre 

personers rättigheter bör formuleras. För att svara på syftet ställdes frågan om en FN-konvention 

för äldre personers rättigheter bör formuleras som ämnades besvaras genom delfrågorna Hur ser 

för-argumentationen ut för en FN-konvention för äldre personers rättigheter och Hur ser 

relevansen och hållbarheten ut för dessa argument? Uppsatsen har utgått från att det finns två 

tillvägagångssätt för att stärka äldre personers skydd – att arbeta för stärkt skydd för äldre 

personer inom det befintliga internationella människorättssystemet eller att formulera en FN-

konvention för äldre personers rättigheter.  

Delfrågorna besvarades i föregående kapitel i vilken för-argumentationen redovisades och 

analyserades för att bedöma relevansen och hållbarheten av den för-argumentation för en FN-

konvention för äldre personers rättigheter som HelpAge International bedriver. Utfallet av 

argumentationsanalysen är att argumenten stundtals visat viss relevans och viss hållbarhet som i 

sin tur stödjer delteserna. Den sammantagna bedömningen är dock att argumentationens beviskraft 

inte anses vara tillräckligt hög för att huvudtesen fullständigt bör accepteras men inte heller så låg 

att den kan avfärdas utan vidare. Därför konstaterar slutsatsen, utifrån de argumenten som 

tillämpas och utifrån den praxis som råder, att det inte finns tillräckliga skäl att i skrivande stund 

formulera en FN-konvention för äldre personers rättigheter, vilket också besvarar uppsatsens 

huvudfråga. Den föreslår därför att möjligheterna för att stärka äldre personers skydd inom det 

befintliga internationella människorättssystemet ännu inte uttömts och att det därför finns 

ytterligare potential att stärka arbetet inom dessa. Argumentationsanalysen har visat på den 

komplexitet som frågan om huruvida en FN-konvention för äldre personers rättigheter bör 

formuleras har.  

Argumentationsanalysens utfall och den slutsats som konkluderas kan bättre förstås genom en 

återkoppling till uppsatsens teori och den forskning som redogjorts för. Studien har utgått från 

teorin om ålderism, stereotypiseringen och den systematiska diskrimineringen mot en person på 

grund av äldre ålder. Sambandet mellan ålderism och mänskliga rättigheter har varit att ålderism 

resulterar i rättighetskränkningar. Argumenten i studien stödjer teorin, som talar för att 
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diskriminering av äldre personer förekommer och försvårar för äldre personer att åtnjuta mänskliga 

rättigheter och därmed visar sig teorin ändamålsenlig. Dessa argument har i uppsatsen bland annat 

belagts av den forskningsöversikt som redogjorts för. Ålderism förefaller således vara ett verkligt 

fenomen som påverkar äldre personers liv negativt. Då mänskliga rättigheter är universella och det 

internationella människorättssystemet ska motarbeta alla typer av diskriminering krävs en 

omfattande kraftsamling för att motarbeta ålderism. I studien har framgått att det inte finns ett 

entydigt resultat för att en FN-konvention för äldre personers rättigheter skulle utgöra lösningen 

på ålderism men att det inte går att förkasta den verkan som en sådan konvention skulle kunna ha.  

I bakgrundskapitlet redogjordes för Kvinnokonventionens utarbetande. I den redogjordes för några 

av de skäl som angavs för att formulera Kvinnokonventionen. Argumentationsanalysen visar på 

att det finns en del likheter mellan de skäl som angavs för en sådan konvention och de skäl som 

anges för en FN-konvention för äldre personers rättigheter. Sådana likheter är exempelvis 

gruppdefinieringen och förekomsten av olovlig diskriminering av denna grupp. Det går även att 

identifiera likheter mellan den process som resulterade i Kvinnokonventionen och den process som 

pågår kring äldre personers rättigheter. Båda processerna förefaller påbörjats genom att det 

uppmärksammats att grupperna utsätts för utbredd diskriminering som resulterat i misstanken om 

att det befintliga internationella människorättsystemet inte tillhandahåller tillräckligt skydd för 

gruppen, som följts av handlingsplaner och etablerandet av arbetsgrupper för att överväga ett 

internationellt juridiskt instrument för stärkt skydd. Av studien har dock också framgått de 

utmaningar som kan följa av att adressera en grupp med ett universellt instrument, såsom 

utmaningar att beakta de olikheter som finns inom den definierade gruppen och risk för att fungera 

exkluderande. Kvinnokonventionen har också, som visats i forskningsöversikten, visat på 

varierande effekt med framsteg inom exempelvis politiska rättigheter men inte inom ekonomiska 

sådana. Det är rimligt att anta att det skulle vara utfallet även för en FN-konvention för äldre 

personers rättigheter, om en sådan skulle formuleras. Likheterna i skäl och process ger anledning 

att anta att formulerandet av en FN-konvention för äldre personers rättigheter inte är orimligt att 

förvänta, trots att formella förhandlingar ännu saknas. Enligt argumentationsanalysens utfall har 

inte möjligheterna för att stärka äldre personers skydd inom det befintliga internationella 

människorättssystemet uttömts, i skrivande stund finns det därför skäl att vänta med formulerandet 

av en FN-konvention för äldre personers rättigheter. Det är önskvärt att möjligheterna uttöms, om 

de sämre konsekvenser som kan följa av en specialiserad konvention beaktas.  
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Studiens utfall har vidare bekräftat en del av den forskning som redogjorts för i 

forskningsöversikten. Utfallet har visat på att det finns anledning att tro att ratificeringen kan utgå 

från politisk vinning eller att stater med redan goda meriter inom området kan tänkas vara dem 

som ratificerar konventioner. Slutsatsen ges också stöd genom de låga ratificeringsgraderna som 

de regionala konventionerna för äldre personers rättigheter påvisat. En konvention ges auktoritet 

genom staters medgivande att bindas juridiskt. En FN-konvention för äldre personers rättigheter 

som enbart ratificeras av länder med redan goda meriter (eller som inte alls ratificeras) kan inte 

antas bidra till direkta effekter för att stärka äldre personers skydd. Denna slutsats förnekar inte 

den (särskilt indirekta) effekt som en FN-konvention för äldre personers rättigheter kan ha genom 

att formulera rättighetsnormer och utgöra ett användbart verktyg för förändring. Den förnekar inte 

heller de framsteg som visats följa av andra specialiserade konventioner. Slutsatsen beaktar dock 

den forskning som redogjorts för i denna uppsats som visar att det saknas ett entydigt svar i 

konventioners effekt, att formulerandet av en konvention kan resultera i svagt skydd då innehållet 

förhandlas fram (och därtill tolkas av statsparter) samt att det finns en politisk dimension av 

ratificering som kan komma att urholka ett formulerande av en FN-konvention för äldre personers 

rättigheter. Slutsatsen har också beaktat att det förefaller saknas en politisk vilja bland stater för 

att formulera en FN-konvention för äldre personers rättigheter och en farhåga bland stater för det 

finansiella åtagande en ratificering av en FN-konvention för äldre personers rättigheter skulle 

innebära. Uppsatsen uppmärksammar dock det ökade intresset för äldre personers rättigheter som 

är tydligt genom bland annat det ökade deltagandet i OEWGA:s arbete.  

Det bör framhållas att uppsatsens slutsatser förhåller sig endast till den argumentation, de belägg 

som redogjorts för och den rådande situationen. Eftersom det förblir en öppen fråga är det inte 

otänkbart att nya belägg kan komma att omkullkasta uppsatsens slutats och att utfallet kan bli 

annat. Sådana belägg kan vara att stater förefaller vara beredda på de åtaganden och åtgärder som 

en konvention innebär, att formuleringen av en sådan FN-konvention kan säkerställa inkludering 

och god effekt samt att specialiserade konventioner kan visas vara det effektivaste sättet att säkra 

rättigheter.  
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8. FRAMTIDENS MÖJLIGHETER  

Om livet får fortgå kommer vi alla att bli äldre. En dag äldre idag än igår, och en dag äldre imorgon 

än idag. Det är livets gång och alla ska vi vandra den vägen, om än på olika vis. Uppsatsen har 

visat på en del av utmaningarna som följer av att åldras och den avgörande påverkan det kan ha på 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter. Vid flera tillfällen har denna uppsats belyst den olovliga 

diskriminering, våld och övergrepp som äldre utsätts för. Detta är exempel på några få utmaningar 

som äldre står inför. Addera därtill ett otillräckligt skydd för äldre personers rättigheter. 

Som konkluderats tidigare i uppsatsen finns inget entydigt svar som påvisar att ett stärkt skydd 

genom en FN-konventionen skulle utgöra det bästa alternativet för att främja äldre personers 

rättigheter, anledningarna har angivits i tidigare kapitel. Vad som vidare krävs är en kraftsamling 

på internationellt och nationellt plan, att det internationella samfundet gemensamt verkar för att 

stärka äldre personers skydd och åtnjutande av mänskliga rättigheter och att empirin och studier 

av detta slag får avgöra vilket tillvägagångssätt som utgör det bästa alternativet för att stärka äldre 

personers skydd. Därför skulle det vara av intresse med fördjupade analyser kring alternativa 

tillvägagångssätt för att skydda äldre personers rättigheter. 

Avslutningsvis vill författaren av denna uppsats rikta ett tack till alla organisationer och individer 

som arbetar outtröttligt för äldre personers skydd och ett tack till alla äldre personer som banar väg 

för kommande generationer. En särskild vädjan riktas till världssamfundet, stater, privata aktörer 

och individer att ta ansvar för att arbeta för allas lika värde och jämlikt åtnjutande av mänskliga 

rättigheter. 
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