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Abstract. From fellowship to individualism. How Sweden's 

elderly fared after the war. 

The object of this paper is to explore what life was like for the elderly in Sweden during 

the latter half of the 20th century. For reasons of stringency, I shall focus on certain retired 

public officials with whereabouts in Västerås, a provincial capital one hour's drive west of 

Stockholm. These people founded an association in 1951, with the aim to act jointly for a 

decent growth of their pensions. They serve as a model for how the elderly managed in the 

society over the years to come. 

On top of public old age pensions, retired public officials also enjoyed pensions set aside 

from their earlier occupational salaries. This clearly coded them in the middle class, about 

which Baldwin so aptly said:  

It has long been recognized that the middle classes are, in fact, among those most directly 

advantaged by the welfare state, a result aptly dubbed the Matthew Effect (For whosoever hath, to 

him shall be given, and he shall have abundance) [– – –]1 

With time, the conventional Swedish society began to open up and change in the rapid post-

war economic growth. Arriving at the turn of the century, those changes had brought about an 

improved and comprehensive social insurance scheme for all citizens.  

The social insurance benefits are administered by the state. Public pensions are based on 

lifetime income of the individual. Many people also receive an occupational pension from 

their employer. This served to conserve financial status quo for my focus people, parked as 

they were in the solid middle class.  

From the collective spirit of the fifties, I will show how the years since then have shaped 

the citizens into individuals.  Changes over the years all worked to include decreased class 

differences and gender equality, yet at the same time resulting in a society with growing 

individualistic and non-traditional values. The individual got used to relating directly to the 

state for his pension or other benefits. He can simply no longer elicit an economic incentive 

from any entity positioned between him and the state. 

Today, associations of interest to the older generation generally cater for recreation and 

some learning, possibly also organizing some tourist trips, rather than debating or 

demonstrating publicly for better pensions.  

The upward demographic trend for the older population demands a rising toll of GDP. Will 

the common man feel that his social and economic existence is compromised? In the keen 

debates that will befall us, I believe that the elderly must somehow gather again to assert their 

interest. 

Keywords: officials, collective, egalitarian, individualistic, elderly, social insurance, 

Västerås, SPRF.  

                                                

1  Baldwin,1990, p.19. 
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Från gemenskap till individualism. Om pensionerade 

statstjänstemän i Sverige. 

Inledning 

Det var lustiga år, Och så blev det så här: 

men med slätkammat hår Vi är lika som bär. 

nivelleringen gjorde entré. Kan ni se något särskilt i de´? 

Nils Ferlin, 1944. På Arendorffs tid. Ur ”Med många kulörta lyktor”.  
 

Nils Ferlin skymtade förbi i källorna för denna uppsats om statspensionärerna i Västerås. 

Uppläsare och artister hade framfört honom ibland på medlemsträffarna. I raderna om 

nivelleringen frammanar han för mig en vänlig karikatyr av pionjärtiden i föreningen. 

Statspensionärerna var ändå bra lika varandra. Ingen individ är lika den andra, men jag ser 

framför mig en grupp av ordentliga människor, med liknande yrkesbakgrund, oftast med 

genusförtecken av allvarsamma och värdiga män, med drag av välvillig paternalistisk 

inställning till sina medlemmar. De var med säkerhet svenska medborgare. Alla 

statstjänstemän var nämligen svenska medborgare.  

Men nutida självständiga svenskar är väl inte likriktade? Låt oss leka med tanken. Forskare 

pekar på att svenskarna är individualister. Berggren, Trägårdh gör iakttagelsen att ”det 

omedelbara beroendet av familj, släkt, grannar, arbetsgivare och civilsamhälleliga föreningar 

har minimerats.” 
2
 Wilkinson, Pickett visar att Sverige jämte de andra skandinaviska länderna 

är föredömligt jämlika samhällen när det gäller samhällsliv och sociala relationer.
3
 Vi har alla 

oavsett ålder via sociallagarna nått jämlikhet och trygghet, det banala skyddsnätet.
4
 Intressen, 

livsstil och statussträvan förenar oss. Även könsrollerna har gått mot jämlikhet när 

arbetsdelningen blivit genomförd.
5
 Antalet kvinnliga chefer har ökat, speciellt inom 

kommuner och landsting. Fler än två av fem i riksdagen är kvinnor. Det är inte längre 

självklart vem som betalar på krogen. Om då tanken går till pensionärsföreningen frågar man 

sig om ett föreningsliv behövs för jämlikar som inte behöver ta hand om varandra?  

Vi lämnar tanken och går till realiteten. Uppsatsen handlar om den lokala föreningen i 

Västerås av SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund. Här samlades pensionerade 

statstjänstemän från 1951. Mina källor är tysta om motivet. Rimligtvis var ändå huvudmotivet 

ekonomiskt, en ambition att skapa ett gemensamt inflytande, en kanal för folklig påverkan av 

fördelningen av välfärden i det goda samhället, efter försakelserna under kriget.
6
 Under sin 

                                                

2 Berggren, Trägårdh, 2006, sid.53.  

3 Wilkinson, Pickett, 2012, sid. 67. 

4 Välfärden kan sägas ha samlats i den stora socialförsäkringsbalken SFS 2010:110. I dess 117 kapitel regleras 

familjeförmåner, förmåner vid sjukdom eller arbetsskada, särskilda förmåner vid funktionshinder, förmåner vid ålderdom, 

förmåner till efterlevande, och bostadsstöd.  

5 En lag om diskriminering SFS 2008:567 trädde i kraft den 1 januari 2009. Men jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet fick status som lag trettio år tidigare (SFS 1979:1118).  

6 Stråth, 1992, sid. 208. Den svenska produktionsapparaten var intakt efter kriget. Hållfastheten i folkhemsbegreppet ökades 

genom en internationellt sett ovanligt produktivitets- och rationalitetsbejakande fackföreningsrörelse.  
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yrkesaktiva tid hade många statstjänstemän varit medlemmar i fackföreningen. I en 

pensionärsförening kunde man fortsätta att tala med gemensam högre röst om pensionärernas 

villkor. Ett delmotiv kan ha varit en förhoppning om att föreningen kunde bli en social 

samlingspunkt. Det fanns en stark identitet hos statstjänstemännen, även efter avslutat 

yrkesliv. 

Det skulle dröja till 1970- och 1980-talen innan folkhemstanken fördes vidare i social 

trygghet av modernare slag. Under 1970-talets liberalare tider inleddes för övrigt föreningens 

blomstringstid, och en dynamisk föreningsstyrelse utvidgade den sociala verksamheten under 

årtiondet som följde. Medlemmarna strömmade till, och föreningens ekonomi stärktes.  

Det hände mycket på 1990-talet. Statstjänstemännens invanda villkor ändrades när staten 

privatiserade och decentraliserade till landsting och kommuner. På 1990-talet blev föreningen 

öppen för alla, orsakat av förändringar i samhället som jag ska berätta om. Vi ska senare i 

uppsatsen göra några nedslag i den tidens sociallagstiftning. Den kompletterades efterhand, 

och blev med tiden något spretig. Ett stort förnyelsearbete kom till under politisk enighet. 

Resultatet blev den som jag ser betydelsefulla Socialförsäkringsbalken 2010. Den stod klar 

när den stora 1940-talskohorten började lämna den aktiva yrkestiden.  

Uppsatsen innehåller några fragment av kultur- och samhällshistoria i modern tid. John 

Tosh pekar på att många privata samlingar av viktiga manuskript finns kvar hos 

privatpersoner, företag och föreningar. Han skriver att ”läget är värst när det gäller personligt 

och efemärt material som behandlas av vanliga människor–små firmors bokföring, lokala 

klubbars protokoll, ordinär personlig brevväxling och liknande.”
7
   

Men varför vi ska då ägna intresse åt vardagens liv och människor? Tosh fortsätter:  

 […] säkrandet av vardagslivets dokumentation (är) viktigt om historikerna någonsin ska kunna 

uppfylla sin ofta uttalade strävan att behandla massorna och inte bara deras herrar. Detta är en 

uppgift för alla historiker med lokal inriktning och spännande fynd görs ibland av amatörer. [– – –]8 

Men låt oss gå tillbaka till föreningen och pionjärtiden. Det uppstod snart, som en bonus till 

trygghetstanken, ett omfattande socialt och nyanserat programutbud i SPRF. Det blev 

förmodligen den främsta inroparen till föreningen. Vi förstår den triviala tryggheten i möten 

med kamraterna. Gemenskap och kontaktbygge för att slå bort ensamheten, utflykter och 

resor, festliga tillställningar ute på lokal med supé och dans, alla små och stora förströelser i 

föreningen räcker långt som förklaring till populariteten under de första decennierna.  

Intressant i sammanhanget är Maslows hierarki eller behovstrappa.
9
  Basbehoven i 

Maslows första och andra trappsteg kan sammanfattas som ekonomisk och social trygghet, 

nämligen mat, kläder och tak över huvudet. Väl där strävar vi efter kärlek och gemenskap på 

vägen till uppskattning och självförverkligande där längst uppe i trappan. 

De flesta statstjänstemännen var män under pionjärtiden, och det präglade valet av 

ordförande och funktionärer i föreningen. Motsatsvis ger det ett perspektiv på kvinno-

                                                

7 Tosh, 2011, sid. 127.  John Tosh är professor i historia vid Roehampton University, Storbritannien. 

8 Ibid. 

9 Maslow, 1954, 1962. Källa: Encyclopædia Britannica Deluxe Edition, 2012. 
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historien. Föreningens damklubb var avgörande för logistik och ekonomi på 1970-talet när 

föreningens sociala verksamhet växte. Ändå skulle det dröja ytterligare 20 år innan vi såg 

föreningens första kvinnliga ordförande.  

Det fanns tecken på social stratifiering. Kravet på att ha varit statlig tjänsteman innebar 

prestige för medlemmen. Alla statligt anställda var inte tjänstemän, och alla hade inte en och 

samma tjänstepension. Vi ska lägga märke till hur klassamhället fick ge vika längre fram i 

föreningens liv. Men då, under de två första decennierna, visar protokollen att tjänstetiteln 

följde med in i pensioneringen, ja även med på den sista färden.  

Lojalitet, omtanke och medkänsla var hedersord. Föreningens medlemmar kände stort 

engagemang i kamraterna. I det lilla Västerås var avståndet mellan människorna kort. Kanske 

hade man rent av arbetat tillsammans tidigare. Jag har funnit så många exempel i protokollen, 

och också fått berättat för mig hur föreningen stöttade de närmaste vid sjuksäng och bår. 

Föreningen organiserade också insamlingar till okända behövande långt ute i världen. Här 

hemma gällde det inte bara blommor och kransar vid uppvaktningar. En eller flera i styrelsen 

deltog personligen i det sista avskedet. Det var viktigt att hedra den bortgångne medlemmen 

och att betyga deltagande till de efterlevande. Jag dröjer med respekt och en smula saknad vid 

tanken på den tiden. 
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Syfte 

Jag ska beskriva pensionärsföreningens verksamhet och hur händelser i samhället påverkade 

föreningen och ändrade individernas värderingar och beteenden. Jag indelar föreningens 

sextio år i tre ungefär tjugoåriga variationsområden. De uppvisar kausala sammanhang i serie 

över tiden. Jag karaktäriserar dem nedan. Föreningens medlemsantal är en mätbar 

variationsfaktor som relaterar till mina tre områden. Utfallet kan studeras i Figur 1. 

a. Under föreningens pionjärtid skapade efterkrigstidens goda konjunkturer utrymme för 

en begynnande lagstadgad välfärd. I en entydig tillväxttid var det organisationer som 

facket och pensionärsförbunden som stod för opinionen. De tryckte i gemenskap på 

för sin proportion av tillväxten. Det ledde till kortare arbetstid och högre levnads-

standard. 

b. Allt eftersom den ekonomiska aptiten tillgodosågs uppstod nya förväntningar och 

ändrade värderingar. Kvinnorna började ta sin plats. Tankar om jämställdhet hördes. 

Den offentliga produktionen byggdes ut. Sjukvård och äldreomsorg var på väg att ge 

trygghet. Vi ville fortfarande organisera oss för att hjälpa varandra i denna mer 

volatila tid.  

c. Nya värderingar följde när den sociala tryggheten blev lagstadgad. Pensionen blev en 

tydlig rättighet som utan organisatoriska mellanhänder tillfaller mig som individ. 

Längre fram i livet tillkommer mig vård och omsorg. Den allt friskare och 

välutbildade pensionären maximerar egennyttan och ser inte någon ekonomisk tillgång 

i en kollektiv identitet. Könen är jämställda och vi är alla jämlika. Men värden som 

tillit och mellanmänsklig gemenskap har devalverats. Lagen garanterar mig suverän 

frihet och jag är mig selv nok.   

Frågeställning 

Går det att spåra i vad mån beteendemönstret inom pensionärsföreningen påverkades av 

samhället vad gäller betoning av kollektiv gemenskap respektive individualism? Om inte, hur 

har samhället genom åren påverkat pensionärsföreningarnas idébärande roll, dess raison 

d’être? 

På det lokala planet: Hur mycket betydde en ny föreningsordförande?   

Metod och avgränsningar 

Jag ägnar inledningen åt tankar om förändringskrafterna, och den samhällsmiljö som dessa 

tog avstamp från. I avsnittet om det sociala förvärvet gör jag en kort tillbakablick på den 

vanskliga tillvaron för särskilt de åldriga och fattiga i tidig- och senmodern tid. Uppsatsens 

tyngdpunkt ligger i avsnittet om de pensionerade statstjänstemännen i Sverige och då främst i 

Västerås. Underindelningarna följer kronologin och har rubriker med grund i min 

karaktärisering av verksamheten. Jag diskuterar sedan uppsatsen och för fram mina tankar om 

vad arbetet med uppsatsen har lärt mig om samhället. Till avslut följer en sammanfattning. 

Föreningen har haft framsynta funktionärer som arkiverat material vars betydelse för min 

uppsats inte kan överskattas. Jag har därtill lyssnat till flera berättelser om hur det egentligen 

var. På så sätt har jag kunnat samla in ett både gott och rikligt källmaterial om föreningen.  
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Jag visar mer om mitt källmaterial under rubriken Källmaterial och källkritik. Där finns 

också några korta iakttagelser om hur protokollen fördes anno dazumal. Särskilt de första 

decenniernas handskrivna och ofta omsorgsfulla referat av anföranden gav en oväntat 

detaljerad och därför värdefull inblick i föreningens dåtida förhållanden.  

Avgränsningar finns i rum och tid. Rummet är Västerås och SPRF, en pensionärsförening 

bland andra i staden. I tid och metod ska uppsatsen med början 1951 redovisa hur rörelser och 

attityder i det omgivande samhället påverkade föreningens verksamhet. Jag avrundar med 

2011, efter sex fulla decennier. Uppsatsen utgör inte en sedvanlig krönika, även om jag gör 

nedslag i tiden. Perioder av vanlig rutin får passera hastigare förbi.  

Var och en som skriver om historia måste reflektera över sin tolkning av de slag av fakta 

som kommer fram. Redan i mitt val av källor och därtill iakttagelser i mina källor har jag en 

personlig ton - jag är inte slumpmässig. När jag tolkar uppgifterna gör jag det från ett visst 

perspektiv. Det är växelverkan mellan mig och mina fakta. Burckhardt har uttryckt det väl när 

han säger att historia är ”uppteckningen av det som en tid tycker är värt att uppmärksamma i 

en annan.”
 10

 Jag är fångad av tiden och därför utlämnad åt den.  

Tidigare forskning  

Baldwin är historiograf och har ägnat sig åt jämförande historia i några länder i Europa, 

inklusive Skandinavien. Jag placerar hans arbete i variationsområden a och b. Här ligger 

också socialhistorikerna Edebalk, Olsson i skildringen av framväxten av den svenska 

välfärdsstaten. I variationsområde c har jag stött mig på den svenska befolkningens förenings-

deltagande som diskuterades av Maktutredningen, kapitel 5, 1990 och i Vogel et al, 2003. 

Bägge har sin plattform i 1990-talet. Stråth problematiserar om Folkhemmet medan Berggren, 

Trägårdh skriver om gemenskap och oberoende. De står på var sin sida om 1990-talet. Där 

den förre ställde frågor svarade de senare genom sina uttolkningar av eftervärldens facit. Väl 

att märka är att Berggren, Trägårdh och Wilkinson, Pickett placerar oss i nutid. 

Jag hämtade förståelse för samhällsförändringarna i historiska och sociala genrer. 

Socialstyrelsen mäter attityder i medborgarundersökningar med syfte att mäta delaktighet och 

inflytande i samhället.
11 

Statskontoret gav mig fakta om den offentliga sektorns utveckling i 

senare tid.
12

  

Åke Sandströms adekvata råd gav stringens i min strävan att tolka föreningens liv.
13

 Om än 

indirekt har Carr, Tosh, Molander var och en lyft mig närmare en vetenskaplig ansats. Jag har 

förnyat sett över grunderna med Anders Florén och Henrik Ågren.  

Tosh förenar sig med Carr när han säger att historikern med Rankes
14

 ord om ”hur det 

egentligen var” måste gå bakom det publicerade ordet. Den uppmaningen från den tidigare 

                                                

10 Burckhardt, 1959, sid.158.  Han citerades av E.H. Carr på sid.61 i dennes bok Vad är historia. Jacob Burckhardt (1818-

1897) var en schweizisk historiker, professor i Basel. Källuppgift om Burckhardt: NE band 3, s. 123. 

11 Socialstyrelsen. Artikelnummer: 2014-12-3 ISBN: 978-91-7555-223-1. Källa: www.socialstyrelsen.se. 

12 Ett exempel är att Statskontoret har analyserat och granskat Försäkringskassans och Skatteverkets kostnader för 

administration av ålderspensionen, 2006:15. Källa: www.statskontoret.se. 

13 Speciellt föreläsningarna 2014-11-25 om det historiska hantverket, och 2014-12-16 om historia och samhällsutveckling.  
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forskningen gav mig anledning att introducera muntliga källor. Jag genomförde därför 

intervjuer med personer som genom åren har stått föreningen nära.  

Källmaterial och källkritik 

Samhället låter sig över tiden representeras av statistik, och kan på samma sätt följas i 

litteratur i sociala, samhällspolitiska, nationalekonomiska och idéhistoriska områden. Det 

utgör tillsammans omgivningens kvantitativa och kvalitativa källor.  

Skriftliga källor 

Föreningens skriftliga källor innehåller protokoll från styrelse- och medlemsmöten, skrivelser, 

stadgar, verksamhetsberättelser, kassaböcker och andra underlag med början 1951. Det finns 

också tidningsurklipp och handanteckningar. Dokumenten är i original och är arkiverade hos 

Arkiv Västmanland.  Det är ursprungligt material och därför primära källor.  

Under pionjärtiden handlar det om protokoll och kassaböcker handskrivna med bläck i 

linjerade anteckningsböcker med svart vaxdukspärm eller blå kartong. Det skulle vara 

arkivsäkert och är det också. Sent på 1970-talet gör lösbladen och den opersonliga 

skrivmaskinen entré. Språket är länge stereotypt och officiöst. Den goda viljan att uttrycka sig 

korrekt lyser ändå igenom, och det ger ett varmt intryck.   

Vad Ranke har sagt om att tränga bakom det publicerade ordet har förstås bäring på 

protokollen även i en liten förening. Protokollföraren måste begränsa sig. Allt som sägs under 

ett möte i en pensionärsförening kan förstås inte skrivas ned. Resultatet kan bli triviala och 

torra upprepningar av paragrafer som bara måste finns med i varje protokoll. ”Ordföranden 

hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände dagordningen.” 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat”. Ytterst är det förstås 

stadgarna i föreningen som reglerar protokollens utformning.  

Några gånger är referaten tack och lov mera livfulla. Sekreterarens Bengt Tägtström 

fortfarande sirligt handskrivna och prydliga protokoll från 1970-talet förmedlar utförliga och 

inkännande beskrivningar av verksamheten. Det finns detaljrika reserapporter och värdefulla 

punkter noterade från föredragen. Rentav humoristiskt var det när han rapporterade om sin 

lotterivinst som bestod av två virkade grytlappar. Efter att ha frambringat dem till hustrun 

blev han lovad att även i fortsättningen få disponera en egen portnyckel.  

Visst finns det också luckor i arkivmaterialet. Dels saknas dokument i kedjan av år. Dels 

saknas uppgifter i protokollen. Det fanns sällan uppgifter om antal deltagare på 

medlemsmöten, eller var de ägde rum. Sporadiska noteringar om att ”mötet var välbesökt” 

kunde finnas ibland. Det är en trivialitet. Gjordes noteringen för att markera ett undantag eller 

är det ett nedslag i den rådande serien av ”välbesökta” möten? Vad ”välbesökt” betyder i 

absolut tal vet vi inte heller.  

                                                                                                                                                   

14 von Ranke, Leopold, (1795-1836), tysk historiker, professor i Berlin 1825-71. Ranke var den moderna källkritikens 

upphovsman. Han hävdade att historieskrivning varken ska döma det förflutna eller leda framtiden, utan uteslutande inrikta 

sig på att fastställa ”vad som verkligen hänt”. Källa: NE band 15, s. 64.   
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Ibland korrelerade inte uppgifterna i källorna. Lösningen fanns ofta i källornas källa. Vad 

t.ex. protokollet sade om kassan vid ett visst tillfälle framgick ytterst av kassaboken. Hur 

många medlemmar det fanns vid årsslutet kunde man kontrollera i medlemsmatrikeln. 

Sekreterarens eventuellt avvikande uppgifter i protokollet eller i verksamhetsberättelsen är 

ursäktliga och får lämnas därhän.  

Det finns också sådant som källorna inte säger. Exemplen är många, här några. Lokförare 

Meisel inleder en lång svit som ordförande. Den bryts dock under 1953 när lokförare Alé 

ersätter lokförare Meisel. Den senare återkommer året därpå. Även om vi ser fakta i 

protokollen berättar de inte om orsakssammanhanget. När vi 1991 och 1992 ser två ettåriga 

ordförandeskap råder samma tystnad om orsaken till de korta sejourerna.  

Mitt betyg över det skriftliga källmaterialet är ändå mycket gott. Det utgör en värdefull bas 

för min analys av verksamheten.  

Under arbetet med uppsatsen fanns anledning att se på relevanta avhandlingar och böcker. 

De är listade i Käll- och litteraturförteckningen. Värdefulla bidrag fanns i arkiven. Där kan 

nämnas Arkiv Västmanland, Regeringskansliet/Lagrummet, SFS/SFSR, och 

Stockholmskällan. Statistik och sammanställningar över tid fanns hos SCB.  

Muntliga källor  

John Tosh talar väl när han säger att muntlig historia inte är en ny historisk gren utan en ny 

teknik. Vad finns bakom det publicerade ordet? Tidigare medlemmar och funktionärer i 

föreningen har fått berätta. Deras berättelser utgör också primärkällor. Det är lyckligt att 

alltjämt kunna höra ”wie es eigentlich gewesen (ist)”, för att tala med Ranke.  

Jag har delat avsnittet om Statspensionärerna i fyra perioder med rubriker som 

karaktäriserar sin tid. Det är en unik uppgift att kunna intervjua medlemmar som bryggar över 

en lång period, och kanske därtill arbetat i styrelsen. Särskilt för 1990-talet och framåt utgör 

deras berättelser sådana primärkällor. Deras berättelser för oss bakom det publicerade ordet. 

Urvalet av informanter är mitt, men antalet är samtidigt begränsat. Någon är bräcklig, många 

vid hög ålder även för en pensionär. Jag har fått gå fram i omgångar. Gruppen som helhet ger 

glädjande exempel på en vitalitet och ett intellekt som skulle hedra långt yngre vittnen.  

Åke Sandström
15

 rekommenderade ett enhetligt frågebatteri. Rätt så. Efter några inledande 

faktafrågor tog mina frågor syfte på att stimulera informantens minne av tiden i föreningen. 

Kontrollfrågor fanns inlagda. I grunden ligger gruppnormerna, möteskulturen under 

medlemsåren. Framställningen får liv när de berättar om festkommitténs arbete med 

tillställningar för hundratals deltagare, när man bakade bullar till kaffet, när man bar fram 

bord och stolar, dukade för middag och serverade, sålde biljetter och sedan tog hand om 

städningen fram på småtimmarna. Det blev också många exotiska sällskapsresor. Det bar iväg 

med bussar till de nordiska grannländerna, men också till Tyskland, till Italien och till 

Leningrad i den tidens Sovjet. Svea Johansson och Gun Pettersson berättade om föreningens 

amatörteater och sånggrupp. De sjöng och spexade och uppträdde runtom i staden. Det var 

spännande att framträda också vid de stora evenemangen på 90-talet, inför hundratals tillresta 

                                                

15 Åke Sandström är professor i historia vid Uppsala Universitet. 
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åhörare. Lillemor Clasén ledde populära resor till teatrar och operettscener i Stockholm, och 

hon organiserade ofta studiecirklar för att bättre tillgodogöra sig ändamålet med resan.  

Det är genomgående positiva attityder som kommer fram i en sammanställning. Det man 

minns är små incidenter kring bussresor, eller detaljer om stora festligheter när tidens stora 

artister reste ut till Västerås från huvudstadens estrader. Jag hörde berättelser om livsglädje. 

Det fanns en meningsfull gemenskap i arbetet med föreningens stora arrangemang. Jag kunde 

också se att föreningens sekreterare hade motsvarande noteringar i mötesprotokollen. Ett 

annat exempel är föreningens damklubb som under 1970-talet var en generös bidragare till 

föreningens ekonomi. Pengarna kunde gå till föreningens Blomsterfond till förmån för 

långtidssjuka medlemmar. Deras fina handarbeten kunde också bli gåvor som auktionerades 

bort eller som fick utgöra vinster i föreningens populära lotterier. Det är ett talande tidens 

tecken att fliten fick ta andra uttryck några år in i 1980-talet när fabriksframställda textilier 

började komma ut på marknaden.  

I berättelserna hamnar de stora stridsfrågorna i bakgrunden. Det är säkerligen inte sådant 

som först projiceras i minnet. Där lämnar det skriftliga materialet bättre vittnesbörd.  
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Socialpolitiskt förvärv 

Pensionerna, för dem som ens var berättigade, var längre tillbaka små. Det var inte bara en 

följd av landets skrala ekonomi i spåren av krigen. Det var till en del också en fråga om attityd 

ute i de många kommunerna. Den som inte klarade sin försörjning betraktades med misstro, 

inte bara av fattigvården, utan också av omgivningen. Man skulle göra rätt för sig och spara 

undan så man kunde klara ålderdomen. Betänk arbetslinjen i en rad svenska ordspråk. ”Fåfäng 

gå lärer mycket ont. Morgonstund har guld i mund. Flygande kråka får något, sittande får 

intet.” Varför skulle det allmänna ta hand om den som kanske under skörlevnad förslösat sin 

inkomst eller legat fåfäng hemma? Eller hade den åldrige rent av sparat undan i madrassen? 

Ve den kvinna som inte hade en man som kunde försörja henne, ens utan egen förskyllan.  

Tidigmodern tid 

Redan i tidigmodern tid fanns det stöd av pensionskaraktär för krigsmaktens personal. För 

deras räkning inrättades Krigsmanshuskassan
16

 i Vadstena och Amiralitets-Armbössan
17

 i 

mitten av 1600-talet. Den första förordningen om pensionsförmåner för civila statstjänstemän 

kom 1688. Vi möter här ett rättighetsbegrepp om än bara för vissa yrkeskategorier.
18

  

Christina Unger har skildrat de fattigas förhållanden på 1600-talet.
19

 Hon visar vilka idéer 

som styrde politiken gentemot samhällets svaga grupper och hur synen på dem förändrades i 

takt med befolkningsökning och ekonomisk utveckling. 

På 1600-talet ökade stadsbefolkningen kraftigt, urbaniseringsgraden ökade och 

stadssystemet expanderade geografiskt. På 1700-talet ökade också stadsbefolkningen 

avsevärt, men urbaniseringsgraden stagnerade och stadslandskapet förblev i stort sett 

oförändrat ända in i 1800-talet. De flesta fattiga fanns i städerna.  

Under 1700-talet kunde kungen i ömmande fall bevilja pension till änkor efter 

statstjänstemän. 1740 fick utdelningen en officiell karaktär, då Enke- och Pupillkassan 

bildades. Vi ska också nämna 1734 års lag som i vissa avseenden gällt in på 1900-talet. Det 

stadgades t.ex. dryga böter för den som uppträdde berusad i kyrkan (1734 års lag), och att alla 

måste gå i kyrkan. År 1750 var vi 1,8 miljoner i vårt land enligt SCB. 

Ulla Johanson har beskrivit vad samhället gjorde för de fattiga på 1700-talet.
20

 I 

landsbygdsförsamlingarna skulle inrättas fattighus. Det kom att dröja. Många bönder föredrog 

                                                

16 Krigsmanshuset var inhyst i birgittinklostret och instiftades officiellt av drottning Kristina 1646. Här bodde redan från 

1637 invalidiserade soldater, ett krigsmanshus.  Lokalerna började användas till fängelse 1783, då Arméförvaltningen tog 

över kassan fram till 1873.  Sedan dess förvaltas kassan av Statskontoret. Pensioner utdelas till uttjänt personal, s.k. gratial. 

Källa: Svensk uppslagsbok 1955.  

17 Amiralitets-Armbössan i Stockholm 1642-1681 instiftades av drottning Kristina. Det var flottans män som skulle erhålla 

pension vid hög ålder eller efter blessyrer. Namnet skiftade. Amiralitetskrigsmannakassan 1682-1892.  Flottans 

Pensionskassa 1891-1935.  Marinens Familjepensionskassa 1935-1937, då staten tog över. Källa: Riksarkivet, 

sok.riksarkivet.se. Hämtat 2014-10-18.  

18 Det skulle dröja till folkpensionsreformen 1913 innan ett allmänt rättighetsbegrepp om pensionsförmåner infördes. Fram 

till dess skulle nämligen, som vi skall se, behovet av fattighjälp prövas för varje individ enligt fattigvårdsförordningarnas 

stadgar.  

19 Unger, 1996.  
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en kombination av inackorderings- och utackorderingsystem samt rotegång. I större städer 

inrättades arbetshus, s.k. Rasp hus för män och Spinnhus för kvinnor, som var i bruk 1724-

1825.
21

 Där skulle lösdrivare inhysas och arbeta för att göra rätt för sig.  

Se här ett av många förbud mot tiggeri i en kungörelse utgiven av Stockholms Rådhus den 

13 augusti 1731: ”Publication ang. Tiggare som hijt till Staden ifrån andra orter och eljest här 

wistas samt deras afskaffande härifrån.”
22

 Kungörelsen åberopar förordningar från 1642, 1663 

och 1668 och kyrkolagen från 1686, som alla hade att göra med tiggeri, vid straff av ”Spöö 

och Riis slitande samt arbete på Rasp- och Spinnehuset”. 

Senmodern tid 

När 1800-talet inleddes hade Sverige 2,3 miljoner invånare. På 1800-talet kom myndigheter 

för skola, hälso- och fattigvård. Samhället indelades i stat, landsting och kommun 1862. 

Sociallagstiftningen var dock skiftande. Många människor i vårt land levde vid mitten av 

1800-talet under betingelser som vi får söka oss till världens fattigaste länder för att hitta 

jämförelser till idag. 

Förbuden mot tiggeri fortsatte. Så sent som den 15 april 1815 finner vi: ”Öfwer-

Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras 

answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och 

afwisande.”
23

  

Kungörelsens inledning utgör som synes en förmaning. Allmänheten hade nämligen vid 

flera tillfällen ingripit mot polisens försök att avhysa tiggare. Kungörelsen fortsatte sedan med 

att försöka svänga opinionen:  

[…] Genom Fattigförsörjningarnes werksamhet och de tilfällen för arbetsförtjenst, som äro beredde, 

borde wäl förwäntas, at tiggerierne uti hufwudstaden skulle uphöra; men som det ännu förspörjes, at 

personer af nästan alla åldrar, deribland äfwen barn, kringstryka dels å gatorna, dels i husen och 

salubodarne, samt, stundom under förewändning at försälja blommor, leksaker och swafwelstickor, 

m.m., beswära Allmänheten med bettlande, hwarwid tilfällen at stjäla äfwen ofta begagnas [– – –]24 

Fattigvårdsförordningen 1847 införde en fastställd organisation, likartad över hela landet. I 

varje socken skulle det finnas en fattigvårdsstyrelse. Ett steg framåt tas i fattigvårds-

förordningen den 13 juli 1853, med laga kraft den 1 november samma år. Den var relativt sin 

tid generösare, och medgav att den enskilde kunde klaga till Länsstyrelsen.  

Annat var det med nästa fattigvårdsförordning från den 9 juni 1871. Den tillkom efter 

missväxtåren under 1860-talet och den svält och fattigdom som följt i spåren. Den beskar 

                                                                                                                                                   

20 Johanson, 1984. 

21 Rasp- och spinnhus, fängelse och arbetsanstalt för bl.a. lösdrivare. Männen sysselsattes med att raspa, dvs. riva fram ett 

träfärgämne för färgning av garner för de intagna kvinnorna i spinnhusen; fanns bl.a. på Långholmen i Stockholm från 1722. 

Källa: NE band 15, s. 67. 

22 Text i faksimil. Hämtat från www.Stockholmskallan.se 2014-10-11. 

23 Ibid. 

24 Stadsledningen hade anledning att blidka den volatila allmänheten. Man hade säkerligen i färskt minne lynchningen av 

Axel von Fersen 5 år tidigare. 
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kraftigt möjligheterna att erhålla hjälp. Mentaliteten i förordningen tar oss två steg tillbaka i 

utvecklingen mot en humanare människosyn. Vi ser på några av paragraferna (mitt urval):  

Fattigvårdsstyrelsen skulle noga vara underrättad om sökandens levnadsförhållanden och behov. 

Register skulle föras. Fattigvårdsstyrelsen tillkom målsmans- och husbonderätt över den som fick 

försörjning, varvid dennes allmänna rösträtt gick förlorad. Lättja eller liknöjdhet, vägran att utföra 

arbete, tredska, självsvåld, oordentlighet eller sturskhet var alla egenskaper som kunde leda till 

minskat underhåll. Den som var under femton år kunde bli lämpligen agad av fattigvårdsstyrelsen. 

Bettleri kunde leda till 6 månaders tvångsarbete i anstalt. Allt underhåll skulle återbetalas om man 

kom i bättre omständigheter. Det gick inte längre att överklaga nämndens beslut. 

För en sentida iakttagare framstår myndighetsutövningen som enväldig och inhuman, rent av 

brutal. Vi kan förstå hur hopplöst den enskildes liv tedde sig, och vi börjar ana varför 

emigrationen till Nordamerika började ta fart vid den här tiden. Det skulle dröja till 

sjukkasselagen 1891 innan en samlande statlig reglering kom till.
25

 Ändå omfattades då bara 3 

% av befolkningen i riket.
26

  

Att vara statstjänsteman med ordinarie anställning var under det sena 1800-talet någonting 

speciellt. Det innebar trygghet eftersom anställningen var livslång.  Den ordinarie 

statstjänstemannen var alltid en man.
27

  Bland sociala förmåner fanns framförallt pensionen. 

Å andra sidan bestämde staten ensidigt lönen, och de statsanställda saknade strejk- och 

förhandlingsrätt. 

Under det sena 1800-talet utvecklades den fria associationsbildningen. De tongivande och 

största av folkrörelserna var arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelse- eller 

frikyrkorörelsen.
28

 Det rådde föreningsfrihet sedan 1864, då näringsfrihetsförordningen hade 

genomförts. Folkrörelserna var välbekanta och hade stark legitimitet. De utgjorde den 

etablerade sociala miljön för 1900-talets pensionärsförbund.  Ändå fanns det skillnader.  

De tre folkrörelserna var i upprinnelsen ett uttryck för en idégemenskap där medlemmarna 

tog itu med samhällsorättvisor. De var pionjärer som stod i opposition gentemot överheten. 

De tidiga ledarna står fram som legendariska. Jag tänker på arbetarrörelsens August Palm och 

Kata Dalström. Nykterhetsrörelsen hade sin förgrundsfigur i Peter Wieselgren. Väckelsen kan 

representeras av Lewi Pethrus. De tidiga folkrörelserna innehöll många idealister som med sin 

gärning ville presentera ett bättre alternativ för sin samtid, långt ifrån sin egennytta.   

Betraktar vi pensionärsförbunden ska vi betänka att de bärs fram i första hand av den 

ekonomiska människan. När arbetarrörelsen vunnit burskap organiserades den i samhällets 

ledarskikt vertikalt och i olika arbetarkollektiv horisontellt. Med förändringar i teknik och i 

konjunkturer växte tjänstemannakåren. I den miljön finner vi fackförbunden. Mellan dem 

uppstod en konkurrens om arbetsvillkor och löner. Behovet att hävda sig bär fram till 

skillnader också mellan generationerna. I den äldre generationens strävan att bli rättvist 

                                                

25 Sjukkasselagen SFS 1891:91. 

26 Andersson, 2000, sid.30.  

27 Hedenborg, Kvarnström, 2013, sid 212.   

28 Många föreningar är sprungna ur de tre stora folkrörelserna. Jag nämner gärna sjukkasseväsendet (lag 1891), 

konsumentkooperationen (Kooperativa Förbundet KF bildades 1899), bildningscirklar och bildningsförbund (TBV, ABF), 

nordiska sällskap, svenska IOGT. 
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behandlad när de f.d. arbetskamraterna skulle förhandla löne- och pensionsutrymmen uppstod 

pensionärsförbunden. De fyllde en instrumentell nytta som ett medel att skaffa tillräckligt 

inflytande i ekonomiska intressefrågor. Det var främst egennyttan som var drivkraften.  

Ännu vid förra sekelskiftet uppvisade Sveriges åldersstruktur en pyramidform.
29

 Närmare 

en fjärdedel av befolkningen var 10 år eller yngre. Andelen 65-åringar eller äldre var 8 

procent. Det var fortfarande vanligt att äldre togs om hand av sina barn. Ett sådant 

arrangemang byggde på lag och tradition.  

Om förhållandena för hundra år sedan berättade Per Gunnar Edebalk i ett föredrag i Umeå 

den 16 januari 2013. 

Totalt hade Sverige vid den här tiden något över fem miljoner invånare och mer än 2 400 

kommuner. Den övervägande majoriteten var landsbygdskommuner och många var mycket små. 

Den pågående urbaniseringen innebar att dessa vanligtvis var utflyttningskommuner med relativt 

sett många åldringar.  

Edebalk redogjorde också för några årtiondens debatt och utredning före tillkomsten av den 

s.k. Folkpensionslagen
30

.  En statlig pensionsförsäkring för hela befolkningen, den s.k. 

Folkpensionen, infördes nämligen genom lag 1913.
31

 I den tidens politiska partier rådde 

enighet vid beslutet. Det var socialkonservativa, socialliberala och socialdemokratiska 

perspektiv som enades i en punkt.
32

 Låt oss kort analysera lagen (mitt urval). 

Lagen stipulerade en ny myndighet, Pensionsstyrelsen. Ute i orterna skulle handläggning ske av 

pensionsnämnder. Pensionen var avgiftsfinansierad med en pliktbas på 3 kronor för alla. För 

årsinkomster högre än 500 kr stadgades högre avgift, upp till 10 kronor för dem med årsinkomst på 

1200 kronor eller mer. Pensionsåldern uppnåddes vid 67. Pensionen skulle utgöra 30 % för man och 

24 % för kvinna av pensionsavgifternas sammanlagda belopp. Det utgick ett inkomstprövat tillskott.  

Vi kan lägga märke till att med lagen infördes för första gången ett allmänt rättighetsbegrepp, 

som skulle ersätta den individuella behovsprövningen som gällt under tidigare, och särskilt 

uttalat under 1800-talet.  

Så har vi då med folkpensionen ordentligt förts fram till 1900-talet. Då var vi 5,1 miljoner i 

landet, mer än en fördubbling från 2,3 miljoner hundra år tidigare. En tredjedel av 

befolkningen bodde i städer. Klas-Göran Karlsson
33

 konstaterar att folkökningen var mycket 

kraftig även ute i Europa under 1800-talet. Det var förbättrade levnadsvillkor, medicinska 

framsteg och den långa freden som var den viktigaste förklaringen, säger han. 

Det fanns ännu kvardröjande 1800-talstankar hos våra makthavare. Ett exempel är det 

”Förslag till Lag om lösdrivares behandling” (SOU 1923:2). som utkom 1923.
34

 Det utgjorde 

                                                

29 SCB nr 2014:25, publicerad 2014-05-25. 

30 Edebalk, 1995. Fattigvårdsfolket och pensionsstriden 1912/13. Artikel i Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-95, s. 266. Källa: 

Wikipedia. Hämtat 2014-10-04. Per Gunnar Edebalk är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds Universitet.   

31 Lag om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913. SFS 1913:120–122. Källa: Bra Böckers Lexikon nr 8 sid. 135-136. 

32 Stråth, 1992, sid. 207. 

33 Karlsson, 2012, sid. 15–19.  

34 Förslag till Lag om lösdrivares behandling, SOU 1923:2, sid. 16. Källa: KB 2014-10-11. 
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ett av Fattigvårdslagstiftningskommitténs (puh) betänkanden. Här ett utdrag ut första 

paragrafen: 

[…] Envar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle, må, där 

ej omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas såsom lösdrivare på sätt i denna lag 

sägs. Till enahanda behandling vare ock den förfallen, vilken eljest underlåter att efter förmåga söka 

ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt, att därav uppstår våda för allmän säker-

het, ordning eller sedlighet. Den, som ej fyllt aderton år, må ej behandlas såsom lösdrivare.[– – –] 

År 1957 den 13 oktober folkomröstade Sverige om obligatorisk eller frivillig tilläggspension. 

I utgångsläget hade alla svenskar folkpension. Tjänstemännen hade därtill tjänstepension. 

Andra arbetstagare inklusive LO strävade efter samma villkor. Resultatet av folkomröstningen 

kunde tolkas på olika sätt. Frågan var partiskiljande och ledde till att koalitionsregeringen (S) 

och (C) upplöstes, och det kom till nyval 1958. Inte utan förvecklingar
35

 införde (S) den 

obligatoriska tilläggspensionen ATP som trädde i kraft den 1 januari 1960. Under åren 1958–

1964 genomfördes tre timmars arbetstidsförkortning. Kvar från 1913 gällde till 1976 att 

pensionsåldern låg vid 67 års ålder. 

I MBL
36

 lagstiftades 1976 att ”arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med 

arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i 

organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren”. De statliga 

pensionerna var reglerade i kollektivavtal mellan statens avtalsverk och de tre huvud-

organisationerna på det statliga området.
37

  

Förhandlingsrätten om pensionerna lades alltså i de aktivas, de fackliga organisationernas, 

händer. För pensionärerna kändes det osäkert att inte kunna påverka direkt. SPRF försökte 

1978 i en motion
38

 att som självständig part få medverka vid förhandlingar om statsanställdas 

pensionsfrågor. Remissyttrandena var samtliga avvisande till motionsförslaget.  Det framhölls 

bl.a. som självklart att de fackliga organisationerna genom kollektivavtal var bärare av 

förhandlingsrätten också för pensioner. Motionen avstyrktes av riksdagens Arbetsmarknads-

utskott.  

Stora pensionsreformer infördes 1994 och 1998. Dessa har senare uppgått i den vitt-

omfattande Socialförsäkringsbalken som infördes 2010.
39

 I denna balk regleras dag-

ersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, bidrag samt andra utbetalningar eller 

åtgärder som den enskilde medborgaren är försäkrad för. Inkomst- och premiepensions-

systemen är finansiellt skilda från statens budget och hanterar sina egna inkomster och 

utgifter. Pensionen blir så stor som pengarna räcker till.40  

                                                

35 Det behövdes att en avhoppad folkpartist, Thure Königsson, lade ner sin röst för att ATP skulle gå igenom. 

36 SFS 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet, populärt MBL, 10 §.  

37 De tre huvudorganisationerna var LO, TCO och SACO/SR. 

38 Motion 1977/78:309 av Per Gahrton (fp), avstyrkt i betänkande 1978/79:AU10 

39 Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Källa: Regeringskansliet / Lagrummet. Hämtat 2014-10-07.  Relevant för 

uppsatsen är avdelning E. Förmåner vid ålderdom.  

40 I en proposition 2014/15:1 av 2014-10-23 ville regeringen bl.a. råda bot på slagigheten i pensionerna. Den beror tekniskt 

på balanstalet mellan tillgångar och skulder, den s.k. bromsen.    
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Med allt längre medellivslängd lever nu hela tre generationer jämsides med varandra i den 

svenska välfärdsstaten. Den äldsta generationen lever inte längre på undantag eller av nåd. 
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Pensionerade statstjänstemän i Sverige och Västerås 

Pionjärtid  

När statspensionärernas riksförbund bildades på Piperska Muren i Stockholm den 27 maj 

1937 fick det namnet Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund, PSR. Det var faktiskt 

Sveriges första riksorganisation för pensionärer. Långt innan fanns det dock flera 

lokalavdelningar för statspensionärer. Tjugo år tidigare bildades 1917 Föreningen 

Pensionerade Officerare. Två år därefter tillkom 1919 i den livliga järnvägsorten Nässjö den 

första pensionärsföreningen för SJ under namnet Statstjänstemännens Pensionärsförening. 

Västeråsföreningen tillhörde inte ”the founding fathers” men var ändå tidiga när den inträdde i 

riksförbundet 1952.  

Syftet med bildandet av riksförbundet 1937 var främst att bevaka och helst förbättra 

pensionsvillkoren hos lagstiftaren och staten, den f.d. arbetsgivaren. Tidpunkten var inte den 

bästa. Kraven på förbättringar av pensionen ställdes mot de stundande stora insatserna för 

försvaret. Det var dåliga tider för alla, både för yrkesverksamma och för pensionärer. Det 

gällde ändå att göra sin röst hörd.  

Bland statstjänstemännen fanns en kategori ordinarie och en kategori extra ordinarie som 

kunde rycka in vid förfall för den ordinarie. Till statstjänstemännen hörde också aspiranter 

och extra personal. Redan 1923 kom den s.k. Behörighetslagen som likställde män och 

kvinnor i rätten att inneha statliga tjänster. Undantag för kvinnorna gjordes för militära och 

polisiära tjänster. De var förbehållna män p.g.a. yrkets potentiella våldsinslag. Kvinnorna i 

statlig tjänst var rikt representerade bland lärarna.  

Det fanns inte bara tjänstemän i statens tjänst, utan också arbetare. De flesta arbetarna i 

statens tjänst fanns inom Statens Järnvägar som var ett av affärsverken. Andra statliga verk 

med stora inslag av arbetare var Postverket, Telegrafverket, Statens Vattenfallsverk och 

Domänverket. Många kom från officerskåren. Det låg nämligen en flygflottilj i Västerås, F1. 

Under den aktiva tiden hade statstjänstemännen varit fackligt organiserade i det nutida 

Fackförbundet ST.
41

 Statsanställda arbetare kunde organisera sig i Statstjänarkartellen som 

bildades 1937 då Postförbundet gick samman med Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet 

och övriga statstjänarförbund, numera Seco.
42,43

  

Föreningen hemma i Västerås hade en solid rekryteringsbas eftersom den organiserades 

från en särskild yrkesgrupp, pensionerade statstjänstemän. Många västeråsare var anställda av 

staten då vid halvtid för 1900-talet. De hade haft tjänst i statens trygga famn, påfallande ofta 

iklädda uniform. Ett välkänt talesätt var att ”statens kaka är liten men säker”. Staten hade på 

riksnivå nära 211 000 anställda per den 1 oktober 1951, då föreningen bildades. Men se i 

                                                

41 Föregånget av flera tidigare namnbyten hette man Statstjänstemannaförbundet 1957-2003, numera Fackförbundet ST. 

Ingår i TCO. Källa: Wikipedia. Hämtat 2014-11-07.  

42 1970 bildades Statsanställdas Förbund, sedan 1995 Seco. Ingår i LO. Källa: Wikipedia. Hämtat 2014-11-07. 

43 Under 1960-talet skulle det komma till ändring av föreningens namn. Uttrycket ”statspensionär” infördes för att ta bort 

diskussionen om skillnader i bakgrund.  
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tabell 1 hur rekryteringsgrunden ökade när de statsanställda blev 50 % fler innan decenniet 

var över.   

Tabell 1. Statligt anställda på riksnivå under 1950-talet. 

År Män Kvinnor Summa 

 

År Män Kvinnor Summa 

1950 150 842 63 521 214 363 

 

1955 220 257 82 329 302 586 

1951 147 000 63 910 210 910 

 

1956 223 129 85 002 308 131 

1952 146 125 63 804 209 929 

 

1957 224 857 87 101 311 958 

1953 145 590 64 502 210 092 

 

1958 223 057 88 177 311 234 

1954 218 620 80 627 299 247 

 

1959 226 064 89 933 315 997 

Tabell 1. Källa: SCB. Tabellen visar i absoluta tal antalet statligt anställda på riksnivå under 1950-talet. De 

flesta statsanställda den här tiden var järnvägare med nära 74 000 anställda 1951. Av dem var över 19 000 

arbetare. Vid ingången av 1952 fanns det 452 300 folkpensionärer i riket, varav 228 000 kvinnor. 

1950-talet förmedlar ett intryck av tillit och gemenskap, rent av oskuld. Det fanns ett 

medborgarkontrakt med staten och dess institutioner. Tanken på Per Albins folkhem levde 

kvar. När den aktiva tiden var till ända kom kamraterna med enträgna uppmaningar att slussa 

vidare in i föreningens trygga famn. Det var inte allom givet. Yrkestillhörigheten som tidigare 

statstjänsteman avgjorde om man fick bli medlem. Under pionjärtiden bevakade man det 

noga. Att tillhöra en viss förening kunde vara förknippat med prestige, men framförallt hade 

det att göra med statstjänstemännens särskilda pensionsvillkor.  

Statspensionärerna med sin tjänstepension var relativt många andra äldregrupper i en bättre 

situation. Statens före detta tjänstemän var socialt kodade i medelklassen varom Peter 

Baldwin
44

 säger: 

It has long been recognized that the middle classes are, in fact, among those most directly 

advantaged by the welfare state, a result aptly dubbed the Matthew Effect (For whosoever hath, to 

him shall be given, and he shall have abundance) [– – –] 

Min översättning: Det har länge varit känt att medelklassen faktiskt är bland de mest direkt gynnade 

av välfärdsstaten, ett resultat som träffande blivit kallad Matteus effekten (Ty den som har, åt 

honom skall varda givet, så att han får över nog).
45

  

Med det i åtanke ska vi dröja något vid ett par tidningsnotiser, som utgör exempel på 

tidsmiljön så här i början. Medelklass eller inte, ingen hade då alla de självklarheter vi har 

idag.  

Den lokala tidningen VLT, Västmanlands Läns Tidning, rapporterade den 18 augusti 1951 

att kafferansoneringen upphävdes. VLT skrev på våren 1952 att ”det är Stockholmsfasoner 

som inte borde tas efter att hålla söndagsstängt i samtliga mjölkbutiker under sommaren. 

Ansvarslöst vore det mot allt folk som inte har kylskåp.”   

                                                

44 Baldwin, 1990, sid. 19.  Peter Baldwin är professor i historia vid UCLA.  

45 Läsaren är säkert bekant med orden i Matteus 13:12  — mindre kanske med den motsatsvisa kontrasterande inversen i 

fortsättningen av samma vers: […] men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.  Jag citerade ur Nya 

Testamentet sid. 24 i Bibeln 1954. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Svenska Tryckeriaktiebolaget Stockholm. 
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Hemma i Västerås kallade lokförarna Arthur Meisel och Fredrik Bryngel till möte på 

Konsumkondis vid Stora Torget den 19 oktober 1951, med en annons i VLT, som kostade kr 

11,90. Syftet var att samla intresserade för att bilda en lokalavdelning med anslutning till 

Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund. Det kom ett 20-tal intresserade pensionärer. De 

beslutade enhälligt att bilda förening, och att ansluta till riksförbundet med ingången av 1952. 

Inträdesavgiften sattes till 2 kr och årsavgiften var 5 kr. Det ansågs vara små belopp som 

skulle locka till god anslutning.
46

 

När lokalavdelningen konstituerades den 23 oktober 1951 fick den namnet Pensionerade 

Statstjänstemäns lokalavdelning Västerås. Styrelsen bestod av ordföranden Arthur Meisel, 

sekreteraren och korrespondenten Eric Holmström, kassören Axel Lindberg, vice ordföranden 

E. Werner Eriksson, och vice sekreterare N.G. Karlsson.  

De första funktionärerna både lokalt och i riksförbundet var män (alltid män!) av rang. 

Tanken var att få med sig människor som kunde föra sig i maktens korridorer, som kunde tala 

tidens kurialsvenska. I bästa fall hade man i riksförbundet värdefulla personkontakter, allra 

helst i regerings- och riksdagskretsarna i Stockholm. Lokalt utgjorde SJ tjänstemännen de 

flesta i styrelse och medlemskader. 

Den 6 februari 1952 hade föreningen sitt första årsmöte. Styrelsen omvaldes. Antalet 

medlemmar skulle bli 95 vid årets slut. Vid ingången av 1952 hade Västerås drygt 62 000 

invånare.
47

  

Föreningens första kassabok är i format A5 och har svart vaxdukspärm och kostade kr 

1,90. Årsmötet hade utlysts med annonser i Västmanlands Läns Tidning för kr 19,20 och i 

Västmanlands Folkblad för kr 12,80. 300 exemplar av de första stadgarna hade tryckts upp 

hos Västmanlands Folkblad för kr 79, och 400 medlemskort för kr 22,50.  

Den 15 mars 1952 finns en spännande notering i kassaboken om 10 kr för ”Blommor till 

(Valborg) Jäderberg 95 år”. Tidsavståndet ger en sällsam känsla. Vid hennes födelse 1857 var 

Oscar I monark, född i Frankrike 1799. Hon levde 1952 under sin femte monark, Gustaf VI 

Adolf.  

Den första bussresan den 6 juni 1952 gick till Nora och samlade 69 deltagare, över 70 % av 

medlemsantalet. Det noteras nogsamt i styrelseprotokollet att resan gav ett överskott av kr 

4,54. Det fanns förstås ett uppdämt reseintresse efter ransoneringarna och de stängda 

krigsåren. Egen bil var inte att tänka på. Kommersiella researrangörer fanns ännu inte på 

scenen.  

En värmande insikt om tidens solidaritet och medkänsla med människor även långt 

hemifrån får vi i protokollet från styrelsemötet den 14 april 1953: Föreningen hade under 

mötet insamlat kr 86,25 till Hollandshjälpen.
48

  

                                                

46 2 kr respektive 5 kr 1951 motsvarar 30 kr respektive 75 kr i oktober 2014. Källa: SCB.se. 

47 SCB:s Statistisk Årsbok för 1952 anger 62298 invånare i Västerås den 1 januari 1952. 

48 Den landsomfattande insamlingen till hjälp efter stormfloden som drabbade främst Holland mellan 31 januari och 1 

februari 1953. Fördämningarna brast och stora delar av landet låg under vatten. Källa: Wikipedia. Hämtat 2014-10-20.  
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Lokföraren Arthur Meisel stod kvar som ordförande under 10 år, med undantag av att 

Gottfrid Alé, tillika lokförare, gick in under 1953. Herr Meisel sägs ha haft en nästan faderlig 

omsorg om föreningen och åstadkom en trivsam familjär atmosfär. Ekonomin i början tillät 

inte så mycket utöver kaffedrickning, som också den länge bekostades av medlemmarna 

själva.
49

 Man får tänka sig att denna trivsamma del av föreningsverksamheten låg nära till 

hands i lokalen där på Konsumkondis vid Stora Torget i Västerås. 

Onsdagarna var TV-fria fram till den 1 oktober 1961. Det hävdas på sina håll att det var av 

hänsyn till föreningslivet, som behövde en TV-fri dag för att få ut medlemmarna från hemmet 

till sina möten. Vilka skälen var är svårt att belägga. I varje fall höll SPRF sina 

medlemsmöten på onsdagskvällar.  

I protokollet från årsmötet den 4 februari 1958 läser vi om en parentation över fyra avlidna. 

Det är fortfarande en bruklig och värdig minnesgärning vid ett årsmöte. Men betänk det 

tidstypiska när protokollet visar att de är f. lokföraren NN, f. konduktören NN, f. lärarinnan 

NN och f. banbiträdet NN. Till och med i jordelivets sista moment var vi definierade av yrket, 

vi var kvar i titulaturen.  

1955 gjorde förbundsstyrelsen en uppvaktning hos den nya civilministern Gunnar Lange. 

Förbundet ville ha rätt att sitta med vid förhandlingsbordet när de aktiva statstjänstemännen 

förhandlade löner med arbetsgivaren staten. Det var en fråga vi möter även senare under 

åren.
50

 Det blev avslag. År 1957 firade förbundet 20-årsjubileum. Då hade förbundet närmare 

20 000 medlemmar fördelade på 84 avdelningar ute i landet.  

Ett nytt pensionsreglemente trädde i kraft 1959-07-01.
51

 Det var centralt för statstjänste-

männen under nära 30 år. De rigida konsekvenserna för pensionärerna kommer till synes i 

protokollen, och det mumlas ändå mer mellan raderna. Det handlade om eftersläpning av 

pensionerna i förhållande till de aktivas löner.  

Ett förbundsmöte ägde rum på Hotell Gillet i Stockholm, den 5-6 juni 1964. Under 1962 

och 1963 hade 1 708 nya medlemmar tillkommit, så att förbundets medlemsantal vid 

ingången av 1964 var 22 478 personer. Mötet berättade om ökade pensioner med 6,5 % under 

1962 och under 1963 med 3,5 %. För 1964 skulle pensioner och statliga löner uppräknas med 

3,5 % och för 1965 med 4,8 %. Det var en följd av en överenskommelse mellan 

Civildepartementet och den aktiva statliga personalens huvudorganisationer.
52

 Nu äntligen 

råddes bot på den eftersläpning som pensionärerna fått vidkännas gentemot de aktivas löner. 

                                                

49 Neleby, Gustav. Han gjorde den iakttagelsen i sin Historik Statspensionärerna förening avd. 73 Västerås 1952-1982. 

50 Med ATP lagstiftades det att de aktiva statstjänstemännen förhandlar även för de f.d. aktiva, dvs. för pensionärerna.  

51 SOU 1959:287.  Statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Det upphörde att gälla den 1 januari 1988. Den avsåg 

tjänstepensionsförmåner för statliga och vissa icke-statliga (främst kommunala) tjänster.  

52  Tillväxten var stark under 1960-talet, och leddes av verkstadsindustrin. Det fanns som synes ekonomisk bärkraft även för 

andra samhällsgrenar.  
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Utvecklingen av pensionerna ska ses i jämförelse med prisutvecklingen i landet. Se tabell 2 

som visar konsumentprisindex
53

 under 1960-talet, och ökningarna i procent jämfört med året 

innan. Ökningen av pensionerna är respektabel, några skulle säga frikostig. Pensionerna 

överträffade eller höll jämna steg med KPI under de fyra åren 1962–1965.  

Tabell 2. Ökning av konsumentprisindex KPI under 1960-talet (årsmedeltal). 

År 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

KPI 159 163 170 175 181 190 203 211 215 221 

KPI %   2,5 % 4,3 % 3,0 % 3,4 % 5,0 % 6,9 % 3,9 % 1,9 % 2,8 % 

Tabell 2. Källa: SCB.54 Priser och konsumtion. Index 1950=100. I raden KPI finns index i absoluta tal. Raden 

KPI % visar den procentuella ökningen från föregående år. 

Det skulle visa sig att den bättre pensionärsekonomin inte gav eko i fler medlemmar hemma i 

Västerås. Trots en värvningspremie på 1 kr per ny medlem höll sig medlemsantalet på runt 

200 under hela 1960-talet. Då kom ändå många kvinnor ut i förvärvslivet. De anställdes 

främst inom sjukvård, skolor och barnomsorg. Det som skulle komma att lyfta verksamheten i 

föreningen var kvinnornas ökade engagemang, men då skriver vi 1970-tal.  

Förbundsmötet 1964 där på hotell Gillet beslutade om långtgående stadgeändringar. 

Förbundets namn ändrades till Statspensionärernas Riksförbund, SPRF. Det tidigare namnet 

Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund, PSR, hade levt kvar från 1937 när förbundet 

grundades. Det låg i tiden att ta bort begreppet ”tjänstemän” i förbundets tidigare namn. Det 

hade förts på tal av de betydande grupper pensionärer som varit ”arbetare”, och av andra som 

varit ”ämbetsmän”.  När begäran om namnbyte till Statspensionärernas Riksförbund kom till 

föreningen i Västerås antogs den utan debatt. 

I förbundets namnbyte kan vi se en tendens till att lätta upp klasstänkandet, åtminstone på 

gruppnivå. På individnivån levde däremot tituleringen kvar i verksamhetsberättelser, protokoll 

och brevväxling. Funktionärernas yrken under den aktiva tiden följde med in i 

pensionärslivet, och angavs noggrant: Förste postiljon, kanslibiträde, lokförare, kapten, 

fröken, tvättföreståndare, tågmästare, förste reparatör, överbanmästare … Listan är lång och 

ger en indikation om att medlemmarna var stabilt parkerade i medelklassen.  

Samtidigt var statspensionärerna ännu väl konservativa. Man kunde uppleva föreningen 

som sluten. Dagmar Bjureland, 96, berättar att det fanns klasskillnader både mellan och inom 

pensionärsleden, beroende på var i hierarkin man hade funnits under den aktiva yrkestiden. 

När maken väl blivit befordrad dröjde det inte länge innan Dagmar blev bjuden hem till 

högste chefens maka, för att där träffa de andra chefsfruarna, och bli upptagen i ledet på den 

nya nivån. Men nya tider skulle stunda.  

                                                

53  Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid 

avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska 

konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. Källa: SCB. 

54  Källans specifika plats är: http://www.scb.se/H/SOS%201911-

/Priser%20och%20konsumtion/Konsumentpriser%20och%20indexber%C3%A4kningar%20(SOS)%201931-

1994/Konsumentpriser-och-indexberakningar-1969.pdf 
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Medlemstillväxten var god under 1950-talet. Sveriges ekonomi blev allt bättre på 1960-

talet, manifesterat i en mäktig ökning av BNP per capita med 47 % under decenniet 
55

. Ändå 

stagnerade medlemsantalet. Vi ser det klart i tabell 3 och grafiskt i figur 1. Vad är 

anledningen?  

Låt oss se orsakssammanhanget. Det rådde goda ekonomiska tider på 1960-talet. ATP 

började betalas ut 1963. Det nya var att pensionen betraktades som uppskjuten lön för utfört 

arbete. Pensionen sågs inte som ett bidrag. Den tillkom den enskilde som individ beroende på 

lönen under hans yrkesliv under den aktiva tiden. Pensionären kom till insikten om att i 

livsskedet som pensionär kunde inte pensionärsföreningen tillföra något ekonomiskt konkret. 

Det var en skillnad mot tiden i fackföreningen. Individualismen började spira. Det var en 

början till att bryta med det gamla. Man hade råd att resa, att köpa den första bilen. Det 

ekonomiska behovet av kollektivet i föreningen började redan ebba ut. 

Tabell 3. Medlemsantalet i SPRF Västerås 1951–1969. 

År  Antal År   Antal År   Antal År  Antal 

  
1955 146 1960 199 1965 195 

1951 20 1956 168 1961 200 1966 181 
1952 95 1957 183 1962 201 1967 195 
1953 111 1958 191 1963 205 1968 203 
1954 114 1959 194 1964 200 1969 201 

Tabell 3. Källa: SPRF Västerås. Mötesprotokoll och verksamhetsberättelser 1951–1969. Årsvisa 

medlemsantal i SPRF Västerås 1951–1969. Siffrorna är absoluta.   

                                                

55 www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/ Hämtat 2015-02-07. BNP per capita var 393 200 kr år 

2013. 
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Blomstringstid i Västeråsföreningen 

En blomstringstid inleddes med 1970-talet. Det började komma fler aktiva kvinnor i 

föreningen. De sörjde för livligheten, och nya kunskaper. Många var lärarinnor. Kvinnorna 

bidrog verksamt till föreningens ekonomi genom damklubben som bildades 1972.  

Rekryteringsbasen statsanställda i Västerås 1970 utgjorde 4 350. Andelen kvinnor var 37,7 

%.
56

 De flesta fanns inom skolan som grundskole- och gymnasielärare.  För industristaden 

Västerås stagnerade befolkningstillväxten under 1970-talets oljekris. Antalet invånare 

oscillerade med några hundra kring 117 000-strecket under hela decenniet. 

Med den energiske järnvägsmannen Bertil Blomme som ordförande från 1972 började 

föreningens medlemsantal att växa, och fördubblades till 400. Under hela 1970-talet blev 

därför lokalfrågan ständigt aktuell. Föreningen växte i tur och ordning ur Excelsiorsalen,
57

 

Kyrkbacksgården,
58

 Odd Fellow-lokalen
59

 och Godtemplargården.
60

 Från september 1976 

träffades man i Folkets Hus.
61

 Där hade man i den stora A-salen medlemsmöten med upp till 

250 personer. Det fanns till och med utrymme för det dubbla när det var dukat till långbord 

och festevenemang.   

Blomme hade kontakter på Stockholmsscenerna. En höstsoaré med besök av Anne-Lie 

Kinnunens turnerande operettensemble började bli tradition. Den blev känd och uppskattad 

vida omkring. Busslaster med gäster kom från Sala, Arboga och Enköping. Så många som 

500 pensionärer kunde supera vid långbord och därefter lyssna till Wienermelodier eller 

kupletter ur Tiggarstudenten eller Fågelhandlaren, för att efteråt fortsätta med dans.  

Under Blommes tid introducerades också adventsresor till kyrkorna hemikring och i 

angränsande län den första söndagen i advent. Deltagarna kunde många gånger fylla tre 

långfärdsbussar. Programmet brukade typiskt bestå av att besöka kyrkan och övervara 

högmässan, varpå kyrkkaffe följde i sockenstugan. Någon berättade om kyrkan och trakten. 

De ivriga besökarna embarkerade därefter bussarna för färd till Köping. Där var det i Folkets 

Hus dukat till dagens kanske största attraktion, julbordet. När adventsresan ändades hemma i 

Västerås var på det sättet både ande och lekamen väl sörjda för.   

Det här var tider som mina intervjuoffer minns med stora leenden.  

                                                

56 Källa: SCB. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-

statsanstallda-oversikt-1954-1981.pdf. Sveriges officiella statistik. Stockholm 1986. Statsanställda del 2. Hämtat 2014-12-10. 

57 Excelsiorsalen låg på Kopparbergsvägen 16, i källarvåningen mot gården. Huset ägdes av KFUM. Grannar var 

Idrottshallen och Folkets Hus. Huset finns inte kvar. 

58 Kyrkbacksgården finns kvar på Västra Kyrkogatan 10, nära Domkyrkan. 

59 Odd Fellow-lokalen finns kvar på Källgatan 13. 

60 Godtemplargården låg på Västgötegatan i närheten av nuvarande Polishuset och Odd Fellow-lokalen. Huset finns inte kvar.  

61 Det var i Folkets Hus s.k. A-sal på Kopparbergsvägen 27 man sågs, med plats för 500 sittande personer. Folkets Hus är 

kvar men inte A-salen. 
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Vi påminns om tidsmiljön i en reserapport från sommaren 1975, då 104 deltagare i två 

bussar reste till Stockholm. På Gärdet passerade man den västtyska ambassadbyggnaden, och 

det noterades i reserapporten att ”den ännu inte hunnit färdigställas efter dramat där i april”.
62

   

Från Västerås Kommun, Fritidsförvaltningen (sic!) inkom ett förslag 1975-11-05 om att 

bilda ett Pensionärsråd i Västerås.  Rådet var avsett att vara ”ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan ålders- och förtidspensionärernas organisationer”. 

På annan plats finns en diskussion om dels MBL som infördes 1976, dels ”SPRF-

motionen” AU betänkande 78/79 AU10.  

Medan vi är kvar i mitten av 1970-talet kan vi konstatera att den allmänna pensionsåldern 

sänktes från 67 till 65 år.
63

 Statspensionärerna uppmärksammade att det betydde att en stor del 

av utgifterna för två års statliga tjänstepensioner avlyftes från statsbudgeten till ATP-

systemet. De drev därför uppfattningen mot staten att det borde ge utrymme för förbättringar 

av utgående statliga tjänstepensioner. Inget resultat finns noterat i mitt källmaterial. Baserat 

på avsaknaden av noteringar sluter jag mig till att det var ett fåfängt försök. SPRF stod 

nämligen ensamt. Det fanns ju inga andra pensionärer som uppbar just statliga pensioner.    

En drivande kraft i ledningen för damklubben önskade lämna sitt uppdrag vid den här 

tiden. Därför upphörde damklubben, åtminstone formellt, med utgången av 1978. Den hade 

genom åren samlat in hela 50 000 kr till föreningen. Damerna hade också skänkt liv åt många 

formella medlemsmöten, och de utgjorde kärnan i organisationen av och arbetet med 

festevenemangen. Därför hade de också betytt mycket för ökningen av medlemsantalet; från 

1960-talets maximala 200 medlemmar till 413 vid utgången av 1979. Se Tabell 4.  

Bortfallet av damklubbens insatser för ekonomin kunde lyckligtvis kompenseras av en 

övergång till vissa kommunala bidrag som från 1976 började komma till föreningen. I det kan 

vi spåra en påverkande orsak till att damklubben lades ned. Kanske låg ändå den största 

orsaken i tidsandan – kvinnorna ville lyfta blicken från symaskinen till den sociala samvaron 

vid resor och i festsalar. Jag noterade i protokollen att det långt in på 1980-talet ändå fanns 

kvar flitiga händer som t.ex. kunde knyta ryor eller sy kuddvar. Det var fortfarande 

uppskattade alster i auktioner eller vid uppvaktningar. 

Under 1970-talet spårar vi föreningens första anpassning till ADB, Administrativ Data 

Behandling, i senare tid benämnt IT, Informationsteknik. På den tiden handlade det om 

hålkort. Det blev en arbetsam administrativ övergång för föreningen. Adressförändringar 

skulle ske på ett enhetligt vis på särskild blankett. Personnumren skulle anges när man 

kontaktade förbundet i pensionsfrågor. Uppgifter om felstansade hålkort förekom. Postgången 

mellan förbundet och föreningarna handlade om felaktigt ifyllda blanketter, eller om att 

föreningen använt äldre utsorterade blanketter. Det resulterade i felaktiga medlemsmatriklar, 

att tidningen inte kom till rätt adress, eller att uppgifter om medlemmarnas betalda årsavgifter 

                                                

62 "Lägg ut, lägg ut", ropade SVT:s nyhetsreporter Bo Holmström strax före midnatt den 24 april 1975. Då stod den västtyska 

ambassaden i lågor sedan en trotylladdning exploderat. 12 timmar tidigare hade ambassadens personal tagits som gisslan av 

medlemmar ur den tyska terroristgruppen Baader-Meinhof. Källa: NE band 1 s. 109 och Wikipedia.  

63 Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1974. Riksdagen antog propositionen, och sänkningen av pensionsåldern till 65 trädde 

i kraft den 1 juli 1976. 
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inte bokfördes rätt. Arkivmaterialet visar på många ursäktande brev från föreningen som gick 

ut till medlemmar som förtrytsamt hade protesterat när de på nytt blivit avkrävda betalning.
64

 

I de flesta fall hamnade problemen hos kassören, denne olycklige som måste ha ägnat många 

extra timmar, kanske i nattlampans sken, åt förbundets påfund med ny teknik. 

Riksförbundets möten bytte namn och frekvens på 1970-talet. Från 1970 samlades man 

nämligen till kongress och det var tredje år, mot tidigare vartannat. Nya stadgar fastställdes 

1975. Här ser vi för första gången i stadgarna att föreningarna – eller som det nu heter 

avdelningarna – kunde bilda samorganisationer och som distriktsorgan bevaka sina intressen 

inom landstingsområdet. Det blev som distrikt möjligt att delta i landstingens pensionärsråd 

ute i landet och i bästa fall vore man då berättigad till penningbidrag. Etableringen av 

Västmanlandsdistriktet kom emellertid att dröja ända till 2003. Det har sagts mig att den långa 

startsträckan berodde på okunskap om möjligheterna till penningbidrag. 

År 1980 var antalet statsanställda i Västerås 5180 personer, varav 40,7 % kvinnor. 

Ökningen av totalen jämfört med 1970 är c.800 personer eller nästan 20 %. SCB 

karaktäriserar ändå ökningen som liten jämfört med andra jämförbara städer.
65

  

Vid årsmötet 1981 tillträdde en ny ordförande i Nils Elvermo. Mellan 1986 och 1990 var 

Sune Pettersson ordförande. De ledde 1970-talets medlemstillväxt vidare. Ekonomin stärktes. 

Pensionerna diskuterades livligt. Förbundets ordförande eller ombudsman kunde kallas ut från 

Stockholm till höstmötet för en timmas föredrag med efterföljande frågestund. Det höjdes 

många röster om missnöje med resultatet av de aktiva f.d. arbetskamraternas löne- och 

pensionsförhandlingar med arbetsgivaren staten. Någon egen förhandlingsrätt tillkom ju inte 

pensionärsorganisationerna.  

Resor och utflykter fortsatte. Bland festerna kan nämnas Grinzing- och Wieneraftnar med 

operettmusik under höstsäsongen, med hundratals glada och superande gäster, varav många 

tillresta i bussar från omgivande städer. 

Förbundet i Stockholm firade 1987 sin 50-åriga tillvaro som landets äldsta 

pensionärsförbund. Kongressen var förlagd till Militärhögskolan i Stockholm. En motion om 

att också icke-statspensionärer skulle kunna bli fullvärdiga medlemmar i förbundet avslogs. 

Kongressperioden förlängdes från två till fyra år. I början av 1989 passerade förbundet 40 000 

medlemmar. I Västeråsföreningen fanns det hela 888 medlemmar när 1980-talet gick till ända. 

 Se tabell 4. Tillväxten av medlemsantalet och med den kassabehållningen ska tillskrivas 

styrelsen, som haft insikten att understöda och bygga på den sociala verksamheten i 

föreningen.  

  

                                                

64 Arkivet innehåller nämligen koncept till brev med färdigformulerade ursäkter. Det var bara att fylla i namn och adress och 

få ordförandens underskrift.  

65 Källa SCB. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-

statsanstallda-oversikt-1954-1981.pdf, sid.44 Län och kommun. Hämtat 2014-12-10. 
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Tabell 4. Medlemsantalet i SPRF Västerås 1970–1989.  

 

Tabell 4. Källa: SPRF Västerås. Protokoll och verksamhetsberättelser 1970–1989. Årsvisa medlemsantal i SPRF 

Västerås 1970-1989. Siffrorna är absoluta.  

I Maktutredningen talade man om att medborgarnas samhällsintresse söker sig andra vägar än 

via organisationerna. De pekade på att ”de startade en gång som rörelser i egentlig mening, 

som uttryck för folkliga protester mot samhällets orättvisor. I många stycken har 

organisationerna segrat. Samhället har ändrats (– – –).”
66

 

Maktutredningens ord är i samklang med det rimliga motivet för att grunda 

pensionärsföreningen 1951. Det var pensionerna man ville bevaka, ha en kanal för folklig 

protest mot orättvisor i pensionssystemet. Behovet av sådant engagemang minskade i takt 

med tillkomsten av lagstadgade pensionsförmåner. Ändå ska vi under 1990-talet se att den 

folkliga protesten levde och tog sig ett ovanligt kraftfullt uttryck när Sveriges pensionärer 

gick till demonstration i Kungsträdgården i Stockholm.  

1990-talets trendbrott 

Under 1990-talet hölls Västeråsföreningens medlemsmöten i Folket Hus A-sal genom avtal 

med Kulturella Dansföreningen. På årsmötet 1991 tillträdde Lennart Loklint, när SPRF i 

Västerås firade 40-årsjubileum. Det firades ordentligt. Den 22 februari 1991 stod SPRF som 

inofficiell arrangör för en pensionärsföreställning av operetten Wienerblut som framfördes av 

Stockholms operettsällskap. Övriga pensionärsorganisationer i staden var inbjudna och 

Västerås konsertsal blev fullsatt med 921 personer. 

I eftermälet i föreningens protokoll kan vi spåra en diskussion. En medlemsfraktion tyckte 

rentav att evenemangen började bli för stora. Dels hann man inte med i svängarna. Dels kunde 

föreningen skulle förlora sin karaktär, det skulle resultera i en förflackning av verksamheten. 

Andra återigen såg det som ledsamt att vi inte stod som medarrangörer officiellt, och gladde 

sig åt framgångarna i medlemstal och ekonomi. De senare hade ändå det största bifallet. 

Den 15 november 1991 firades det egentliga 40-årsjubiléet, även det i Folkets Hus A-sal. 

Inbjudna gäster kom från Enköping, Strängnäs och Arboga. Totalt deltog 248 personer. 

Antalet medlemmar vid årsslutet var 1052, en kraftig nettoökning med 129. Det utgjorde 

föreningens absoluta kulmen räknat i medlemsantal. 

Damerna fick faktiskt en egen sida i 40-årskrönikan 1991. Inga-Maj Hjelm skildrades som 

ledare för den efterfrågade sångkören, som ofta framträdde i det lokala föreningslivet och vid 

föreningens egna stora evenemang. Efter att Wailer Bourner varit ordförande under 1992 blev 

                                                

66 SOU 1990:44, sid 194, den s.k. Maktutredningen.  

 

1970 199 1975 319 1980 426 1985 705 

1971 206 1976 332 1981 453 1986 771 

1972 232 1977 344 1982 494 1987 828 

1973 258 1978 390 1983 584 1988 857 
1974 282 1979 413 1984 659 1989 888 
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det Inga-Maj som året därpå tog över och under många år var en entusiastisk ordförande i 

föreningen. I 40-årskrönikan var det annars ungefär som vanligt damernas förtjänster i grupp 

som framhålls: ”Sycirkeln gav inkomster till föreningen”. Den ”idoga marktjänsten i 

köksregionen” nämns också.  

Wienerafton blev ett begrepp under 1990-talet. Av ett internt programblad från 1995 

framgår att Kerstin Melin
67

 skulle vara solist under kvällen. Det skulle serveras smör, bröd, 

varmrätt, kaffe och godbit. En halv flaska vin eller alkoholfritt ingick också. Det skulle bli 

lotterier. Medlemmarna uppmanades att sy, sticka, virka eller snickra, och att låta sina alster 

bli vinster. Pengarna skulle gå till lägre pris på wieneraftonen. Jag intervjuade Svea Johansson 

som var en av de kommitterade funktionärerna som nämndes i programmet. Hon mindes 

många arbetsamma men glada fester med hundratals gäster. Hon var också en av 

medlemmarna i sångkören.  

Öhrneffekten. Med den vice förbundsordföranden Joel Öhrn som pilot drev SPRF ett mål. 

Tvisten gällde den tvåprocentreducering av statspensionärernas pensioner, som de fackliga 

organisationerna avtalat med staten 1993 utan medgivande av pensionärerna. SPRF gick 

segrande ur tvisten, och de cirka 150 000 statspensionärerna erhöll därför stora pensions-

utbetalningar retroaktivt. Här finns ett mätbart orsakssammanhang. Det ledde nämligen till en 

stor medlemstillströmning i mitten av 1990-talet, då förbundet och föreningen såg sin kulmen 

med över 57 000 medlemmar på riksplanet och runt tusentalet i Västerås. Se Öhrneffekten i 

siffror i tabell 5. 

Landets pensionärer demonstrerade den 26 september 1996 i Kungsträdgården i 

Stockholm. Närmare 15 000 pensionärer deltog. Även statspensionärerna i SPRF var där. 

Många pensionärer hade bussats in till Stockholm av de fyra stora pensionärs-

organisationerna.
68

 Demonstrationerna gällde de försämrade pensionerna och villkoren för 

äldre, under mottot ”Pensionärer i samverkan kräver sin rätt”. Som avslutning tågade man till 

Riksdagshuset där företrädare för samtliga riksdagspartier fick motta pensionärs-

organisationernas gemensamma krav, se här (mitt urval):  

Vi kräver värdesäkrade pensioner – bl.a. krav på att den tvåprocentiga nedskärningen av 

basbeloppet, som infördes 1993, skulle upphävas. Pensionerna hade urholkats med 12 % genom 

olika ingrepp i basbeloppet. 

Vi kräver bättre äldreomsorg – landstingen skär ned, anhöriga och närstående drabbas av ökade 

bördor. Sjukvården och äldreomsorgen ska ges nödvändiga resurser.  

Vi kräver ökad politisk representation – landets en och en halv miljon ålderspensionärer69är mycket 

dåligt representerade i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunalfullmäktige. 
Ålderspensionärerna utgör en fjärdedel av valmanskåren men i de beslutande församlingarna är man 

endast 1 á 2 %. Riksdagen har bara sju ledamöter som är 65+ och tre av riksdagsgrupperna inte en 

enda. 

                                                

67 Västeråsflickan Kerstin Melin sjöng bl.a. i Phantom of the Opera i den svenska uppsättningen 1989–1995. Källa: 

Wikipedia. Källa: Wikipedia. Hämtat 2014-11-06. 

68 ”De fyra stora” är PRO, SPF, SKPF, SPRF. 

69 1, 5 miljoner 1996 har blivit 1,9 miljoner 2014. 
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Vi har sett att rekryteringen för SPRF länge kom från den statliga sektorn. Men statliga bolag 

privatiserades. Lärarna blev kommunalanställda. Vid kongressen 1994 beslutades att SPRF 

skulle vara öppet för alla pensionärer. SP i SPRF blev ”Sveriges Pensionärers” istället för 

”Statspensionärernas.” Det formella beslutet fastställdes vid kongressen 25–27 april 1997.  

Vogel et al säger att ”Det svenska föreningslivet krympte avsevärt mellan 1992 och 2000, 

dvs. under en relativt kort tidsperiod”. De konstaterar att pensionärsföreningarna däremot 

utgjorde ett positivt undantag under samma period.  

Välfärdsundersökningarna dokumenterar en långvarig trend mot ökad hälsa i pensionsåldern, samt 

mot allt bättre inkomster och ett mer omfattande fritidsliv. Pensionärsorganisationerna tycks med 

andra ord ha lyckats konkurrera förhållandevis framgångsrikt om de allt friskare pensionärernas 

fritid.  

I linje med Vogels utsaga såg SPRF en kulmen 1991 på 1052 medlemmar. Resten av årtiondet 

visade en svag nedåtgående trend. Se tabell 5.  

I nästa avsnitt ska vi se om det positiva undantaget höll i sig när vi nådde det nya seklet. 

Kunde föreningen hävda sig i kampen om pensionärernas gunst och fritid?  

Nytt sekel 

Ordförande för den lokala föreningen SPRF var från årsmötet 1999 järnvägsmannen Harry 

Persson. Vid årsslutet 2000 fanns det 875 medlemmar som betalade medlemsavgiften 125 kr. 

Det hade kommit in 64 nya medlemmar under året. Men avgångarna var fler. Årsnettot blev 

negativt.  

Tabell 5. Medlemsantalet i SPRF Västerås 1990–2011. 

1990 923 1995 869 2000 875 2005 602 2010 397 
1991 1 052 1996 906 2001 850 2006 592 2011 351 
1992 955 1997 947 2002 805 2007 536 

  1993 922 1998 904 2003 800 2008 498 
  1994 871 1999 870 2004 720 2009 471 
  

Tabell 5. Källa: SPRF Västerås, verksamhetsberättelser 1990–2011. Årsvisa medlemsantal i SPRF Västerås 

1990–2011. Siffrorna är absoluta. Se den mätbara Öhrneffekten i nya medlemmar till föreningen åren 1996–
1998! 

Vi ser i tabell 5 att medlemsantalet i föreningen trappade av efter kulmen 1991. Samtidigt kan 

vi observera att antalet statsanställda minskade med 40 procent under perioden 1990–2011, i 

absoluta tal från 394 000 till 239 000.
70

 Vi upptäcker en samvariation med faktorn medlems-

antal och det finns ett orsakssamband. Den tidigare egenmärkta statliga rekryteringsbasen 

minskade för SPRF när staten decentraliserade och privatiserade. Lärarna blev kommunal-

anställda. Även om föreningen öppnade för alla pensionärer blev den mer konkurrensutsatt.  

På riksplanet arbetade riksförbundet SPRF vidare i en kongress 2000 i Halmstad. 

Gästtalare var landshövdingen Karin Starrin som presenterade länet, och statssekreteraren i 

                                                

70 Källa: Svenskt Näringsliv Fola, kapitel 10 Arbetsmarknadens struktur, diagram 10.3, Excel-format. 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/f2011/Hämtat 2014-11-08. 
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socialdepartementet Gun Franzén-Ljung som lovade ”prioritera äldreomsorgen”. Kongressen 

beslutade om en central inkassering av medlemsavgiften.  

Eskilstuna var säte för kongressen 2003. Devisen för kongressen var Sveriges Pensionärer 

Rustar för Framtiden. Gästtalare var socialminister Lars Engqvist som inte utlovade några 

extra miljoner till pensionärerna men väl utlovade ett Trygghetskontrakt. För första gången i 

riksförbundet valdes en kvinna till förbundsordförande i Lisbeth Eklund.  

Kongressen 2006 ägde rum ombord på Viking Lines fartyg Gabriella. Gästtalare var vård- 

och omsorgsminister Ylva Johansson. Hon talade om att regeringen skulle komma att 

”prioritera äldrevård och äldreomsorg”.  

Vid kongressens inledning 2009 talade Ylva Johansson, då i egenskap av vice ordförande i 

Socialutskottet, och Margareta B Kjellin, Moderaternas äldrepolitiska talesperson. Jöran 

Rubensson valdes till ny förbundsordförande i SPRF efter Lisbeth Eklund, som avböjt omval. 

Kongressen beslutade att bl.a. verka för förbättrad tandvård som bör ingå i högkostnads-

skyddet för äldre.  

På hemmaplanet flyttade föreningen under hösten 2000 sina medlemsmöten till 

Lovisagården, IOGT-NTO:s lokal på Slottsgatan 6 i centrala Västerås. Med sitt läge har den 

närhet till många busslinjer som utan byte leder fram från förorterna. Här möts medlemmarna 

ännu idag. Styrelsemöten hölls i början av decenniet på det centralt belägna Herrgärdets 

Servicecenter, men de flyttade senare över till sekreterarens bostad.   

Under 2010 gjorde förbundsstyrelserna i SPRF och SPF, Sveriges Pensionärers 

Riksförbund, ett ambitiöst försök till samgående. Det strandade dock när en majoritet av SPF-

distrikten avvisade förslaget. SPF:s förbundsstyrelse drog därför tillbaka förslaget om 

samgående innan deras kongress 2011.  

En positiv inställning till samgående i en annan konstellation finns kvar ännu i senare tid. 

När jag intervjuade SPRF:s Jöran Rubensson
71

 gjorde han nämligen den strategiska 

bedömningen att medlemmar och pensionärer bäst kraftsamlar tillsammans i ett samgående 

med SKPF, Svenska KommunalPensionärernas Förbund. Det är hans senaste initiativ. I juni 

2015 ska SPRFs ordförandekonferens diskutera en delrapport om samgåendet. Rubensson gör 

iakttagelser om att »tidigare generationer var mer föreningsmänniskor, och det märks på 

väldigt många andra områden också. Attityden är generell och följer tidsandan. Beträffande 

rekryteringen måste vi förhålla oss till att många ser sig som pensionärer först efter 70 

någonstans«.  

Av andra pensionärsföreningar i Västerås är PRO och SPF de största. SKPF samlar bland 

annat före detta aktiva kommunalanställda. RPG har kristna värderingar. De nämnda utgör 

tillsammans med SPRF de fem rikstäckande organisationerna.   

                                                

71 Jöran Rubensson är sedan 2009 förbundsordförande i SPRF som har cirka 22000 medlemmar över hela landet. Förbundet 

har säte i Stockholm. Källa: Frågebatteri 2015-03-31. 
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Jag intervjuade Ulf Sandberg
72

 i PRO för att få synpunkter från den största 

pensionärsorganisationen lokalt. Problemen känns igen: Han säger att det är svårt att rekrytera 

ledare och funktionärer. När det lyckas är det ofta kvinnorna som rycker in. Det är en central 

och återkommande iakttagelse att den stora majoriteten av medlemmarna enbart är tysta 

konsumenter av det lättare godset som bjuds i föreningen. Många pensionärer står därtill 

utanför alla föreningar. Det är sannolikt inte resultatet av medvetna ställningstaganden för 

eller emot medlemskap. Jag kan tycka att med lån från jargongen vid riksdagsvalen handlar 

det om att många av dagens pensionärer blivit soffliggare.  Visst saknar vi tidigare 

generationers föreningsmänniskor.  

Jag vill gärna åskådliggöra föreningens medlemsutveckling under åren innan jag går in på 

en diskussion och problematisering. Se figur 1. 

.

 

Figur 1. Medlemsutvecklingen i SPRF Västerås 1951–2011, i absoluta tal. Grafen är indelad i tre variations-

områden, se avsnittet Syfte.  Källa: Föreningens protokoll och verksamhetsberättelser för motsvarande år.  

Jag diskuterar och problematiserar variationsområden i nästa avsnitt. Jag påminner också om 

pensionärsföreningens verksamhet och hur händelser i samhället påverkade föreningen och 

ändrade individernas värderingar och beteenden gentemot föreningen. 

  

                                                

72 Ulf Sandberg är sedan 2001 ordförande i Pensionärernas Riksorganisation PRO, samorganisationen i Västerås, med 14 

ingående föreningar med tillsammans cirka 4800 medlemmar. De är stadda i försiktigt ökande takt. Källa: Frågebatteri 2015-

04-08. 
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Figur 1. Medlemsutvecklingen i SPRF Västerås 1951–2011 
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Diskussion och problematisering 

Jag inleder med att diskutera kring figur 1, som visar att medlemsantalet varierar kraftigt. 

Efter uppbyggnaden på 1950-talet lockade inte föreningen särskilt mycket under det goda 

1960-talet (variationsområde a). Trenden är flack. 

I variationsområde b ser vi däremot att medlemsantalet fördubblades under det volatila och 

liberalare 1970-talet. Den nya öppenheten gjorde årtiondet till en stor fest som inleddes av en 

kraftfull ordförande som förankrade föreningen i det sociala livet i staden. Medlemsantalet 

steg ytterligare under 1980-talet när de lokala framgångarna förvaltades väl av föreningen. 

Trenden är uppåtriktad, med kraftigast lutning under 1980-talet.  

 Under 1990-talet började socialförsäkringssystemen komma på plats och med dem ett 

rättighetstänkande för mig som individ. Statens ”säkra” lagstiftade pensionärsvillkor gjorde 

kollektivet obsolet för pensionärens ekonomi. Den sociala samvaron i föreningen fick mindre 

inropningseffekt för nyare tiders pensionärer. Det utfaller som synes i en gradvis avtrappning 

(variationsområde c). Trenden är nedåtriktad, särskilt märkbart under 00-talet.  

Tillsammantaget för de tre variationsområdena är det frapperande att medlemsantalet 

varierade i omvänd proportion till tidernas godhetsgrad. Det kan tillämpas på dagens 

förhållanden. Medlemsantalet går ned medan pensionärerna som grupp är välbeställda. 

Pensionärsorganisationerna har del i framgången, men det framstår som att de arbetat mot sin 

egen undergång - en Pyrrhusseger. Segern var dyrköpt om den har bidragit till att dagens äldre 

inte som tidigare samlas i pensionärsföreningar. Av Sveriges 1,9 miljoner äldre (65+) är långt 

färre än miljonen organiserade - men samtidigt också utspridda och fragmenterade - i de fem 

rikstäckande pensionärsförbunden. Även med lokala mindre föreningar inräknade återstår en 

majoritet om 1 miljon pensionärer som väljer att inte delta i någon pensionärsförening.
73

  

Befolkningspyramiden från förra seklets början är numera förbytt i en tornstruktur.
74

 Tre 

jämnstora generationer lever tillsammans. SCB talar om demografiska förskjutningar. 

Närmare var femte nutida invånare är pensionär. Vi såg att var tolfte var 65+ år 1900. Nu är 

det närmast var femte. Trots att pensionärerna utgör en allt större andel av befolkningen – 

både som andel av befolkningen och i absoluta tal - har de ekonomiska villkoren blivit allt 

bättre, reflekterade i lagstadgade reformer av pensionssystemet.
75

  

Föreningen är själv pensionsmogen med sina 60+ år. Låt oss se på hur det började. Syftet 

var främst att bevaka och helst förbättra pensionsvillkoren hos lagstiftaren och staten, den f.d. 

arbetsgivaren. Föreningen bildades under en konservativ tid och med konservativa former. 

Det var gruppnormerna från arbetslivet som gällde. Det var en männens värld. Det hörde 

                                                

73 SCB statistik visar att år 2012-2013 är antalet medlemmar i någon pensionärsförening ca 757 000., som utgör 40 % av 

pensionärskadern på 1,9 miljoner. Fördelningen kvinnor/män är 60/40. Endast 8 % av samtliga är aktiva funktionärer. Källa: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd. Hämtat 2014-12-27. 

Statistikdatabasen >> Levnadsförhållanden >> Undersökningarna av levnadsförhållanden >> Medborgerliga 

aktiviteter >>Medborgerliga aktiviteter, pensionärsförening, personer 65+ år efter indikator, ålder och kön. Andelar i procent 

och skattat antal i tusental. År 2012-2013 

74 SCB nr 2014:25 publicerad 2014-05-14 

75 Samlade i SFS 2010:110.  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101M/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101M/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101M/LE0101M19/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101M/LE0101M19/?rxid=4930c5e4-6338-40cd-a884-bc4d59844552
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samman med den ursprungliga arketypen för statstjänstemannen, nämligen ämbetsmannen. 

Denne representerade kronan och stipulerades vara man. Statstjänsterna i SJ, Polisen och 

Försvaret var mansdominerade.  När kvinnorna började komma ut i statstjänst var det mest 

som lärare.  

Det är ett uttryck för social stratifiering att det tidigare yrket följde männen in i 

protokollen. ”Lokförare NN hälsade välkommen.” Vi ser inte det enklare ”herr NN” förrän på 

1970-talet. I tidningsnotiserna i VLT och i Västmanlands Folkblad kom titlarna bort tidigare, 

väl mest av utrymmesskäl. Männen omnämndes alltid som individer i protokoll och krönikor, 

ofta med egna karaktärsdrag. Det var devota hyllningar till ”den debattglade NN” eller ”den 

samvetsgranne och oförvitlige kassören, stationsmästare NN”. Det var tecken på slutet på det 

traditionella samhället.   

I tidens anda fick föreningens kvinnor erkännande i grupp, inte som individer. Det gällde 

mest det timliga. Gruppen kvinnor återgavs som tjänande andar, som syklubb, eller de som 

förplägade. De fanns där i resekommittén och festkommittén för att verkställa det praktiska i 

styrelsens beslut. I protokollen glömdes de inte bort, men erkänslan tillkom gruppen: 

”Festkommittén har stor andel i framgången” eller det kunde heta ”Damklubben har bidragit 

med x kr.” När enskilda kvinnor ändå omnämndes höll sig titulaturen till civilståndet. De var 

antingen fru eller fröken. Länge kunde en kvinna vinna insteg i föreningen enbart som änka. 

Hon bestods halv årsavgift men ingen rösträtt. Full jämställdhet kom först på 1990-talet med 

två kvinnor i följd på ordförandeposten.
76

  

Verksamheten i föreningen reflekterade tidsmiljön, men det kunde dröja innan genom-

slaget av samhällsförändringarna kom hos pensionärerna. Det uppenbarades i protokollen. Vi 

ser att medlemmarna klagar över att tjänstepensionen inte räknades upp i takt med de aktivas 

löner. Det var säkerligen mer berättigat under pionjärtiden, då på 1950- och 1960-talen. 

Många hade länge hushållat med små medel och ville få större del av det nya man läste och 

talade om. Vi erinrar oss att under pionjärtiden var inslaget stort av medlemmar födda på det 

anemiska 1800-talet.  

Med början på 1970-talet kom en frigörelse från kollektiva band i familj och religion. Vi 

ville, och kunde, alltmer styra oss själva. Via denna individualisering utvecklades Sverige till 

ett föredömligt jämlikt samhälle.
77

 Det kom år av blomstring i föreningen under 1970- och 

1980-talen, med förlängning några år även in på 1990-talet. 

När pensionärer en masse demonstrerade för sina villkor i Kungsträdgården 1996 var den 

samlande rösten stark. Det utkrävdes bland annat värdesäkrade pensioner. Opinionsyttringen 

påverkade faktiskt statens dåtida arbete med pensionssystemet.
78

  

Vi ska påminna oss att dagens pension är en utfästelse om en framtida förmån. Sättet att 

garantera utfästelsen har växlat under tid beroende på hur stor utfästelsen är och beroende på 

                                                

76 Det råder ingen brist på underlag för en djupare diskussion om relationer mellan könen. I sammanhanget visar jag på Tosh 

kapitel 10 s. 288, där han skriver om genushistoria och relationen mellan könen. 

77 Wilkinson, Pickett, 2012, sid. 67. 

78 Socialdepartementet gav ut en proposition 1997/98:151 om en genomgripande förändring av det allmänna 

pensionssystemet. 
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storleken av gjorda inbetalningar till systemet, läs beroende av konjunkturerna. Den social-

politiska ambitionen är god men vilar förstås på osäker grund när den omdiskuterade bromsen 

i pensionssystemet kan slå till när det saknas pengar.
79

  

Efter 1996 har de äldre inte hörts någon mer gång i demonstrationer på gator och torg. 

Samtidigt har kollektiva beslutsprocesser och opinionsbildning blivit alltmer obsoleta när 

medlemmarna gör sorti.  

Hur ska vi förstå det här? Den engelska historikern C.V. Wedgwood hade tankar kring 

individers beteende: ”Människornas beteende som individer intresserar mig mer än deras 

beteende som grupp eller klass. […] Vi måste förstå hur dessa människor känner och vilka 

skäl de har.”
 80

  

Hon är långt ifrån ensam i sitt intresse för individen. Den statliga maktutredningen 

avlämnade en slutrapport 1993. Slutorden löd  

Frågan är hur man kan förena önskan om social trygghet på grundval av gemensamma ordningar 

med önskan om individuell valfrihet. Ytterst är detta en fråga om hur man kan kombinera fria 

personliga val med solidarisk gemenskap. 81 

Jag tänker på att Maktutredningen så träffande beskrev det paradoxala i att »vi känner namnet 

på utländska statsmän, men inte på vår granne.«  Socioekonomiska förändringar sedan dess 

leder till frågor om vem du möter i närbutiken eller på busshållplatsen (Hulth, 2015). Hon gör 

iakttagelser om »den ökande ekonomiska segregationen där fattiga är mer isolerade idag än 

tidigare och ännu mer isolerad är gruppen rika (som) lever sina vardagsliv utan möte eller 

med få möten med fattiga individer.« Hon fortsätter med att citera Roger Andersson
82

 som 

säger att »det är dilemmat mellan individens fria val och ibland oönskade kollektiva utfall av 

samma val.«   

På senare tid gör också Olof Peterson
83

 intressanta iakttagelser i Berggren, Trägårdh på 

temat statsindividualism.
84

 De senare anser i sin bok att vi har ett samhälle där de gamla 

traditionella och sammanhållande institutionerna har försvagats och ersatts av staten. I ett 

statsindividualistiskt samhälle är individerna utlämnade åt sig själva, de blir atomiserade. Olof 

Peterson värjer sig för statsindividualismen i sitt slutord. Det är ändå spännande iakttagelser 

på bägge håll. Sannolikt kommer begreppet statindividualism att diskuteras livligt framöver.
85

  

                                                

79 Socialdepartementet kom redan i Ds 1999:43 till insikten att ”Ålderspensionssystemet har försetts med regler som i sig 

medför en risk för finansiell instabilitet”. Departementskrivelsen hade titeln: Automatisk balansering av 

ålderspensionssystemet - regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördelning.  

80 Wedgwood, 1955, sid. 17. Det är E.H. Carr, som i sin bok Vad är historia på sid.53 citerar historikern C.V. Wedgwood ur 

hennes bok The King´s Peace, 1637-1641.  

81 Ursprunget var SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige, den s.k. Maktutredningen. 

82 Roger Andersson är professor i kulturgeografi vid Uppsala Universitet.   

83 Olof Peterson ledde Maktutredningen (1990). Hans senare tankar kommer fram i en artikel till en Timbro-konferens den 25 

september 2012: Är svensken myndig? Maktutredningen tjugo år senare. Maktutredningen och statsindividualismen.  

84 Berggren, Trägårdh, 2006, sid.53. 

85 Debatten är i gång. Bo Rothstein argumenterar i en artikel i DN Debatt 2014-10-26 för en ny maktutredning.  
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Alla är vi medborgare i en demokrati som alltmer präglas av individualisering och 

rättighetstänkande. Med individualisering ska vi förstå viljan att göra egna val och att ta 

ansvar för besluten. Om därtill den äldre medborgaren anser att pensionen är en lagstadgad 

rättighet kan det leda till uppfattningen att det räcker med att rösta i de allmänna valen. Vad 

skulle då en intresseorganisation för pensionärer kunna tillföra?  

Resonemanget och frågan är i sak inte så fel. Redan MBL 1976 innebar en viktig 

förändring. Lagens verkan var att endast de fackliga organisationerna ägde rätt att förhandla 

och avtala med arbetsgivaren, och då för hela kollektivet aktiva och tidigare aktiva 

arbetstagare, läs pensionärer. Att direkt medinflytande för pensionärsförbunden saknades 

hamrades in ytterligare när SPRF fick avslag på en motion 1978 som yrkade om rätten att bli 

en självständig part i kollektivförhandlingarna.  

Klagoropen över pensionärsförbundets handlingsförlamning hördes ofta i mötes-

protokollen från den här tiden. Men låt oss tänka efter! MBL introducerades i ett skede när 

konjunkturen vek ned - vi erinrar oss oljekrisens verkningar. De fackliga organisationerna 

hade ett svårt förhandlingsläge. Statistiken visar att reallönerna var negativa (2-3 %) 1976-

1983 för tjänstemän och arbetare inom industrin. Inflationen nådde som mest 13,6 %.
86

 

Men när man då väl har röstat, är då medborgarna nöjda med samhället i den fyraåriga 

perioden mellan valen? Det beror på. Statskontoret fann i en utredning 2012
87

 att 

medborgarna är mest nöjda med hur renhållningen fungerade (62 %), följt av sjukvården (42 

%). Äldreomsorgen med endast 13 % ligger i botten på nöjdskalan. Här borde ändå 

pensionärsorganisationerna ha något som återstår att arbeta för, nämligen rollen som 

opinionsbildare. Som konsumenter av äldreomsorg borde vi höras mer direkt i 

samhällsdebatten och i TV-sofforna.   

Solidariteten, medkänslan med de behövande som vi såg i inledningen då? Föreningen 

stöttade de nära vid sjuksäng och bår, men organiserade också insamlingar till okända 

behövande långt ute i världen. Staden och föreningen växte, och kanske blev det till slut 

övermäktigt för styrelsen att hinna delta vid sjuksäng och bår. Är deltagandet och medkänslan 

borta? Nej, men den tar sig andra uttryck idag. Individens fokus ligger på familjen och 

vännerna. Den yttre solidariteten har blivit institutionaliserad. Vi utövar hjälp till andra länder 

och till katastrofer via skattsedeln numera. Det hanteras däruppe. 

Pensionärskadern har blivit allt friskare. Längre utbildning beredde allt fler en väg in på 

välbetalda yrkesområden som tidigare var förbehållna ett tunt elitskikt. Många har med sig en 

tjänstepension in i pensionärslivet. De ekonomiska faktorerna har därför fått alltmer 

underordnad betydelse för individen. En pensionärsförening erbjuder sowieso inte tillräcklig 

ekonomisk dynamik om man med det avser möjlighet att påverka pensionens storlek. Fri- och 

rättigheterna i välfärdssystemet är knutna till individen. När pensionärsföreningarna idag 

                                                

86 Siffrorna avser industrin. Rimligtvis är de jämförbara med statens löneförhållanden. Reallöneförändring är förändring av 

lönens köpkraft när den nominella löneökningen korrigerats för prisförändringar, uttryckta som förändring av 

konsumentprisindex (KPI). Källa: SCB.se. Hämtat 2015-02-14. 

87 Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010-12. Statskontoret. Offentliga sektorns utveckling 2012. Kapitel 5, tabell 5.3 s.54. 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/Offentliga_sektorns_%20utveckling_%202012.pdf. Hämtat 2014-10-

19. 
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heller inte upplevs vara opinionsbyggare har de förlorat sin forna prestige och inropnings-

förmåga. Den slutliga spiken sattes med den stora Socialförsäkringsbalken 2010. Pensionen 

blir vad lagen säger och konjunkturen medger. Även det hanteras där uppe.  

Den ekonomiska människan inser att statens åtagande för pensionärerna tar en ökande 

andel av BNP i anspråk när andelen äldre ökar.
88

 Det kommer skattehöjningar, eller så måste 

vi arbeta längre. Annars följer neddragningar av välfärden. I den debatten randas möjligheter 

för pensionärerna att åter samlas och bygga opinion.  

  

                                                

88 Källa: Konjunkturinstitutet KI Specialstudie 43 2015-03-25 Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Hämtat 

2015-04-10. 
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Sammanfattning och slutsats 

Uppsatsen skildrar verksamheten i SPRF, en förening för pensionerade statstjänstemän i 

Västerås, under sextio år från 1951. Jag har reflekterat över förändringar i det omgivande 

samhället och orsakssambanden med föreningens utveckling. Individerna i föreningen 

passerar revy när jag gör nedslag i protokoll och lyssnar på intervjuer. 

Det är viktigt att inse det sociala djupet och tidsavståndet i min uppsats. Jag ville allra först 

bottna i gångna tiders fattig- och äldrevård i det avsnitt jag kallat Socialt förvärv. Där började 

mitt tidsperspektiv. Jag påmindes om att pionjärerna, när de grundade pensionärsföreningen 

1951, var födda på 1880-talet eller tidigare. Det gjorde djupt intryck på mig att upptäcka att 

den äldsta medlemmen i föreningen var född 1857 när Oscar I var monark, i sin tur född i 

Frankrike 1799. Tanken går osökt tillbaka till avsnittet om det sociala förvärvet.  

I avsnittet Statspensionärerna i Sverige och Västerås förstår vi pionjärtidens snabbt 

förbättrade levnadsvillkor både för aktiva och för pensionärer. I jämförelse ter sig den 

ekonomiska behovstillfredsställelsen, den så kallade marginalnyttan, ganska futtig för många i 

dagens egalitära samhälle.  

Svenskarnas välfärd är lagstiftad i Socialförsäkringsbalken 2010. Ekonomin och välfärden 

tillhandahålls direkt och entydigt av lagstiftaren staten. Vi minns talesättet om statens kaka 

som liten men säker. Men inkomst- och premiepensionssystemen är finansiellt skilda från 

statens budget och hanterar sina egna inkomster och utgifter. Pensionen blir så stor som 

pengarna räcker till och konjunkturen medger.  

Det är en banalitet, men individerna tillgodoser sina egna intressen. ”Tids nog, när jag blir 

riktigt gammal”, säger den yngre pensionären, ”ska jag gå in i någon förening. Nu vill jag 

vara fri.” Det handlar om självförverkligandet, där högst uppe på Maslows behovstrappa. 

Pensionärsföreningarna började redan på 1970-talet tillhandahålla en roll av social 

intressegemenskap. Den bestod av en kärna av underhållning och resor, och bildning i form 

av studiecirklar och föredrag på medlemsträffarna. Det fanns element av bildning i teater- och 

adventsresorna. Genomgående gäller alltjämt en frihet från kommersiella intressen. Så 

fortsätter SPRF och många andra pensionärsföreningar idag. Den tidigare understödande och 

solidariska, omhändertagande rollen kommer däremot inte tillbaka och det beror på att vi alla 

är jämlikar. Jämlikar behöver inte ta hand om varandra. 

  



36 

Tabeller och figurer 

Tabell 1 visar antalet statligt anställda på riksnivå under 1950-talet. 

Tabell 2 visar konsumentprisindex under 1960-talet, och ökningarna i procent jämfört med 

närmast föregående år. 

Tabell 3. Årsvisa medlemsantal i SPRF Västerås 1951–1969. 

Tabell 4. Årsvisa medlemsantal i SPRF Västerås 1970–1989. 

Tabell 5. Årsvisa medlemsantal i SPRF Västerås 1990–2011. 

Figur 1 visar grafiskt tabellerna 3-5 samlat för 1951–2011.  
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