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Abstract 
 
The aging population is a challenge for Europe and there must be cooperation between 
EU member states to join the challenge to meet. 
      The purpose of this study is to describe and analyze the EU's ability to influence older 
people's health, based on experiences from a selection of European officials and on a 
review of the EU's common strategies. The authors studied and problematize the 
implementation of the strategies that the EU has negotiated for the work against the 
elderly poor health, with a view of member countries have different conditions. 
      Using qualitative methods, we have collected and processed statements from targeted 
interviews and publications by a range of European policies. The material was then 
analyzed from implementation theory and organizational theory, and based on results of 
previous research. 
      The result shows that the EU is developing common strategies and coordination 
methods to the aforementioned challenge to meet. The results also show that the 
differences existing between Member States causes implementation difficulties of the 
common strategies. 
      The study states ultimately decide that there should be common strategies to facilitate 
the work of Member States when it comes to countering the elderly poor health. Study's 
respondents believe that these strategies should not be legislated because care work under 
them should not be on the EU level, efforts to combat ill-health of the elderly should be 
dealt with at national, regional and municipal levels. 
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Sammanfattning 
 
Den åldrande befolkningen är en utmaning för Europa och det krävs ett samarbete mellan 
EU:s medlemsländer för att kunna gå denna utmaning tillmötes. 
     Syftet med studien är att beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de 
äldres ohälsa, baserat på erfarenheter från ett urval av EU-tjänstemän och från en 
genomgång av EU:s gemensamma strategier. Författarna studerar samt problematiserar 
implementeringen av de strategier som EU förhandlat fram för arbete mot de äldres 
ohälsa, med bakgrund av att medlemsländerna har olika förutsättningar. 
     Med hjälp av kvalitativa metoder har vi samlat in och bearbetat utsagor från riktade 
intervjuer och publikationer av a olika EU-strategier. Materialet har sedan analyserats 
utifrån implementeringsteori och organisationsteori samt utifrån resultat av tidigare 
forskning. 
     Resultatet visar att EU arbetar fram gemensamma strategier och samordningsmetoder 
för att gå den nämnda utmaningen tillmötes. Resultatet visar även på att skillnaderna som 
råder mellan medlemsstaterna orsakar implementeringssvårigheter av gemensamma 
strategier. 
     Studien slår slutligen fast att det bör finnas gemensamma strategier för att underlätta 
arbetet för medlemsstaterna då det gäller att motverka Äldres ohälsa. Studiens 
intervjupersoner anser dock att dessa strategier inte bör lagstiftas eftersom 
omsorgsarbetet enligt dem inte ska ligga på EU-nivå; arbetet med att motverka äldres 
ohälsa bör hanteras på nationell-, regional- och kommunal nivå. 
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1 Inledning 

Det är allmänt känt att befolkningen i Europa blir allt äldre. Den demografiska utvecklingen 

kommer ofrånkomligt att resultera i att EU:s medlemsstaters sociala och ekonomiska utveckling 

påverkas. Välfärd och hälsosjukvård är faktorer som då direkt blir påverkade. En utmaning för 

Europa idag är att hantera den ökande andelen äldre människor i befolkningen så att dessa 

människor får behålla en god hälsa till livets slut. Det finns ett behov av att sprida kunskap och 

erfarenheter mellan medlemsländerna för att dra nytta av olika erfarenheter som gjorts i de olika 

medlemsländerna. För att binda samman dessa kunskaper och för att kunna sprida erfarenheter 

blir EU:s roll central. EU kan i detta avseende ses som den sammanfogande länken i detta 

komplexa arbete (Hälso-EU, 2011a).  

Denna studie har främst ett perspektiv på övergripande Europeisk nivå. Mot bakgrund av detta  

kommer inte forskningsrapporter och handlingsplaner som är av stor vikt i varje enskilt 

medlemsland, för att främja äldres hälsa, att särskilt belysas i denna studie. Studiens syfte är att 

beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa, baserat på erfarenheter från 

ett urval av EU-tjänstemän och från en genomgång av EU:s gemensamma strategier.  

Begreppen ”hälsa” och ”äldre” definieras i nästkommande avsnitt. 

1.1  Definitioner 

Europeiska Unionen innefattar de länder inom Europa som är anslutna till det europeiska 

samarbetet, fördjupad läsning se bilaga tre. I rapporten används förkortningen EU. 

I denna studie användes World Health Organisations definitioner av ”hälsa” samt ”äldre” då 

Europeiska Unionen inte har några egna explicita definitioner av dessa begrepp, enligt studiens 

intervjupersoner. 

1.1.1 World Heatlh Organisations, WHO:s definition av begreppet hälsa 

"Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt 

och inte endast frånvaro av sjukdom. (Nyfiken Vital, 2011). 



2 

 

1.1.2 WHO:s definition av äldre 

I de flesta Världsutvecklande länder har man godkänt den kronologiska åldern på 65 år, som en 

definition av äldre, eller en äldre person (World Health Organisation, 2011). 

     Allmänt inom litteraturen beskrivs ofta termen äldre i tre sektorer som, äldre, medeläldre och 

äldre äldre. Inom denna studie kommer vi generalisera begreppet ”äldre” till 65år och äldre.    

1.2 Problemformulering 

Invånarna i EU blir allt äldre, som en konsekvens av samhällets ökade välfärd och utveckling. 

Kraven på samarbete inom EU ökar för att motverka den sammantagna åldrande befolkningens 

ohälsa. Ett problem i detta sammanhang kommer av att både graden av ohälsa bland äldre och 

åtgärder för att begränsa denna skiljer sig åt mellan länderna. Förekomsten av olika nationella 

socioekonomiska förutsättningar försvårar såväl formuleringen av gemensamma strategier och 

direktiv, som implementeringen av dessa. 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa, baserat på 

erfarenheter från ett urval av EU-tjänstemän och från en genomgång av EU:s gemensamma 

strategier.  

Problem relaterade till implementeringen av strategierna har särskilt belysts. 

1.4 Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan EU:s gemensamma strategier påverka de äldres ohälsa inom  

 EU? 

2. Vilka hinder/problem erfar EU- tjänstemän, som vi intervjuat, i arbetet med att  

 motverka äldres ohälsa och hur kan det förstås? 

    

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Kort om Europeiska Unionens tillblivelse  

År 1952 bildades den Europeiska stål- och kolgemenskapen av sex länder i Europa. Syftet var att 

förhindra krig genom samarbete länder emellan. Syftet var även att underlätta återuppbyggnaden 
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av dessa länders industrier efter andra världskriget (Hur bildades EU?, 2010). Med åren 

utvidgades samarbetet länderna mellan och fler områden innefattades, det resulterade även i att 

fler länder anslöt sig. Under 1990 talet bildades Europeiska Unionen, (EU). EU fortsätter att växa 

och idag har EU 27 medlemsstater och det pratas 25 olika språk inom EU (a.a). För fördjupad 

läsning se bilaga tre. Nedan ges en redogörelse över några av EU:s institutioner, för att lättare 

förstå EU:s politiska system.          

1.5.2 En övergripande bild över EU:s institutioner 

Figuren nedan visar de olika institutionerna i EU. Deras funktioner framgår delvis av texten i 

respektive ruta i figuren. De strategier som utgör grunden för denna studie hanteras av 

kommissionen och Europaparlamentet samt Ministerrådet. För vidare läsning se bilaga tre. 

 

Fig.1 

Not. Data i Figur 1 är i från EU:s politiska system (s. 15), av J. Tallberg, 2010, Lund: 

Studentlitteratur. Copyright 2010 J.Tallberg & Publiceringsföreningen Studentlitteratur. 

Reproducerad med tillstånd.  

I det följande avsnittet motiveras varför vi anser att utmaningen med den demografiska  

förändringen är en aktuell samhällsfråga.  
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1.5.3 Ökande andel äldre och vikten av god hälsa i EU  

Kallenberg och Larsson (2006) säger att hälsa är något vi människor pratar om varje dag, vi läser 

och hör om hälsa och många tar del av de specialtidningar som finns avseende hälsa. TV:s samt 

radios program som handlar om människors välbefinnande lockar stora skaror. I mötet med andra 

ingår intresset för hälsan som en självklar del. Repliker som lyder: Hur mår du?- Hur står det 

till?- Allt väl? är fraser vi människor utväxlar med varandra. Det är inte konstigt att intresset för 

hälsan är viktig för oss människor eftersom det handlar om oss själva (Kallenberg & Larsson, 

2006, s.9-10). 

Antalet personer inom EU:s medlemsländer som överstiger åldern 65 år förväntas 

stiga med 70 % till år 2050 och de personer som överstiger åldern 80 år med 170 %. Den snabbt 

stigande åldersökningen bland befolkningen är en av EU:s framtids största ekonomiska och 

sociala utmaningar, som berör alla medlemsländer och även de flesta av EU:s politiska områden 

(Folkhälsa, 2011). EU:s folkhälsoportal ”Hälso-EU” beskriver att ytterligare en utmaning är att 

främja god och aktiv ålderdom. De menar att en hälsosammare livsstil ökar chanserna till en 

aktivare ålderdom. Detta skulle enligt dem medföra mindre press på hälsosystemen och att 

andelen sjukpensioner minimeras (a.a.). 

 

 Tabell 2      

Diagrammet visar befolkningsdistributionen utifrån ålderskategorier. Här ser man tydligt att 

andelen människor inom ålderskategorin 65-80+ ökar stadigt. Genom att dela upp ålderskategorin 
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65-79 år och 80+ kan det tydligt utläsas att den sist nämnda ålderskategorin kommer att öka 

enormt snabbt. 

 Tabell 3 

Diagrammen baseras på data från kompendiet Äldres hälsa –En utmaning för Europa. (Äldres 

hälsa, 2007, s. 7). 

Varje EU land bestämmer själva hur deras socialtjänst, vård och folkhälsa skall 

utformas, organiseras och finansieras. Inom sjukvården och på folkhälsans områden blir ett 

internationellt samarbete allt mer viktigt. EU:s tjänstedirektiv omfattar inte hälsa och sjukvård 

som har myndighetsutövning eller de sociala tjänsterna under statligt inflytande. 

Medlemsländernas arbete i vård och omsorg påverkas dock av EU-besluten, dels genom de 

generella EU- regler som t.ex. reglerar arbetstider och arbetsvillkor. Dels genom specifika 

bestämmelser, strategier och program som är direkt kopplade till arbetet med vård och folkhälsa. 

I arbetet med äldreomsorg, hälsa och omsorg använder EU deras så kallade ”öppna 

samordningsmetoden”. Det innebär att EU har några eller mycket få befogenheter att reglera med 

hjälp av lagar eller förordningar om hur omsorgen skall ges. EU utövar sitt inflytande genom att 

ha utformat tre långsiktiga mål för det politiska utbytet: 

•  att man skall ha tillgång till vård och omsorg oavsett inkomststorlek eller förmögenhet 

•  att vården skall vara av hög kvalité  

•  att det skall finnas finansiellt hållbara vårdsystem 

 (Sveriges kommuner och landsting, 2011a). 
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EU är en viktig finansiär inom forskningsområdet vård och omsorg. Under perioden 

2007-2013 satsar EU sex miljarder euro inom forskning och teknisk utveckling inom området 

hälsa. Finansieringen skall även gå till andra forskningsprogram som livsmedel, jordbruk och 

kommunikationsteknik som har bäring på vård, omsorg och folkhälsa. EU:s syfte med att 

finansiera denna typ av forskning är att förbättra hälsan inom Europa och att utveckla vård och 

omsorg. Genom forskningsbidragen vill EU bidra med att förbättra läkemedel, förebygga 

sjukdomar och att göra vården säkrare (Sveriges kommuner och landsting, 2011b). 

I Europeiska unionens officiella tidning (2008) tar man upp EU:s viktiga roll i  

hälsopolitiken, som bekräftades i det reformföredrag som EU:s stats- och 

regeringschefer enades om i Lissabon 19/10-2007. Där det föreslogs som (ovan nämnts) att 

hälsofrågor skall få en mer betydande plats i politiken och att EU:s hälsoarbete skall komplettera 

medlemsländernas egna åtgärder. Europeiska kommissionen ser dock växande utmaningar inom 

området folkhälsa som enligt dem kräver nya angreppssätt. En av dessa utmaningar är den snabbt 

åldrande befolkningen vilket enligt deras mening innebär att det inom EU gör det svårare att 

upprätthålla hållbara hälsosystem, då belastningen på dessa system sannolikt kommer att tillta. I 

kombination som andelen förvärvsarbetande människor minskar tilltar denna farhåga. Enligt 

kommissionens beräkningar medför detta att hälsoutgifterna för varje medlemsland år 2050 

uppgår emot 1-2% av landets BNP (Van Den Brande, 2008).    

     På grund av hur den demografiska situationen kommer att se ut, krävs det nu av politiker och 

andra intressegrupper att se framåt. Utforma politiken så den kan tillfredställa de behov som den 

ändrande befolkningsstrukturen medför. Vad innebär det då att åldras? Rent sociologiskt kan man 

säga att det är en kombination av psykologiska, biologiska samt sociala processer som affekterar 

människor i och med att de blir äldre (a.a.). 

Konsekvenserna av att befolkningen åldras medför ofrånkomligt ökad ohälsa. Därmed 

ser vi denna utmaning som en aktuell samhällsfråga. I det följande kapitlet skildras vårt 

tillvägagångssätt, då vi redogör för det material samt metoder vi använt oss av i denna studie.   

2 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för de metoder som har använts för vårt insamlade material, urval, 

genomförande, forskningsområde, bearbetning av materialet samt analysmetod. Tillförlitligheten 
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och trovärdigheten av det empiriska materialet kommer att kommenteras och diskuteras 

därefter.    

     Materialet i studien består av utsagor från intervjuer med EU-tjänstemän, EU- strategier avse-

ende hälsa och övrig litteratur som har betydelse för vår uppsats. Metoden består vidare i att ana-

lysera intervjumaterialet och de utvalda EU-strategierna. Innehållet i studien förankras till olika 

teoretiska förklaringar och till tidigare utförd forskning för att skapa en förståelsegrund till rele-

vansen av EU:s gemensamma strategier avseenden äldres ohälsa. Detta är viktigt för att ge sam-

manhang till vilka problem EU-tjänstemän kan uppleva i sitt arbete med att motverka äldres 

ohälsa.      

     Efter systematiska sökningar på internet konstaterade vi att tidigare forskning på området 

EU:s strategier är mycket begränsad i både omfattning och vetenskaplig grund (då vi inte funnit 

några rapporterade systematiska uppföljningar av strategiernas verkan). Ett antal utvärderingar 

och sammanställningar av synpunkter har dock gjorts av EU och av oberoende experter och vilka 

vi väljer att beröra i detta avsnitt.  

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2009) menar att inom kvali- 

tativ forskning arbetar man med språkliga analyser, analyserar texter samt dokument. Bryman 

påpekar att det finns en stor variation när det rör datainsamling i relation med kvalitativa studier 

(Bryman, 2009, s.251). Bryman säger att kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi 

som lägger tyngden vid ord, och menar att man i huvudsak använder sig av induktiva synsätt. Det 

vill säga att man börjar i observationer och därefter växer teorier fram. Bryman menar att en kva-

litativ forskare strävar efter en nära relation till studiens intervjupersoner. Detta på grund av att 

forskaren skall kunna sätta sig in i intervjupersonernas sakfrågor (a.a., s. 33-36). Denna studie är 

en kvalitativ undersökning då vi inte i första hand söker statistiska och kvantifierbara resultat. 

Studien har kvalitativa metoder som intervju- samt textanalys då vi samlat in samt analyserat 

dokument och intervjumaterial. Studien innehåller induktiva moment då vi inte har utgått från 

någon förutsatt hypotes, utan tillämpliga begrepp och teori har blivit klarare då observations- 

samt intervjuarbetet som genomförts synats med olika perspektiv. Studiens resultat kommer från 

ett induktivt förhållningssätt då studiens frågeställningar besvaras utifrån insamlat empiriskt ma-

terial. Vi har strävat efter att få en närmare relation till studiens intervjupersoner genom att dels 

ha haft telefon- samt mail kontakt med samtliga intervjupersoner innan den planerade intervjun 
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ägde rum. Urvalet av intervjupersoner diskuteras i följande avsnitt varefter en presentation av 

urvalet av EU-strategier presenteras.  

2.1 Urval  

Neuman (2006) säger att man inom kvalitativa undersökningar ofta använder sig av  

ändamålsurval.  Neuman ser ändamålsurval som något man väljer att använda sig av när man är 

ute efter deltagare som besitter erfarenheter inom studiens forskningsområde (Social research 

methods, 2006, s. 220).  I denna studie har vi valt att använda oss av ändamålsurval, då vi valde 

att intervjua fem personer med specifik kunskap inom ramen för vårt syfte. De utvalda 

intervjupersonerna är Erik Svanfeldt, Karin Berensson, Niclas Jacobson och Jonas Sigedal samt 

Marit Paulsen. Samtliga intervjupersoner har olika erfarenheter då det gäller EU:s arbete med att 

motverka äldres ohälsa. För att finna lämpliga intervjupersoner utifrån vårt syfte sökte vi på 

Google efter svenska EU- parlamentariker, det resulterade i 455 träffar, vi valde att gå efter 

Concord Sveriges uppräkning av svenska parlamentariker. Concord Sverige är en organisation 

som bevakar, påverkar samt utbildar kring EU:s utveckling och biståndspolitik. Därefter mailade 

vi samtliga 17 parlamentariker och fick svar från fem av dessa. Tre av dem tackade nej pågrund 

av den snäva tidsramen, en av parlamentarikerna var vi tvungna att avstå från att intervjua då hon 

förklarade över telefon att hon inte kunde besvara studiens intervjuguide. Marit Paulsen var en av 

dem som tackade ja.  

Marit Paulsen är en av folkpartiet liberalernas ledamöter i Europaparlamentet. Fram  

till år 2007 var hon andre vice ordförande och talesperson i äldrefrågor. Sedan 1999 har Marit 

tagit plats i Bryssel på Europaparlamentet, där en av hennes hjärtefrågor är folkhälsa. Hon har 

bidragit till flertalet lagstiftningar, bland annat på folkhälso- sidan, mer än någon annan 

parlamentariker hittills gjort. EU- parlamentarikern Christoffer Fjellner var en av de tre som 

tackade nej med tanke på tidsramen men däremot erbjöd sig hans rådgivare, Jonas Sigedal till att 

delta då han ansåg att han själv kunde besvara intervjuguiden. 

 Jonas Sigedal arbetar i Bryssel sedan 2009 som politisk sakkunnig och rådgivare till 

Christoffer Fjellner. Jonas främsta arbetsområden är bevakandet av budgetutskottet och miljö, 

livsmedel och folkhälsoutskottet. Vi sökte därefter på begreppet ”EU- samordnare” och det 

resulterade i 457 000 träffar. Vi valde att direkt gå in på EU-samordnare/ Sveriges kommuner och 
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landsting (SKL) och där presenterades tio stycken EU-samordnare varav Erik Svanfeldt var den 

enda som ansvarade för vård och omsorg. Vid mailkontakt tackade Erik ja till att delta.  

Erik Svanfeldt är EU-samordnare på Sveriges kommun och landsting, (SKL). SKL har  

olika avdelningar som bevakar internationella EU-frågor. Det finns en EU-samordnare på varje 

sektion som ansvarar för att samordna avdelningen. Eriks arbetsområden innefattar även att han 

är en nationell koordinator för European Hospital and Healthcare Federation, HOPE:s 

utbytesprogram. HOPE:s utbytesprogram har sitt kontor i Bryssel och verkar för ett utökat 

samarbete samt erfarenhetsutbyte mellan olika sjukhus inom Europa.  

 Karin Berensen var ett namn som dök upp vid upprepade tillfällen då vi sökte efter  

litteratur till studien. Vi kontaktade samt tillfrågade Karin om hon ville ställa upp på en intervju 

och hon sa ja. Det visade sig att även Karin arbetar på SKL och var bekant  

med Erik. Efter att vi pratat ihop oss, Karin, Erik och vi studiens författare, beslöt vi oss för att 

intervjua dem tillsammans, då Karin önskade detta. Karin Berensen är handläggare/utredare inom 

SKL på avdelningen för vård och omsorg. Hon arbetar på sektionen för hälsa och jämställdhet. 

Karin har dessutom varit projektledare för ett EU-finansierat projekt, "Healthy Ageing", som 

genomfördes åren 2004-2007 samt koordinerades av Statens folkhälsoinstitut. Syftet var att 

främja ett hälsosamt åldrande för människor 50 år och äldre. Målet med projektet var att samla 

den kunskap som redan finns om äldre och hälsa samt ge europeiska länder chansen att 

tillsammans finna lösningar och ta vara på varandras erfarenheter.   

Niclas Jacobsen kom vi i kontakt med efter att vi sökt på ”Sveriges ordförandeskap i  

EU” där det redogörs för fyra kontakter som arbetar med just frågor rörande både äldre samt 

hälsa.  Efter att vi kontaktade samtliga fick vi endast svar av Niclas, då han framförde att han 

gärna ställde upp på en intervju.  Niclas Jacobson har varit kansliråd hos Socialdepartementet i 

många år och arbetade då mycket med äldrefrågor. Sedan den 4 april 2011 fick Niclas en ny tjänst 

och han arbetar idag som tillförordnad enhetschef för EU och internationell samordning på 

Socialdepartementet. 

Anledningen till varför vi valde de utvalda intervjupersonerna var att vi ville uppnå ett  

bredare perspektiv, då dessa intervjupersoner har sina professioner på olika nivåer, EU-, 

nationell-, regional- och kommunal nivå. Våra intervjupersoner har olika politiska tillhörigheter 

som vi valt att inte problematisera och beskriva i denna studie, eftersom det är irrelevant till 
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studiens syfte. Tidsramen för vårt examensarbete gjorde att urvalet inte kunde bli större och detta 

eftersom kvalitativa intervjuer tar tid att dels förbereda men också genomföra samt även 

transkribera. Vi kommer från och med nu i studien nämna intervjupersonerna vid deras förnamn. 

Vi har utöver våra intervjuer studerat fyra strategier EU skapat. De utvalda  

strategierna är: Lissabonstrategin och Europa 2020, Vitbok- ”Tillsammans  

för hälsa” samt innovationsunionen.  Varför att just dessa strategier har valts ut att belysas i denna 

studie beror dels på att efter systematiska sökningar på internet varit de mest återkommande och 

dels att de enligt våra intervjupersoner är de mest relevanta strategierna i förhållande till studiens 

syfte.   

Hur vi funnit studiens utvalda strategier redogörs för i avsnittet litteratursökning  

 nedan. Sökningsprocessen presenteras i bilaga fem.          

2.2 Litteratursökning  

Litteratursökningen har utförts för att besvara nedanstående punkter: 

• Ett passande urval utifrån befintlig metodlitteratur 

• Förekommande kunskap inom ramen av studiens syfte  

• Tidigare forskning samt teorinivå inom ramen av studiens syfte 

Litteratursökningen har gjorts med hjälp av Libris, Google, Google Scholar, World Helth 

Organisation, Europa.EU och Academic Search Premier med flera. Sökningen bestod även i att 

gå igenom tidigare avhandlingar, studier som har liknande syfte som denna, för att få uppslag till 

källhänvisningar. Utifrån sökningsresultatet fick vi kännedom om aktuella och återkommande 

forskare inom ämnet, som implementeringsforskaren Anders Sannerstedt med flera. Sökord som: 

Hälso- utvecklingen inom EU, EU:s uppbyggnad, Strategier rörande hälsa inom EU, Statestik 

över EU:s befolkning, åldersutvecklingen inom EU och socioekonomiska förutsättningar inom 

EU med flera har använts. Litteratursökningen har begränsats till publikations år 1999 eller 

senare. 

 Genom dessa systematiska sökningar samt genom våra ”experttips” som studiens  

intervjupersoner och EU-experter från Sveriges riksdag gav det oss ett uppslag till att närma och 

bekanta oss med ämnet. Denna litteratursökning har resulterat i att centrala källor valts ut.  

Hur vi har gått till väga vid inhämtandet av de utvalda strategierna och insamlandet av  
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motiveringar samt ståndpunkter gällande dem kan man läsa vidare om i bilaga fem. Nedan 

förklaras vart intervjuerna ägde rum.            

2.2.1 Forskningsområde 

Den första intervjun hade vi med Niclas Jacobsson. Intervjun skedde på Socialdepartementet i 

Stockholm den 5 april 2011 på Niclas kontor. 

Nästa intervju hade vi med Karin Berensen och Erik Svanfeldt, den 6 april 2011 på Statens  

kommuner och landsting (SKL) som är beläget på Hornsgatan i Stockholm. De hade då bokat ett 

av SKL konferensrum för intervjutillfället. 

Den 13 april 2011 reste vi till Bryssel för att träffa Jonas Sigedal och Marit Paulsen. Intervjun  

med Jonas ägde rum den 14 april 2011 inne på Europaparlamentet i ett av byggnadens caféer. 

Miljön där var inte så optimal eftersom ljudnivån var relativt hög och lokalen innehöll massor av 

människor. Det resulterade i att transkriberingarna var mer tidskrävande än andra att avlyssna. 

Vid samma datum intervjuade vi Marit. Den intervjun skedde också inne på Europaparlamentet 

på hennes kontor. 

Vi upplevde det som att alla våra informanter var bekväma med intervjumiljön och vi 

bedömer det heller inte som att någon av miljöerna orsakat att vi misstolkat transkriberingarna. I 

det följande avsnittet beskrivs genomförandet av intervjuerna.    

2.3 Genomförande 

Innan intervjutillfällena gick vi igenom upplägget utifrån vilka roller vi skulle inta. Intervjuerna 

strukturerade vi så att en av oss hade huvudansvaret för diktafonen samt att se till så 

informanterna koncentrerade sitt resonemang till intervjufrågorna. Medans den andre av oss hade 

sitt huvudansvar för att leda intervjun utifrån intervjuguiden. De följdfrågor som blev aktuella 

ledde vi tillsammans. Detta upplägg och rollinnehavande hade vi på samtliga intervjuer, detta i ett 

ytterligare steg så att även vi kunna känna oss bekväma i våra roller.  

 Studien består av fyra intervjuer; under en av dessa intervjutillfällen medverkade både  

Karin och Erik samtidigt. Nedan förklaras hur vi gått tillväga vid utformandet av intervjuguiden, 

därefter redogörs det för vår behandling av det insamlade intervjumaterialet.    
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2.3.1 Utformandet av intervjuguiden 

Kvale (2009) menar att forskningsintervjuns öppna struktur kan både ses som en tillgång och ett 

problem i intervjuundersökningar. Det finns inga direkt självskrivna regler eller självklara 

procedurer för hur en forskningsintervju skall utföras eller organiseras. Det finns istället 

standardval när det gäller att beakta vissa skeden under intervjun, som exempelvis att tillmötesgå 

de etiska övervägandena (Kvale, 2009, s. 115). Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från 

frågeställning två. Denna fråga bröt vi ner i fem frågor i vår intervjuguide. 

     För att skapa en kontroll över intervjun utarbetade vi en strategi enligt Larssons (2008) 

rekommendationer. Vikten av att ställa rätt frågor i förhållande till vår frågeställning arbetade vi 

länge och noggrant med. Det räcker inte med att ha en genomtänkt frågeguide utan det krävs 

också att man lyssnar aktivt samt uppmuntrar svarsmönster, som i sin tur kan leda till relevant 

information i förhållande till arbetets syfte (Larsson, 2008, s. 103).  För att öka vår möjlighet till 

få mer nyanserade svar har vi använt oss av detaljerade samt uppföljande frågor. Aktuella 

följdfrågor för oss blev: Berätta mer, Förklara, Vem?, Vad?, Hur? också vidare. Vi avslutade vår 

intervju med att fråga våra intervjupersoner om det var något utöver våra frågor som han eller 

hon ansåg bör lyftas fram för belysning i denna studie, samt varför just de valde att medverka.   

2.3.2 Bearbetning av materialet 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, innan vi började transkribera materialet lyssnade 

vi båda igenom det för att då lättare kunna finna relevanta aspekter inför vår tolkning och analys. 

Vid transkriberingarna var det vi båda författare som avlyssnade materialet, detta för att minimera 

tolkningsfel. 

     När vi redovisar vårt intervjumaterial har vi valt att ta bort irrelevanta utfyllnadsord som inte 

påverkar sammanhanget. Trots detta har vi utgått från att innehållet överensstämmer med 

intervjupersonernas sätt uttala sig. I det nästkommande avsnittet diskuteras våra metodologiska 

överväganden. Strax därefter presenteras vår analysmetod.       

2.4 Metodologiska överväganden 

När vi har valt metoder har vi utgått från att metoderna skall användas för att uppnå studiens syfte 

och att dem skall hjälpa oss att besvara studiens forskningsfrågor. Kvale (2009) menar att en 
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metod innefattar ursprungligen vägen till målet (Kvale,2009, s.121). Kvalitativa metoder var 

relevant för oss eftersom studiens frågeställningar besvarats utifrån dels det insamlade 

intervjumaterialet och dels utifrån utvalda EU strategier som berör äldres hälsa. 

Då vi valde att titta närmare på den svenska versionen av EU:s strategier är vi  

medvetna om att de svenska översättningarna inte exakt stämmer överens med originalet, 

översättningarna är dock så nära som det går att komma originaltexten. 

2.4.1 Analysmetod 

Analysen är tudelad, den första analysdelen handlar om att analysera EU- strategier avseende 

hälsa samt besvara studiens första frågeställning: På vilket sätt kan EU:s gemensamma strategier 

påverka de Äldres ohälsa inom EU? Den andra delen har guidats av de frågor som intervjuguiden 

består av samt besvarar studiens andra frågeställning: Vilka hinder/problem erfar EU- tjänstemän, 

som vi intervjuat, i arbetet med att motverka Äldres ohälsa och hur kan det förstås? 

Vi valde att analysera texten utifrån vad Kvale (2009) menar med  

meningskoncentrering, vi har dragit samman intervjupersonernas uttalanden till kortare 

formuleringar. Kvale menar att meningskoncentrering innebär att man kortar ner långa utsagor till 

just kortare meningar, där huvudsyftet är att formulera om texten i några få ord (Kvale, 2009, s. 

221-223). Vår analysmetod bestod av fem steg, det första steget var att vi lyssnade och läste av 

transkriberingarna så att vi fick ett helhetsintryck. Steg två bestod av att vi fastställde de naturliga 

meningsenheterna av texten, som intervjupersonerna uttalat det. Steg tre innebar att vi 

formulerade teman kring det som har dominerat meningsenheterna. Dessa teman tematiserade 

utsagorna utifrån intervjupersonernas ståndpunkt, som vi uppfattade dem. Steg fyra innebar att vi 

ställde frågor till meningsenheterna utifrån studiens ena frågeställning. Sista steget bestod av att 

vi knöt intervjuernas centrala teman samman. De överflödiga teman valdes då bort. Därefter 

analyseras temana tillsammans med utvalda teorier och tidigare forskning.  Nedan beskrivs vårt 

förhållningssätt till studiens reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet.      

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten samt validiteten är två relevanta begrepp enligt Larsson (2008) som forskare bör se 

över vid sina undersökningar. Reliabilitet har med tillförlitligheten att göra, om mätningarna är 
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korrekt utförda och validiteten handlar om att man som forskare verkligen har undersökt det man 

hade till avsikt att undersöka (Larsson, 2008, s.91-125). 

     Enligt Larsson utgör ett empiriskt material sällan en fullständig uppräkning när det empiriska 

materialet består i stor del av intervjupersoners utsagor (a.a.). Vi har tagit detta i beaktande för 

osäkerheten i den induktiva slutledningen eftersom den till stor del bygger på material från 

intervjupersonerna. Larsson påtalar att man kan komma fram till en slutledning med såväl mindre 

som större sannolikhet eftersom det är subjektiva redogörelser från våra intervjupersoner (a.a.). 

Med detta resonemang kopplat till studiens syfte vill vi påtala att vårt insamlade material inte kan 

generalisera vilka hinder/problem EU-tjänstemän i allmänhet erfar i arbetet med att motverka 

äldres ohälsa. Då denna studie endast redogör för intervjupersonernas upplevda problem i arbetet 

med att motverka äldres ohälsa samt hur det kan förstås.  

      Kvale (2009) påtalar att validiteten påverkas av forskarens hantverksskicklighet. Där han 

även tar upp att övning ger färdighet, praktiska färdigheter har en betydande roll för validiteten. 

Det krävs övning för att bli en duktig intervjuare (Kvale, 2009, s.102). Eftersom vi innan denna 

studie endast har intervjuat ett fåtal gånger kan det har påverkat validiteten. 

     Sohlberg (2009) menar att människor har ofrånkomligt en förförståelse och det blir 

utgångspunkten för tolkningar (Sohlberg, 2009, s. 73). Båda av oss författare hade en 

förförståelse angående EU:s strategier då vi båda antog att alla strategier från EU var lagstiftade. 

Om inte medlemsländerna arbetade efter strategierna EU förhandlat fram bröt de således mot 

lagen. Vår förförståelse blev under ett tidigt stadium i arbetet med studien reviderad då den 

visade sig uppenbarligen felaktig. 

Nästa avsnitt tar upp hur vi har förhållit oss till god forskningssed.  

2.6 Etiska överväganden  

Denna studie innefattas inte av Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) enligt 3,4 §§ eftersom lagen inte avser arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå. Genom hela denna studie strävade vi efter att ha en god 

forskningssed vilket innefattade att materialet, metoden och resultatet öppet redovisas. All 

insamlad data är omarbetad och kritiskt granskad. Under uppsatsen gång tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; Informationskravet, Samtyckeskravet, 
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Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk, 

samhällsvetenskaplig forskning, 2002).      

Information och Samtyckeskravet innebär att man som forskare skall lämna 

information till informanterna vilket syfte de fyller för studien, samt om de själva önskar kan de 

avböja sin medverkan när som helst. Det övergripande syftet med studien skall framgå, 

sedermera de eventuella risker med att medverka, och i vilket syfte matrealet kommer att 

användas. All tänkbar information som kan ha betydelse för deras medverkan i studien skall man 

som forskare informera om (a.a).   

   Vid den första kontakten med informanterna överlämnades all önskvärd information kring 

studien som kunnat påverka deras villighet att medverka. Vidare informerades att deltagandet är 

frivilligt och de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (se bilaga 2). Informanterna 

själva bestämde vart, när och hur länge de ville bli intervjuade. Vidare informerades även syftet 

med att just de informerades samt vad deras uppgifter skulle användas till. Kravet på att 

informera om eventuella risker en medverkan kan innebära, bemöttes genom att vid första 

kontakten maila metodavsnittet samt i samtyckesavtalet (bilaga 2) erbjuda anonymitet genom att 

inte publicera deras namn i studien. Slutligen informerades att vårt intervju- matreal inte kommer 

att användas för annat bruk än i denna studie, men att den dock kommer att offentliggöras. 

Konfidentialitetskravet innebär att material som avser forskningen skall förvaras på 

sådant sätt att obehöriga inte skall ha tillträde till det. I de fall då informanterna vill ha 

anonymitet skall denna önskan respekteras och beaktas (a.a). 

För att bemöta Konfidentialitetskravet ställs frågan i samtyckeavtalet ifall 

informanternas namn tillåts att användas i studien, detta ytterligare ett steg för att författarna och 

informanten skall kunna försäkra sig om att de är överens.   

Nyttjandekravet innebär att det insamlade matrealet endast får användas för det syfte 

den samlades in och därmed inte för kommersiellt bruk (a.a). 

Nyttjandekravet har beaktats genom att förklara för informanterna att det insamlade 

intervjumaterialet endast kommer att användas i denna studie, men att den färdigställda studien 

kommer att bli en offentlig handling. Ingen av oss författare har någon personlig koppling till 

informanterna.   

Följande avsnitt talar om hur uppsatsen är disponerad samt vem som ansvarat för vad. 
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2.7 Uppsatsens uppbyggnad och författarnas ansvarso mråde   

Studien är uppbyggd i sex kapitel med underliggande rubriker. I kapitel ett redovisas inledning. I 

kapitel två redovisas metod och material. I kapitel tre redogörs det för tidigare forskning. I kapitel 

fyra följer teoretiska utgångspunkter. Kapitel fem lyder en redogörelse av studiens resultat och 

vår analys och tolkning av det empiriska materialet med hjälp av teorier samt tidigare forskning. I 

kapitel sex presenteras slutsatser och diskussion samt egna reflektioner och förslag till vidare 

forskning. 

Kapitel fems byggstenar som är resultat och analys är tudelade. Den första delen pre- 

senteras genom att redogöra för de möjligheter studiens utvalda EU:s strategier har att indirekt 

påverka äldres ohälsa. Presentationen av den senare delen av resultatet och analysen sker genom 

teman. Vi använder samma teman i både resultatet och analysen eftersom det ger en mer enhetlig 

bild samt underlättar för läsaren.   

     Arbetet med studien har gemensamt arbetats fram i samtliga delar. Det finns dock övergripan-

de delar i studien som varit våra ansvarsområden. Madeleine har haft det övergripande ansvaret 

för kapitlet ”metod och material” och Tomas har haft det övergripande ansvaret för kapitlen ”ti-

digare forskning” och ”teori”. Trots detta har båda haft en aktiv roll i varandras ansvarsområden. 

De fyra intervjuerna har genomförts tillsammans och därefter gemensamt redovisats och analyse-

rats med hjälp av data från tidigare forskning och teori. Inledning, resultat, slutsatser och diskus-

sion har skrivits gemensamt. I det följande kapitlet redogörs det för studiens utvalda teorier som 

är implementering- samt organisationsteori. Dessa två teorier är utvalda för att vi ansåg dem vara 

relevanta i förhållande till studiens syfte. 

 

3 Teori 

3.1 Implementering- teoretiska utgångspunkter 

Enligt Sannerstedt (2001) finns det ingen enhetlig teoribildning kring implementering och dess 

forskning, men redan år 1973 publicerade de två Amerikanska statsvetarna, Jeffery L. Pressman 

och Aron Wildavsky en bok med titeln implementation. Bokens syfte var att lyfta fram de 

politiska intentioner som inte blivit förverkligade. Författarna utgick från ett Amerikanskt federalt 

projekt. Projektet hade syftet att skapa arbetstillfällen åt slummens arbetslösa. Det hade politiskt 
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stöd, pengarna fanns tillgängliga. Dock enligt författarna blev detta projekt ett totalt 

misslyckande. Enligt författarna var detta projekt bara ett i mängden som hade slutande mad 

samma resultat. Följden av dessa missöden från staten var att medborgarna tappade mer och mer 

av sitt förtroende till dem. 

Sannerstedt (2001) menar att när projekt skall genomföras och många aktörer är  

inblandade är det många beslut som skall fattas för att projektet skall kunna realiseras. Därav blir 

riskerna stora att något inte går som man tänkt. Pressmans och Wildavskys bok blev en klassiker 

och nu uppfattas den som startskottet för diskussionerna kring implementering (Sannerstedt, 

2001, s. 18-19). 

3.1.1 Implementeringsproblem 

Sannerstedt (2001) påvisar att implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte 

genomförs som beslutsfattarna tänkt sig. Sannerstedt menar med ovanstående utgångspunkt att 

det bör vara så att politikerna styr medans verksamheterna verkställer. Sannerstedt ser med detta 

ställningstagande en direkt koppling till demokratisk teori, genom att demokrati innebär att 

medborgarna eller deras folkvalda representanter fattar de politiska besluten. Demokrati 

förutsätter även att förvaltningen därefter respekterar och följer de folkvaldas beslut. Sannerstedt 

refererar till Lundqvist (1987) då han menar att man lättare kan se och förstå framställningen och 

strukturerna kring implementeringsproblemet kan man använda sig av den klassiska 

styrningsmodellen som kan ses som en teoretisk modell och innebär i korthet att man skiljer på 

två roller inom det politiska sammanhanget, beslutsfattar rollen och verkställarrollen. 

Verkställarrollen kan även ses som en tillämparroll eller genomförande roll -implementeringsroll. 

Relationerna mellan beslutsfattarna och verkställarna kan ses i termer som styrning och kontroll. 

Styrningen kan ske i olika former, som direkt styrning där beslutsfattaren talar om mer eller 

mindre i detalj vad verkställaren skall utföra och hur. Indirekt styrning som påverkar 

förutsättningarna för hur utförandet skall vara organiserat, genom dels tilldelning av resurser men 

även genom beslut om vem som skall ansvara för verkställarrollen. I detta fall påverkas 

verkställarens handlande, men styrningen är inte direkt eftersom det inte ges direkta beslut hur 

handlandet skall bedrivas. 

Beslutsfattarrollens styrning av verkställaren kompletteras ofta med kontroll av hur de 
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politiska besluten genomförs. Denna kontroll medför att beslutsfattaren i efterhand får 

information om hur verkställaren följt styrningen (Sannerstedt, 2001, s. 19-21). 

3.1.2 Top-Down och Bottom-Up 

Sannerstedt (2001) menar att det finns två perspektiv på implementering som ofta är 

återkommande i litteraturen kring implementering, de två perspektiv skall främst inte ses som 

teoretiska synsätt, utan ger mer en bild av hur metodmässigt implementeringsforskningen skall 

kunna bedrivas. 

Uppifrånperspektivet tar sin utgångspunkt i den politiska organisatoriska toppen av 

hierarkin, som sedermera utmynnar i en styrningskedja. Nedifrånperspektivet tar sin 

utgångspunkt i när de offentligas tjänster överlämnas till kunden. Exempelvis läkarbesöket på 

vårdcentralen, polisingripandet etc. forskaren försöker förklara på ett induktivt sätt hur 

verksamheten bedrivs.                   

Skillnaden mellan dessa två perspektiv framkommer i deras syn på lagar som 

styrinstrument. I uppifrånperspektivet är det lagen som bildar utgångspunkten för studien. 

Forskningsproblemet blir att se hur lagen implementeras. Den tar även sin utgångspunkt från 

beslutsfattarens avsikter. Medans i nedifrånperspektivet är det en empirisk fråga ifall lagen 

överhuvudtaget har någon styrande verkan, och perspektivet tar sin utgångspunkt i tillämparens 

handlande (Sannerstedt, 2001, s. 24-26). 

3.1.3 Beslutsprocess och implementeringsprocess 

Sannerstedt (2001) menar att beslutsprocess är det politiska beslutet som har fattats medans 

implementeringsprocess är den process där beslutet omsätts i praktiskt handlande. 

Implementeringsprocessen är även en typ av beslutsprocess eftersom implementeringen innebär 

fortsatt beslutsfattande. Dessa två processer kan även ses som en del i en policyprocess, där det 

även innefattar utvärdering och återföring. Ett problem med implementeringsprocessen är då 

besluten som är uppställda och skall implementeras inte är utformade på ett konsekvent sätt, det 

leder då i vissa fall till omformuleringar av målen och även omtänkande. Vilket kan innebära att 

syftet kan förändras under implementeringen. Det är inte det alltid är ett beslut som skall 
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implementeras utan implementering kan även handla om att man kopplar samman flera olika 

beslut (Sannerstedt, 2001, s. 26-29). 

3.1.4 Att förklara implementeringsproblemet 

Enligt Sannerstedt (2001) kan det ses som (ovan nämnts) innebära implementeringsproblem, att 

politiska beslut inte utförts och genomförs så som beslutsfattarna avsett. Styrningen från 

beslutsfattarna har inte följts av tillämparna. Att förklara detta fenomen är en komplex fråga, men 

genom att räkna upp ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda för att styrningsföljden skall 

fungera, så att implementeringen överensstämmer med beslutsintentionerna kan man lättare förstå 

orsaken till problemet (Sannerstedt, 2001, s.28-29). Carlfjord refererar till Richard Grol och 

Michael Wensing (2005) då de lyfter fram en modell som de kallar effektiv implementering 

förändringen och orsaken kan då vara att nya riktlinjer och kunskaper har blivit tillgängliga, eller 

ett behov av nyare och bättre metoder. Metoden bygger på olika teorier inom beteendeforskning 

och som kan sammanfattas följande. 

• Utarbeta ett konkret förslag till ett förändrat arbetssätt, väl utarbetat och som är möjligt att 

nå med väl definierade målsättningar. 

• Att man skall analysera målgruppen och dess sammanhang, vilka är problemen inom 

området? Vilka faktorer påverkar respektive förhindrar förändringsarbetet och 

förändringen? 

• Att man väljer eller utarbetar ett antal strategier för till förändringen, strategierna skall 

behandla såväl effektiv spridning, effektiv implementering och att det blir en bibehållen 

förändring. 

• Utarbeta en implementeringsplan där det tydligt framgår aktiviteter, tidsplan och uppdrag. 

• Utvärdera och eventuellt revidera planen och att det sker en förutbestämd uppföljning 

utifrån uppställda mått (Carfjord, 2010, s. 98-99). 

     Sannerstedt refererar till Lundquist (1987) när han diskuterar om olika förutsättningar till att 

implementera beslut. Sannerstedt nämner då tre faktorer som att vilja genomföra beslutet, att 

förstå beslutet samt att kunna genomföra beslutet (Sannerstedt, 2001, s. 29).   
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3.1.5 Resurser – ytterligare implementeringsproblem? 

Sannerstedt (2001) refererar till Wolman (1981) då han påtalar att resurser utgör en viktig del i 

implementeringsarbetet, för att kunna genomföra ett politiskt beslut behöver tillämparen resurser. 

Det behövs personal, dels de som vill utföra arbetet och även de personer med rätt kompetens. 

Pengar och utrustning är även två företeelser som återkommer som en brisvara. Politiker är ofta 

väl medvetna om dessa resursbrister, det innebär att de högt satta målsättningarna inte alltid 

nödvändigtvis behöver betraktas som implementeringsproblem, utan att de mer kan ses som 

riktmärken, ambitioner. Beslutsfattarnas faktiska intentioner behöver nödvändigtvis inte vara så 

att de måluppställningar som gjort inte nödvändigtvis behöver vara upp fyllda till punkt och 

pricka, utan att tillämparen kan och får göra så gott han kan för att med de resurser han förfogar 

kan bemästra målsättningen (Sannerstedt, 2001, s. 34-36). 

3.1.6 Komplexa organisationer 

Sannerstedt (2001) refererar till Sabatier (1986) då han påtalar att komplexa organisationer ses 

ofta som trögrörliga, så även om tillämparen är organiserad tar ofta implementeringen väldigt 

lång tid, och därmed uppfattas som ett problem. Ett tidsperspektiv med implementerig brukar 

ligga på omkring fem till tio år, först efter denna tid ser man vilken genomslagskraft och vilka 

resultat reformen har gett. Den snabbt växlande politiken vi har medför ytterligare ett problem i 

arbetet med att sjösätta en implementering, det är då inte ovanligt att beslutsfattarnas idéer hunnit 

ändrats innan implementeringen slutförts. Det som då har och håller på att implementerats 

överensstämmer inte med den aktuella politiken (Sannerstedt, 2001, s. 40-42).   

Sannerstedt menar i likhet med Brunsson & Olsen (1990) att komplexa organisationers  

trögrörlighet beror i stor del på de kulturbestämda reglerna som visar sig i handlingsrutinerna. 

Dessa rutiner avspeglar verklighetsuppfattningar, intressen, förväntningar och värderingar. 

Visserligen förändras organisationer ständigt, med personalomsättningar, förändringar i 

omvärlden, ny teknik med mera. Men oftast förändras inte organisationer på så sätt att de överger 

sina värderingar, kulturer och verklighetsuppfattningar. Skulle ett politiskt beslut gå emot 

organisationens kultur, värderingar, verklighetsuppfattning, identitet kommer organisationen 

direkt att göra motstånd (a.a. s 42). Nedan förklaras samt beskrivs Bolman och Deals resonemang 

kring organisationer.  
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3.2 Organisationsteori 

3.2.1 Strategier för att förbättra organisationer 

Enligt Bolman och Deal (2005) skapas organisationer i syfte att uppnå vissa mål (Bolman & 

Deal, 2005, s.66). Bolman och Deal påtalar att ett sätt att få organisationer på rätt kurs så stiftar 

politiker lagar samt reglerar. Det förekommer olika strategier för att förbättra organisationer. Den 

strategi som är vanligast tar sikte på ledarskapet, genom att försöka förbättra ledningen. När 

ledningen misslyckas finns det alltid myndigheter som blandar sig i både när det rör sig om 

reglering, föreskrifter samt lagstiftning. Väljarna kräver av politikerna att de gör något åt bland 

annat skadliga arbetsmiljöer, illa fungerande skolor och människans välbefinnande etcetera (a.a. 

s.31-32). 

     Myndigheter utformar politik men politiken blir ofta ineffektiv då den lämnar riksdag samt 

ämbetsverk och skall implementeras på verkliga problem. Det existerar mycket forskning som 

belyser att den genomförda politiken sällan motsvarar politikernas intentioner (a.a.). Olika 

aktiviteter och insatser har tillkommit från revolutionerande teknologiska förändringar och 

framväxten av global ekonomi med mera, med intresse för att skapa mer flexibla samt rörligare 

organisationsformer (a.a.). 

3.2.2 Organisationers egenskaper 

Enligt Bolman och Deal (2005) är organisationer komplexa eftersom de befolkas av människor. 

Samspelet mellan olika människor leder till att organisationer blir komplicerade och mer 

svårförstådda. När organisationer dessutom skall samspela med andra organisationer blir 

komplexiteten även större. ”Praktiskt taget alla aspekter av en kollektiv aktivitet kan påverka 

varandra.” (Bolman & Deal, 2005, s.50). Organisationer bjuder ofta på nya överraskningar och 

verkligheten blir inte alltid som det var tänkt.  Organisationer fyller sällan våra förväntningar och 

de har en förmåga att maskera de överraskningar som de bjuder på. Organisationer är mångtydiga 

på grund av dess komplexitet och oförutsägbarhet samt falskhet. Mångtydigheten kan komma 

ifrån olika källor, ibland på grund av bristfällig information eller att en och samma information 

tolkas på flera olika sätt. Det kan också vara så att mångtydigheten är en medveten strategi av 

organisationen för att dölja eventuella problem samt förhindra att det skall uppstå konflikter. Det 

blir svårt att dra de lärdomar som ska lägga grunden för framtida handlingar då omgivningen 
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inpräntas av komplexitet, överraskningar och falskhet samt mångtydighet. Samtidigt måste 

organisationer lära sig mer och i en snabbare takt för att ha en möjlighet att överleva i den 

snabbföränderliga omvärlden. För tio, tjugo år sedan debatterade forskare fortfarande om det 

var/är möjligt med kollektivt lärande eller om lärandet är av sin natur individuellt. När debatten 

var slut hade forskarna identifierat fall där kollektivt lärande var möjligt medan andra fall visade 

på att individer lärde sig medan organisationerna inte gjorde det (a.a. s. 52-53).   

3.2.3 Framväxten av olika perspektiv på organisatoriskt lärande 

Bolman och Deal (2005) menar att när orsak och verkan ligger nära varandra och kopplingen 

dem emellan är synlig går lärandet relativt lätt, men i komplexa system är det inte ovanligt att det 

linjära sambandet blir osynligt. Detta beror då på att det är långt mellan orsak och verkan samt 

mellan problem och lösningar. Återkopplingar kommer ofta för sent och kan vara vilseledande. 

”Hemma är det bara att trycka på strömbrytaren så tänds ljuset. I en organisation kan du trycka på 

strömbrytaren utan att det händer något förrän långt efter det att du lämnat rummet – eller så 

resulterar ditt tryck på strömbrytaren i att det plötsligt börjar spola i en toalett någonstans långt 

borta i en annan byggnad.” (Bolman & Deal, 2005, s.54). Bolman och Deal (2005) refererar till 

Oshrys (1995) då de säger att det inte längre finns någon förståelse för hur det ser ut på de lägre 

nivåerna om vi befinner oss på de högre nivåerna (a.a. s.55). 

     Hur möter då organisationer en omgivning fylld med komplexitet och mångtydighet? Enligt 

Bolman och Deal (2005) försöker organisationen lätt och slätt förenkla omgivningen och ett sätt 

att göra det på är att utveckla system samt teknologi som i sin tur samlar in samt analyserar den 

insamlade informationen (Bolman & Deal, 2005, s.56). 

3.2.4 Uppställning av strategier och mål 

Bolman och Deal (2005) refererar till Chandler (1962) då de påtalar att strategiska beslut ofta är 

av långsiktig karaktär och är inriktade på framtiden. Många organisationer ägnar mycket energi åt 

att utveckla strategier som fungerar, genom att bestämma de långsiktiga målen, upptaga de 

handlingssätt som krävs för att målen skall uppnås och då också fördela de resurser som krävs. 

”En strategi innehåller mål som uppvisar en varierande grad av specificering.” (Bolman & Deal, 

2005, s.94). Strategier är ett dokument som skall ligga i grund för handling. När det gäller mål 
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som rör vinst och tillväxt samt marknadsandelar är strategierna förhållandevis väl specificerade 

samt lätta att mäta. Men när det gäller mål i organisationer inom exempelvis vårdsektorn är 

strategierna betydligt mer diffusa (a.a.). 

Följande kapitel redogör för studiens utvalda strategier, motiveringen bakom dessas utveckling 

samt ståndpunkter kring dem.  

4 Tidigare forskning  

Inom ramen för EU:s arbete för att motverka de äldres ohälsa, har vi inte funnit någon tidigare 

relevant forskning, utan följande upptagna avsnitt får affektera avgränsade områden som: 

Beskrivning av uppkomst och innehåll i ett urval av relevanta EU-strategier med koppling till 

hälsa, EUropaparlamentets motiveringar och ståndpunkter av strategierna. Figuren i avsnitt 4.1 

illustrerar hur strategierna hänger samman, därefter redogörs de utvalda strategierna efter 

publikationsordning. 

4.1 Beskrivning av strategiernas uppkomst och inneh åll 

Många av EU:s strategier hänger samman och för att ge läsaren en klarare bild inleds därav 

redovisningen med en illustration som avspeglar detta.    

 

Innovationsunionen
År 2010-06-10

Europa 2020
År 2010-03-03

Lissabonstrategin
År 2000-03

 

 

[Vitbok]- ”Tillsammans för hälsa” presenterades 2007-10-23. Vitbok har sin grund ifrån 

Lissabonstrategin där det togs upp att hälsofrågorna skall få ökad politisk betydelse (se vidare 

4.1.2 Vitbok: ”Tillsammans för hälsa”). Alla vitböcker motsvarar ungefär vad som i Sverige 

kallas propositioner. De är alltså inte färdiga, bindande lagförslag, utan utgör förprocessen inför 

lagstiftningsarbetet. Om man går vidare med vitboken kommer det ur den ett lagförslag, som 

sedan följer ordinarie lagstiftningskedja genom Rådet och Parlamentet. Således kan strategier i 

vitböcker inte påtvingas medlemsländer, men många väljer såklart att följa delar av det beroende 
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på hur det passar, eftersom det finns stor chans för lagstiftning senare. Dock, skulle ett land inte 

implementera en EU-lag, så vidtar European Court of Justice i Luxemburg åtgärder (J. Tajani. 

personlig kommunikation, 12 maj, 2011).  

4.1.1 Lissabonstrategin samt strategin Europa 2020  

Lissabonstrategin förhandlades fram kring millennieskiftet och löper fram till 2011. Att göra 

Europa till världens mest kunskapsbaserad-, kunskapskraftig- samt dynamisk ekonomi till år 

2010 var Lissabonstrategins mål. Strategin har kunnat peka ut flera brister samt problem som 

försvårar och hindrar medlemsstaterna i EU från att dra en maximal nytta av samarbetet inom 

EU. Trots detta kvarstår flera problem och det har dessutom tillkommit nya problem. Storleken 

på Lissabonstrategin med strategins alla mål samt riktlinjer har resulterat i en svåröverskådlighet 

och gjort strategin ofokuserad. På grund av detta har nu EU-kommissionen lanserat en ny strategi 

för tillväxt och sysselsättning. Denna nya strategi kallas för Europa 2020 under parollen ”smart 

och hållbar tillväxt för alla”. Det finns fem övergripande mål inom denna strategi varav tre 

belyses i denna studie. 

 

• Av alla män och kvinnor i åldrarna 20-64 skall 75 procent arbeta, bland annat då genom 

äldre arbetstagare, genom fler unga människor och genom lågkvalificerade arbetstagare 

samt genom en bättre integration av invandrare; 

• Genom mer privata samt offentliga investeringar (3 procent av BNP) skall forskningen 

och utvecklingen (FoU) få bättre villkor; 

• Genom att fler människor går klart och fler läser vidare efter gymnasiet skall man nå en 

högre utbildningsnivå; 

För att strategin, Europa 2020, skall kunna genomföras i praktiken är det relevant att nationella 

mål sätts. Det blir då tydligare med medlemsstaternas ansvar i att driva igenom väsentliga 

reformer. De nationella målen måste ta hänsyn till att EU:s medlemsländer har olika ekonomiska- 

samt politiska förutsättningar (Regeringskansliet, 2011). 

EU-kommissionen har presenterat en verktygslåda för att lättare kunna genomföra strategin. 

Denna verktygslåda har tio riktlinjer för att förbättra genomförandet av strategin. Riktlinjerna 

sträcker sig över flera olika områden, men kan dock delas in i ekonomiska- samt 
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sysselsättningsriktlinjer. Varje medlemsland skall utifrån dessa riktlinjer presentera nationella 

reformprogram, med innehåll av detaljerade reformförslag samt insatser för att de nationella 

målen skall kunna uppnås. 

     Lära av varandra är mycket viktigt i Europa 2020 då uppföljning och utvärdering är viktiga 

ingredienser. EU:s medlemsländer kan vara en inspirationskälla till varandra och vi har mycket 

att lära av varandra, då medlemsländerna ligger olika långt fram inom olika områden (a.a.). 

Inom Lissabonstrategin (2000) är samordningsmetoden ett redskap som huvudsakligen  

grundar sig på: 

• kartläggning samt definition av gemensamma mål, antagna av rådet, som ska uppnås 

• gemensamma mätmetoder som riktlinjer, indikatorer och statistik 

• riktmärkning, vilket menas att medlemsstaternas resultat jämförs samt utbyte av bra 

lösningar som då övervakas av kommissionen. 

Den öppna samordningsmetoden tillämpas inom områden som social trygghet och sysselsättning 

samt social integration med mera. 

Den öppna samordningsmetoden ger samarbetet mellan medlemsstaterna en ny ram för att anpassa den 
nationella politiken så att vissa gemensamma mål kan uppnås. Denna mellanstatliga metod innebär att 
medlemsländerna utvärderar varandra (s.k. grupptryck) och kommissionen har endast en övervakande roll. 
Europaparlamentet och EG-domstolen deltar nästan inte alls i den öppna samordningsmetoden. (Europa.EU, 
2011a). 

 
Den öppna samordningsmetoden omfattar inte bindande regler, då beroende på vilket område det 

rör sig om. Dessa regler är dock mer eller mindre tvingande för medlemsstaterna, fast än de 

aldrig är direktiv, förordningar eller beslut. Medlemsstaterna skall enligt den öppna 

samordningsmetoden utarbeta nationella reformplaner samt överräcka dem till kommissionen 

(a.a.). 

4.1.2 [Vitbok]: ”Tillsammans för hälsa”: strategi för EU: 2008-2013 

Denna strategi är framlagd av kommissionen, där framhålls att hälsa är centralt och att det bör 

främjas av effektiva åtgärder och strategier i medlemsstaterna, på EU-nivå samt på den globala 

nivån. I nuläget är det medlemsstaterna som har huvudansvaret för hälsopolitiken i respektive 

medlemsland. EU:s uppgift är inte att göra samma sak eller försöka göra medlemsstaternas arbete 

bättre. EU:s uppgift är mera de fall där gränsöverskridande hälsofrågor blir aktuella, att EU 
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arbetar för att minska ojämlikheter i hälsa. Det betonas att EU, medlemsländerna måste 

samarbeta för att nå verkliga resultat. 

Enligt artikel 158 i EG-fördraget skall en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas och 

beaktas vid all gemenskapspolitik. Denna strategi betonar vikten av att hälsa skall beaktas i alla 

politiska handlingar.  EU:s roll i hälsopolitiken beskrivs i (tidigare nämnt) reformfördrag som 

antogs i Lissabon 2007. Där fastslås att hälsofrågor skall få en mer betydande roll inom all politik 

(Vitbok, s. 2-11, 2007).             

På folkhälsoområdet finns det en del utmaningar som kräver nya angreppsätt,  

en av dessa är den snabbt stigande åldersförändringen, denna medför ovillkorligen ändrade 

sjukdomsmönster än tidigare, genom detta blir det i nuläget svårt att upprätthålla hållbara 

hälsosystem i EU (a.a). 

Denna vitbok syftar till att lägga en enhetlig ram – en första hälsostrategi för EU för  

att ge en riktning för EU-åtgärder på hälsosidan. Det behövs långsiktiga strategier för att möta 

dessa utmaningar. I denna strategi anges några principer som sedermera skall ligga till grund för 

målsättningar och som man särskilt skall arbeta med de kommande åren. Denna strategi gäller till 

2013 då en översyn och utvärdering kommer att bli aktuell för att i ytterligare åtgärder i syfte 

med att uppnå målen (a.a).   

Hälsopolitiken bör grundas på tydliga värderingar. Kommissionen har tillsammans  

med medlemsländerna definierat en värdebaserad strategi inom hälso- och sjukvårdsystemen. De 

övergripande värderingarna ”allmängiltighet, tillgång till vård av bra kvalité, rättvisa och 

solidaritet” de värderingar som omfattar bättre hälsa måste omfatta minskad ojämlikhet i hälsa. 

Många människor inom Europa lever idag längre än tidigare, trots detta är det stora ojämlikheter i 

hälsa mellan länderna. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder med syfte att minska dessa 

ojämlikheter, som utbyte mellan och av länders kunskaper inom detta forum (a.a). 

Hälsa är viktigt inte bara för individen utan för hela samhället och landet. En frisk  

befolkning är också en förutsättning till en bra produktivitet och välstånd. Befolkningens 

förväntade livslängd i god hälsa är inte bara år utan också en förutsättning för medlemslandets 

ekonomiska tillväxt. 2006 uppmanade Kommissionen medlemsländerna att arbeta aktivt med att 

minska andelen inaktiva människor som var det till följd av dålig hälsa (a.a). 

I takt med den snabbt stigande åldersbefolkningen kommer sannolikt belastningen på  
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sjukvårdssystemen att öka samtidigt som de förvärvsarbetande människorna minskar. Ett 

hälsosamt åldrande måste stödjas med insatser som främjar hälsan, och som förebygger 

sjukdomar under hela livet, som kost, motion etcetera. Genom att få bättre hälsa hos barn, 

medelålders och äldre människor kommer det att resultera i en mer friskare och produktiv 

befolkning. Kommissionen ser behov av ett mer omfattande arbete på folkhälsoområdet, som 

investeringar i utbildningar. Till följd av denna utveckling blir det ett ofrånkomligt tryck på de 

offentliga finanserna, därför måste åtgärderna vara så effektiva och ändamålsenliga som möjligt. 

Kommissionen skall därför se över åtgärder som att främja hälsan bland äldre och även bland den 

arbetsföra befolkningen (a.a.). 

Denna strategi har målet att ge konkreta resultat i skapnad av bättre hälsa. Med  

reservation till att medlemsländerna själva ansvarar hur hälsoarbetet skall bedrivas på likväl 

nationell nivå som regional måste medlemsländerna aktivt medverka i genomförandet av denna 

strategi. Kommissionen kommer att föreslå en ny modell över samarbetet på EU-nivå, där syftet 

är att kommissionen skall få en mer rådgivning till att underlätta samarbetet mellan länderna. 

Genom samarbetet får kommissionen hjälp att se vart prioriteringarna behövs, fastställa 

indikatorer, arbeta fram nya riktlinjer och rekommendationer (a.a). 

4.1.3 Innovationsunionen  

 I Bryssel den sjätte oktober år 2010 presenterades Europeiska kommissionens innovationsunion, 

som innehåller en strategi för innovation på högsta politiska nivå. Innovationsunionen är ett 

”flaggskeppsintiativ” inom tillväxtstrategin Europa 2020.  Innovationsunionen skall centrera sig 

på de europeiska insatserna samt samverkan med tredjeländer gällande utmaningar som 

exempelvis hälsa samt den åldrande befolkningen. Innovationsunionen arbetar för att omvandla 

idéer till jobb, miljövänlig tillväxt samt sociala framsteg (Europa.EU, 2010). 

     Om EU inte omvandlas till en innovationsunion kommer medlemsländernas idéer och 

förmågor att gå förlorade samt dess ekonomier vissna bort. För att nå miljövänligare samhällen, 

hållbarare tillväxt samt rättvisare samhällen är innovation nyckeln (a.a.). 

     Det rör sig om tio centrala delar i innovationsunionen, denna studie kommer här att belysa två 

av dessa centrala delar då de är mest relevanta för studiens ena frågeställning. En av de utvalda 

delarna är: 
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Europeiska innovationspartnerskap kommer att mobilisera europeiska, nationella och regionala samt 
offentliga och privata intressenter bakom väldefinierade mål på områden där hanteringen av samhällsproblem 
och EU:s potential att bli världsledande kombineras. Partnerskapen kommer att intensifiera FoU, samordna 
investeringar, skynda på standarder och skapa efterfrågan. Kommissionen kommer att ställa startmedel till 
förfogande för att attrahera investeringar från intressenter. Ett pilotpartnerskap  om aktivt och hälsosamt 
åldrande kommer att lanseras i början av 2011 i syfte att förlänga den del av livet där vi fortfarande har hälsan 
i behåll med två år till 2020. Fler partnerskap kommer att följa inom områden som energi, ”smarta” städer och 
mobilitet, vatteneffektivitet, råvaror som inte är energitillgångar, och hållbart och produktivt jordbruk (a.a. 
s.1-2).  
  

En annan central del för studien är: 

Under 2011 kommer kommissionen också inleda ett större forskningsprogram om den offentliga sektorn 
och social innovation, och leda en europeisk resultattavla för innovation i den offentliga sektorn. Den 
kommer även att lansera ett pilotalternativ för europeisk social innovation för tillhandahållande av 
expertkunskap för innovatörer på det sociala området och föreslå social innovation som ett centralt tema i 
framtida program i Europeiska socialfonden. Kommissionen kommer att samråda med arbetsmarknadens 
parter om spridning av innovationsekonomin till alla yrkesnivåer (a.a.). 
 

Innovationsunionen har diskuterats vid en rad olika möten och framstegen kommer att övervakas 

inom ramen för strategin, Europa 2020. Läget vad gäller innovationsunionen kommer att årligen 

diskuteras vid ett årligt innovationskonvent (a.a.). 

Nedan presenteras Europaparlamentets motiveringar till studiens urval av relevanta  

strategier. 

 

4.2 Europaparlamentets motiveringar 

4.2.1 Motiveringen till EU strategin: Lissabonstrategin 

När Europeiska rådet sammanträdde i Lissabon år 2000 fastställde de, att behov fanns att anta ett 

tioårigt program med syfte och uppgift att stimulera tillväxt och en hållbar utveckling i hela EU. 

Utmaningarna man såg var bland annat den åldrande befolkningen och globaliseringen. De 

beslutades att ekonomiska och sociala reformer måste äga rum inom ramen för en ”positiv 

strategi” som kan kombinera sammanhållning och konkurrenskraft. Till grund för strategin skulle 

den Europeiska socialmodellen ligga, med sitt utvecklande system för socialt skydd.  

 I sammanhållningspolitiken och Lissabonstrategin lyfts innovation i bred form fram  

som en förutsättning för att öka EU:s konkurrenskraft och för att möta den globaliserade världens 

utmaningar. Innovation står därför i centrum både i sammanhållspolitiken samt i 

Lissabonstrategin (Europaparlamentet, 2011b). 
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4.2.2 Motiveringen till EU strategin: Europa 2020 

Möjligheten och förmågan att arbeta och studera, är i en internationell miljö förutsättningar för ett 

framgångsrikt arbetsliv i ett globaliserat samhälle. Några av de huvudsakliga budskapen strategin 

Europa 2020 lyfter fram som gynnar en hållbar tillväxt är, höjd sysselsättningsgrad, 

kompetenshöjning, fattigdomsbekämpning och främjande av kunskap, för att nämna några. 

Sådana åtgärder måste främjas inom yrkesutbildningen genom åtgärder både inom 

medlemslandet, men även ifrån EU.    

Den demografiska utveckling som sker, ökar behoven på fortbildning för  

personalen. Arbetstagarna måste själva få ett instrument, där de själva kan fastställa och planera 

sitt fortbildningsprogram. Kreativa och konkreta åtgärder måste sättas för att nå de mål Europa 

2020-strategin eftersöker.    

En förutsättning är att ifall strategins mål skall kunna uppnås, måste yrkesutbildningar  

prioriteras politiskt. För att komma till rätta med problemet måste alla berörda parter aktivt 

engagera sig. Detta krävs av EU och medlemsländerna, men även för de lokala och regionala 

aktörerna inom respektive medlemsland för att kunna få någon genomslagskraft i dessa frågor. 

De politiska beslutsfattarna måste ge människor möjlighet att skaffa sig ytterligare kompetens 

och utveckling (Europaparlamentet, 2011a).   

4.2.3 Motivering till EU strategin: Tillsammans för hälsa 2008-2013  

I slutet av 2007 antog kommissionen EU:s hälsostrategi ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU 

2008-2013” strategin grundar sig på att medlemsländerna och EU skall respektera hälsopolitikens 

gemensamma värderingar och principer, som att minska ojämlikheter i hälsa, mellan samhällen, 

länder och regioner emellan, samt att hälsa skall ha en given plats i politiken på alla nivåer. 

Motiveringen till strategin påpekar att den allt åldrande befolkningen är en av de största 

utmaningar vi ställs inför då beträffande, hälsa är en av de viktigaste tillgångarna i människors 

liv. Det råder en häpnadsväckande ojämlikhet i hälsa mellan EU:s medlemsländer. Även om hälsa 

enligt artikel-152 i Amsterdamsfördraget tillhör nationernas befogenheter måste EU stärka sina 

åtgärder för att försöka motverka denna enorma klyfta som råder. EU måste se till att erfarenheter 

utbyts länder emellan och att mer utbildning sker till allmänheten avseende hälsa 

(Europaparlamentet, 2008).  
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Det är tydligt att hälsosektorn behöver ett långsiktigt strategiskt angreppssätt, vilket  

kräver att alla länder och EU samarbetar. Det krävs även att man inom politiken bör arbeta mer 

förebyggande det skulle generera i att man skulle uppnå bättre resultat, då statistik påvisar att 40 

% av alla sjukdomar har kopplingar till ohälsa. I Lissabonstrategin klargörs det att hälsa är en 

mycket viktig ekonomisk fråga, och att pengar som investeras i hälso- sjukvård inte endast skall 

ses som en kostnad utan mer som en investering i mänskliga resurser. ”Hälsa måste därför 

betraktas som en av de sociala och politiska nyckelfrågor som är avgörande för EU:s framtid” 

(a.a.). 

4.2.4 Motivering till EU strategin: Innovationsunionen 

Europaparlamentet välkomnar flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, som är det  

mest betydelsefulla och målinriktade gemensamma försöket hittills att införa en strategisk, 

integrerad och affärsinriktad europeisk innovationspolitik som ska komplettera medlemsstaternas 

insatser, genom vilken innovation och framsteg styrs och övervakas på högsta politiska nivå. 

Dess framgång är dock beroende av ett fullständigt samarbete mellan och genomförande av 

medlemsstaterna, inbegripet genom deras ekonomiska stöd och smart budgetkonsolidering, med 

prioritering av hållbara, tillväxtfrämjande insatser inom områden som innovation, forskning och 

utbildning. De gemensamma målen för innovation ska styra medlemsstaternas politik inom 

samtliga berörda områden. Parlamentet välkomnar Europeiska rådets strategiska tillvägagångssätt 

i samband med dess möte den 4 februari 2011.  

Motiveringen till innovationsunionen är att, ”Tillsammans är vi starka”. På ett  

innovativt sätt samarbeta samt hitta lösningar på problem i Europa. Innovationsunionen skall 

både hitta svar på gemensamma problem, stärka Europas konkurrenskraft samt leda EU:s 

medlemsländer, ur den ekonomiska krisen. 

Den åldrande befolkningen är nästan för alla länder inom EU en utmaning och  

gemensamma åtgärder har möjlighet att ge snabbare resultat. Det handlar då om bättre vård, 

bättre läkemedel som leder till friskare levnadsår, samtidigt som även kostnaderna skulle kunna 

kontrolleras. 

     Innovationsunionen skall bidra till fokus på kostnadseffektivitet, snabbare utveckling och mer 

kreativ kraft. ”Syftet med fokus på innovation är att upprätthålla en hög välfärdsnivå i Europa 
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genom att finna hållbara alternativ för produkter, processer och tjänster som har används 

tidigare” (Europaparlamentet, 2011c). 

     Nedan redogörs det för ståndpunkter på studiens utvalda strategier från aktörer med EU-

anknytning.  

 

4.3 Ståndpunkter kring strategierna 

4.3.1 Wim kok-gruppens ståndpunkter angående Lissabonstrategin 

Ifall Lissabon var ett misslyckande eller inte har det varit livliga debatter om, den så kallade Wim 

KOK-gruppen hade ett uppdrag av EU, att komma med förslag på hur man skall kunna blåsa nytt 

liv i Lissabonprocessen och därmed i den sociala- samt ekonomiska utvecklingen inom Europa. 

Wim KOK-gruppen är en högnivå grupp, som består av ett begränsat antal högt kvalificerade 

personer som kan företräda samtliga aktörers åsikter. Gruppen är utsedd av kommissionen från 

begäran av rådet  

(Johansson, S. personlig kommunikation, 25 maj, 2011).    

KOK-gruppen har därför undersökt betydelsen av strategin, ifall den har någon? Och  

ifall det skall vara ett initiativ ifrån EU? (The Lisbon strategy : which failure? whose failure? and 

why?, 2004, s. 2-3) KOK-gruppen utpekar att flera av Lissabonsstrategins mål inte är uppfyllda, 

och med stor sannolikhet inte kommer att bli det innan tidsfristen för strategin går ut. KOK- 

rapporten ifrågasätter samordningsmetoden och menar att den inte fungerar som avsett. De menar 

att detta till stor del beror på viljan ifrån länderna. Rapporten framhåller att strategier avseende att 

främja ett attraktivt åldrande skulle direkt gynna arbetsmarknaden.  

Expertgruppens kommentarer till att de mål Lissabonstrategin har ännu inte är 

uppfyllda beror på att länder inte samordnat och tagit till sig av strategin, de föreslår istället att 

öka konsekvenserna för länderna om målen inte uppfylls (a.a. s.3-9).      

KOK-rapporten menar att den demografiska förändringen är en av de största utmaningar  

EU står inför, och kostnaderna till detta faktum är konstant växande. Dessutom att människor i 

åldern från 60 år är många förtidspensionärer, kommer att få katastrofala följder för den 

europeiska ekonomin. Med denna framtidsutveckling menar KOK-gruppen att den europeiska 

socialmodellen kommer att kollapsa allt snabbare än förväntat (a.a. s. 9-18).     

KOK-gruppen menar att enskilda medlemsländer hämmar i vissa fall samordningen  
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och tillväxten. Genom att länderna har ”svåra” regelverk och administration. Det resulterar i att 

det framkallar ytterligare kostnader och förseningar. KOK-gruppen menar att det här finns ett 

tydligt behov av förenklade regler och administrativa förfaranden.    

Vilket är Lissbonstrategins huvudsakliga misslyckande kan man fråga sig? Enligt KOK-gruppen 

är det delvis nivåer av makt, kompetens, mål och processer. Men framförallt beror det enligt dem 

på att hur reformen av välfärdsstaten bör se ut. De menar att de viktigaste målen med strategin är 

att ta itu med de grundläggande pelarna för välfärdstaten som pensioner, sjukvård, arbetslöshet 

och utbildning. Det är första gången i EU:s historia som dessa domäner får så tydligt fokus för 

åtgärder.    

Lissabonstrategin har från början varit ett mycket ambitiöst handlingsprogram, men  

med mycket begränsade resurser, KOK-gruppen menar att mjuk lagstiftning ger mjuka resultat. 

Orsakerna till strategin är komplexa, och så är själva strategin. KOK-gruppen menar  

att saker som kunnat varit bättre med strategin och som genererat i att fler mål varit/blir uppfyllda 

är att  

• Det bör vara starkare betoning på de viktigaste målen 

• En tydligare indikation på att ansvaret ligger hos medlemsländerna, att målen uppfylls 

(a.a. s 18-22).  

4.3.2 Regionskommittèns ståndpunkter angående strategin Europa 2020 

Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ som inrättades år 1994 genom fördraget om 

Europeiska unionen (Maastricht). Detta är ett rådgivande organ och består av företrädare för 

Europas regionala samt lokala myndigheter. Innan EU fattar beslut i frågor som rör 

regionalpolitik, miljö, utbildning samt transporter – det vill säga allt som har med lokalt samt 

regionalt styre att göra, skall regionkommittén rådfrågas (Europa.EU, 2011b). 

      En enkätundersökning som genomförts av Regionkommittén visar på hur stort engagemanget 

är i den nya Europa 2020- strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I denna undersökning 

deltog 90 europeiska regioner och städer från 21 medlemsländer. Undersökningsdeltagarna har 

bidragit med många kommentarer och förslag samt även framfört konkreta exempel på hur de 

kan samverka till att förverkliga strategin.  
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I svaren framkommer att man uppskattar att utkastet till Europa 2020-strategin återställer ett balanserat syn-
sätt, vilket avspeglas i prioriteringarna och de ambitiösa åtagandena om att uppfylla EU-omfattande mål. De 
tillfrågade anser också att huvudinitiativen är konkreta instrument som kommer att föra Europa 2020 närmare 
medborgarna.  

   
Undersökningsdeltagarna ifrågasätter dock några delar av innehållet i utkastet till strategin samt 

indikerar på att strategin inte i tillräckligt hög grad: 

• visar hänsyn till territoriell mångfald och territoriella skillnader och är inte tillräckligt bra 

på att hantera dessa, 

• kompletterar BNP med nya mätinstrument som kan agera som verktyg för att utarbeta 

politiska åtgärder, 

• prioriterar administrativ förenkling, 

• arbetar för att realisera partnerskapet mellan nationella och regionala samt lokala myndig-

heter, 

• möter utmaningen, att leda Europa 2020 strategin närmare de vanliga EU-invånarnas liv. 

 

På grund av dessa ovan nämnda orsaker är de flesta av de tillfrågade bekymrade över tidsplanen, 

som de ser som väldigt snäv, gällande antagandet av strategin. Deltagarna är oroliga över att de 

stora misstagen samt tillkortakommandena i Lissabonstrategin skall komma att upprepas. På 

grund av detta har deltagarna lagt fram flera olika konkreta förslag. Förslag på hur det 

föreliggande utkastet till Europa 2020 kan förbättras, samt tillförsäkra att det genomförs på ett 

succéartat sätt (Europeiska unionen, 2010, s.1) 

4.3.3 Medlemsstaternas ståndpunkter angående forskning- och innovationsstrategin, 

”Innovationsunionen” 

Över lag har medlemsstaternas reaktioner på kommissionens meddelande gällande forskning- och 

innovationsstrategin varit försiktigt positiva, fastän det förekommer kritik mot vissa delar av 

texten. Kärnan av budskapet var och är att satsning på forskning samt innovation är av central 

betydelse för att öka EU:s konkurrenskraft samt tillväxt och där igenom bilda arbetstillfällen och 

det har samtliga medlemsstater välkomnat. Vissa länder har dock påpekat att det här föreligger 

förslag som kan komma att inkräkta på nationell kompetens. Kritiken bestod dock mest av att det 

är enligt många av medlemsländerna otydlig samt otillräcklig beskrivning av det europeiska 
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innovationspartnerskapet som trots allt skall vara en grundbult i forsknings- samt 

innovationsstrategin (Sveriges riksdag, 2010). 

4.3.4 Regionkommitténs ståndpunkter angående vitbok: Tillsammans för hälsa 

Följande ståndpunkter kan nämnas: 

• Ett gemensamt angreppsätt till hälsofrågor bör inte få som resultat att harmoniserande 

åtgärder sätts in samt att subsidiaritetsprincipen överskrids, anser regionkommittén. 

• Regionkommittén ber kommissionen att minska ojämlikheter i hälsa genom att prioritera 

strategins mål om detta. 

• Regionkommittén efterlyser läkemedelsfrågan då den inte tas upp i strategin. 

• Regionkommittén tycker att ett samarbete samt utbyte av bästa praxis mellan länderna är 

bra, men anser dock att cancerscreening är ett exempel på särskild behandling och bör 

därför ej innefattas av strategin, utan är en nationell angelägenhet. 

• Regionkommittén menar att regionala samt lokala myndigheters delaktighet i ett 

strukturellt samarbete på en EU-nivå kan genomföras i och med att en del av platserna i 

de nya kommittéerna inom hälso- och sjukvårdsområdet överlåts till nya ombud på både 

regional- samt lokal nivå. Detta fordrar till djupare diskussioner och kräver en mer öppen 

samordning som präglas av insyn. 

• Kommissionen bör arbeta fram en översikt över centrala nätverk för samarbete och 

organisationer då inom hälsoområdet, samt att dessa aktörer träffas för att prata fram 

passande samt effektiva former av samarbetet, anser regionkommittén. (Bilingual display, 

2008).  

I början av det följande kapitlet redogörs det för studiens resultat och därefter pressenteras vår 

analys av resultatet.     

5 Resultat och analys 

Syftet är att beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa, baserat på 

erfarenheter från ett urval av EU-tjänstemän och från en genomgång av EU:s gemensamma 

strategier.  
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     Nedan redovisas det resultat vi inhämtat som besvarar frågeställning ett: På vilket sätt kan 

EU:s gemensamma strategier påverka de Äldres ohälsa inom EU? Sedan åtföljs kapitlet med en 

redogörelse för de resultat vi inhämtat från intervjumaterialet som besvarar frågeställning två: 

Vilka hinder/ problem erfar EU-tjänstemän, som vi intervjuat, i arbetet med att motverka Äldres 

ohälsa och hur kan det förstås?   

Kapitlets upplägg innebär att det först kommer att redogöras för studiens resultat och 

därefter ges analys och tolkning i ett stycke i direkt anslutning. Som tolkningsram kommer 

studiens valda teorier och teoretiska utgångspunkter: implementeringsteori och organisationsteori 

att användas. De teman som kommer att redogöras för är:  

• Erfarna problem i hälso- arbetet med att motverka Äldres ohälsa,  

• Samverkan mellan EU:s medlemsstater,  

• Hinder med implementering av gemensamma strategier,  

• Vilken nivå bör arbetet med Äldres ohälsa ligga på? 

 Kapitlet inleds med att redogöra för de möjligheter studiens utvalda strategier har för att påverka 

äldres hälsa inom EU. 

5.1 Möjligheter strategierna har att indirekt påver ka äldres ohälsa inom EU  

Vi har funnit att strategierna har möjlighet att:  

• öppna upp för ett samarbete medlemsländerna emellan och 

• underlätta samarbetet mellan medlemsländerna, 

• ge medlemsländerna riktlinjer för genomförandet av strategierna som sedan 

resulterar i bland annat hälsofrämjande åtgärder, 

• lyfta hälsofrågor på en EU-nivå, hjälper kommissionen att se vilka prioriteringar som 

behövs göras, samt arbeta fram nya riktlinjer och rekommendationer,   

• utbyta erfarenheter och sprida kunskap länder emellan, 

• ge potential till gemensamma mål för att uppnå jämlikare samt bättre hälsa mellan 

länderna, 

• utveckla politiska frågor inom olika områden, 

• inom olika organisationer agera som ett kommunikationsinstrument, då man kan använda 
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strategin som grund för den egna organisationens målsättningar.   

Strategierna är ett sätt att dra igång en process. Tanken är att man ska dra åt samma  

håll, mobilisera så många som möjligt av medlemsländerna. Tajani anser att samarbetet inte 

endast ska förekomma mellan länderna, utan även inom ländernas olika politiska nivåer. 

Tillsammans kan vi i Europa uppnå mer, strategierna leder till en kraftsamling (J. Tajani personlig 

kommunikation, 12 maj, 2011).  

5.2 Intervjuresultat 

Nedan redogörs det för fyra teman som baserats på intervjumaterialet. Under varje tema 

presenteras inte varje intervjupersons utsagor, då vi valt att uppvisa de mest centrala aspekterna i 

relation till studiens syfte och frågeställning två, Vilka hinder/ problem erfar EU-tjänstemän, som 

vi intervjuat, i arbetet med att motverka Äldres ohälsa och hur kan det förstås?  

För att underlätta läsningen ges här en kort resumé om intervjupersonerna. Marit är  

EU-parlamentariker och arbetar dels med folkhälsa. Jonas är politisk sakkunnig och bevakar 

folkhälsoutskottet. Marit och Jonas arbetar båda inom Europaparlamentet. Niclas är enhetschef 

för EU och internationell samordning på Socialdepartementet. Erik är EU-samordnare på SKL 

och Karin är handläggare/utredare inom SKL på avdelningen för vård och omsorg.     

5.2.1 Tema1: Erfarna problem i hälso- arbetet med att motverka äldres ohälsa 

 Niclas påtalar att avstånden mellan medlemsstaterna har varit och är ett problem i 

arbetet med äldres hälsa, och enheten för EU och nationell samordning har därför påbörjat ett 

arbete kring detta. 

 
Vi ska arrangera ”closing the gap” som en åtgärd för att möta den åldrande befolkningen. Behoven kommer 
att öka när de äldre blir fler, och hur ska vi då göra för att behoven ska minska?  Vad kan vi göra för att 
minska behoven av äldreomsorg och resurser. Då kan man jobba med förebyggande arbete och 
effektiviseringar, utveckling som medicinsk utveckling, organisationsutveckling, många olika saker liksom. 
Vi tänkte ordna så vi kan se hur andra länder tänker om det här, och det tyckte tydligen flera länder var 
intressant. 10 länder har redan anmält intresse för att vara med vilket är ganska mycket, det är allt från 
Bulgarien, Grekland och England och Irland och Tyskland, det finns ett brett intresse rörande de här frågorna 
från alla länder. 

 

Karin framhåller att målet med att höja jämlik hälsa idag inte längre är lika stark som  

tidigare.  
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EU har haft olika folkhälso- program, senare fick man en gemensam hälso- strategi och folkhälso- program. 
Då när det blev till så att säga, då jobbade jag som expert till rapportören inom folkhälsoprogrammet. Målet 
var att höja jämlik hälsa. Det har för oss varit viktig fråga. Jag tycker att det målet har suddas ut på senare 
studierna. Det är inte lika starkt längre.   

 

Erik upplever ett problem med samordningsmetoden i hans arbete, på de lägre  

nivåerna. Att de sällan får några nya idéer eller feedback på allt som rapporteras in till EU. Han 

ser att kunskapsutbytet inte fungerar så som det är tänkt med denna modell. Vilket resulterar i att 

arbetet med äldres hälsa i sin tur inte får några nya idéer från övriga medlemsländer. 

Den är ju den där öppna samordningsprincipen man använder inom olika områden där EU har begränsad 
lagstiftningsmakt. Äldreomsorg är ett område, men generellt märker vi inte av det där, utan min bild av det är 
ju att det rapporteras in, men att det inte sprids så himla bra. Samordningsmetoden har blivit så att regeringen 
pliktskyldigt ska rapportera in, men det blir liksom inte den här…//… Jag tror att man ute i verksamheterna 
inte märker av den här metoden. Eftersom det inte kommer in några input utifrån.   

 

Jonas framhåller tvetydigheten i EU:s roll, med att politikerna inte har förstått allvaret och 

konsekvenserna av den drastiskt ökade andelen äldre i befolkningen. 

Jag ser inte en fara med att vi blir äldre, men däremot att man inte har fattat det politiskt. Jag vet inte exakt 
hur det ser ut, om vi blir 3 månader äldre per år, jag vet inte, men jag tror inte att det kommer att bromsa in, 
utan att medellivslängden kommer att öka dramatiskt framöver. Om det inte blir en broms i utvecklingen. 
Givet är ju att man kan ju inte ha pension från 65 om vi blir 150 år. Det går ju inte! Då kommer det bli stora 
problem med att finansieringen för människor i livets slutskede också vidare. Jag tror inte att det finns någon 
insikt i detta politiskt. Om det skulle vara så att alla kunnat finansiera sin egen pension hade det ju inte varit 
något problem. Någon annan lösning ser jag inte att man kan ha. Man ska ju inte kunna ”freerida” på någon 
annan. Jag tror inte att EU har greppat så mycket om de här grejorna och kanske inte bör göra det heller för 
jag vet inte om det blir så bra.   

 

Även Marit påtalar att EU inte möter den framtida utvecklingen gällande den  

demografiska förändringen. ”Är det någonting EU inte är bra på, så är det att vara profilagd, vi 

förebygger inte! Vi ser att stormen kommer men vi hoppas att den går förbi eller hejdar sig”.    

5.2.2 Tema 2: Samverkan mellan EU:s medlemsstater.   

När det rör kommunikation och samverkan för att motverka äldre befolkningens ohälsa mellan 

medlemsstaterna säger Marit att det måste förekomma en samordning.  

Ja det är det med ohälsa jag inte riktigt förstår, det som heter ”bench marking” alltså att man lär sig av 
varandra. Det är ju en påtaglig tanke, men det finns ju inga strukturerade program, det sker ju olika 
expertgrupper, samarbetsgrupper, men jag vet inte om det finns någon just om ohälsa och äldre. Skulle 
troligtvis tänka mig att det gör det. Som sagt att det måste finnas ett samarbete eftersom det är ett växande 
problem. 
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Niclas påtalar relevansen av ett samarbete mellan medlemsstaterna. 

Det är ju det som vi redan är inne på, ett annat typ av samarbete vi har haft en längre tid som jag tycker funkar 
bra är ju öppna samordningsmetoden ”pering news”. Det går ut på att ett medlemsland anmäler ett intresse att 
diskutera en fråga antingen ett särskilt problem eller något särskilt man tycker är bra, som man vill dela med 
sig av. Sen får andra medlemsstater anmäla sitt intresse om man vill vara med. Sen träffas man och diskuterar, 
men det blir ju bara oftast 6-7 länder som träffas och arbetar med den här frågan. I 2 dagar kanske. Det är 
tydligt att erfarenhetsutbyte nationerna emellan är relevant då EU länderna ser behovet av att prata om dessa 
frågor, då alla drabbas av den åldrande befolkningen och därav behöver diskutera frågorna.  

 

Vidare tar Niclas upp betydelsen av kompetensutbyte länder emellan.  

Man lär sig jätte mycket av ett kompetensutbyte på ett mycket mer praktiskt sätt än när man bara har 
konferenser. Med en föreläsning kommer man djupare in på frågorna. Så det tycker jag att det är bra men 
problemet är att det är helt upp till medlemsländer om de är villiga att prata, och sen är det inte hela EU utan 
bara de länder med intresse som deltar. Så därför tyckte vi inte att det räckte, därför ville vi också ha ett forum 
där alla medlemsstater kan vara representerade, även andra viktiga intressenter. 

 

Marit belyser även att hela EU består av ett samarbete.  

”Hela det här är byggt på samarbete, respekt för varandra, det är ett vänligt system. EU är en 

maktfaktor som inte har en enda bysse till förfogan och det behövs inte”. 

Erik framhåller inga direkta synpunkter om en samverkan mellan länderna är 

nödvändig eller icke. 

5.2.3 Tema 3: Hinder med implementering av gemensamma strategier.  

Erik säger att implementering av gemensamma strategier kan resultera i problem. 

”Det är ju det, med om man har diffusa mål, mål som säger hur man ska göra, då skapar det ju 

problem. Genom att skapa strategier, men det är min generella synpunkt”. 

Medan Karin säger att ”hindren ser olika ut inom olika länder”.   

Marit anser att implementeringen av de gemensamma strategierna inte resulterar i  

svårigheter pågrund av att strategierna är gemensamma, utan förekommer det problem av 

implementeringen beror det på andra orsaker inom nationen. 

Det ska implementeras, det står att det ska transformeras och som ni vet betyder det att de ska passas in, de 
ska alltså passa i den nationella lagstiftningen. Nationella kulturen och kunna lösa problemet, det blir en 
tolkningsfråga och anpassning. Syfet ska vara detsamma. Länderna kan tolka strategin olika men det kan inte 
påverka implementeringen eftersom de måste uppnå resultat, men hur de uppnår resultaten är upp till 
nationen.  
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Marit kan dock se en viss problematik vid implementeringen utifrån en EU-nivå. 

Det är ju val fyra till fem gånger varje år om man räknar alla 27 medlemsstater, och då byter de regeringar 
medans EU inte byter politik för att ett land byter regering. Alltså ministerrådet består av 27 regeringar om du 
byter ett till tre så har du ju inte bytt de övriga samtidigt, så majoriteten består. Där har du också något som 
gör det svårt med implementering, att makten byter väldigt ofta i demokratiska länder. 

   

Jonas lyfter fram flera olika element som kan resultera i svårigheter angående implementering av 

gemensamma strategier.   

Det är ju som alltid, de gränser som finns kvar, sociala barriärer, kulturella skillnader mellan länderna. 
Kommissionen kan ta fram saker men det kanske inte ens är möjligt att implementera, länderna har inte råd. 
EU försöker då hjälpa till, länderna kan ju skita i mycket. I vissa fall tycker jag att lagstiftning bör finnas, 
men…//… Trotts att EU jobbar för den öppna marknaden så finns det hinder som ex. språk, de kulturella 
skillnaderna. När man ska implementera en strategi så är ju ett hinder att medlemsstaterna har olika diskurser 
om hur de pratar om äldre. Strategierna kan se olika ut i olika länder och hur man har implementerat strategin. 
Det viktiga här alltså, att länderna får välja hur de tar in den här texten. Det är olika faktorer som påverkar, 
som att EU har 22 språk.   
Implementeringstiden bestäms när beslutet tas ca: 5 år brukar den tiden vara. Efter EU har beslutat så kommer 
det till alla 27 länderna, och där ska implementeringen ske med deras nationella lagar och det är ju en jävla 
process, det tar tid och det är komplext med implementering. 
 

Niclas säger att det största hindret i implementeringen av de gemensamma strategierna  

är EU:s bristande kompetens.” Äldrefrågor är ju inte inom EU:s kompetens område, utan det 

handlar om frivillighetsutbyte. Det ända som jag också varit inne på, är ju det att inte EU har 

kompetens när det bygger helt och hållet på frivillighet”. 

5.2.4 Tema 4: Vilken nivå bör arbetet med äldres ohälsa ligga på? 

Enligt Marit ska arbetet med äldres ohälsa inte ligga på en EU-nivå.  

Jag tycker att det direkt ska ligga på den nationella nivån, och även kommunal nivå. Gällivare är inte 
detsamma som Ulricehamn! Vi har ju olika kulturer, traditioner olika matvanor sen fasar jag för hamna på 
långvården i Malung, jag är ju absolut oförtjust i deras klimpsoppa. Äldrepolitiken är för lång undan för att 
ligga på en EU-nivå, den ska ligga på den nationella nivån. EU är till för att hantera det medlemsländerna inte 
kan hantera bättre. Vi ska inte ens hantera det som fungerar lika bra som medlemsländerna. 

 
Marit påpekar återigen att EU är fel nivå, EU pratar inte om omsorgsfrågor, eftersom det ska 

ligga på en kommunal nivå.   

Skulle någon komma och försöka tala om direkt äldreomsorg, skulle jag göra allt jag kunnat för att få ut 
honom ur huset! Därför det är fel nivå alltså ett EU som blandar sig in i människors liv vid köksbordet, och 
kommer det sådana förslag då röstar jag NEJ! Det är väldigt mycket vi röstar nej till. Som man inte skulle 
komma på iden att rösta nej till i riksdagen, kommunfullmäktige. Det är en kommunal fråga som 
snöröjningen. Trots att den utvecklingen sker i alla medlemsländer är detta inte en direkt EU- fråga. EU ska 
syssla med att få ett hållbart finanssystem, invandringspolitiken, öppna gränser, skatter och pensionssystemen. 
Konkurrenskraften är viktigt och invandring är viktigt för att få arbetare till jobben, då vi få färre och färre 
ungdomar, vi måste ha pengar att betala med och pengar till personal, men organiseringen är en lokal fråga. 
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Det går inte att ha ett brukarperspektiv inom EU. Ta mat, exempelvis pölsa, försök att ge en grek pölsa du, så 
får du se hur det lätt det är!? Sådana enkla saker blir skillnader mellan länderna. I Malung äter dom bruna 
böner med sirap men det kan dom gått och väl äta eftersom dom är så bitter sura allihop. Jag skulle aldrig äta 
annat än färsk fisk trotts att jag är född på en ö i Norge.    

  
Jonas talar också för att EU inte skall hantera arbetet med äldres hälsa utan det skall  

hanteras i vardera medlemsland. ”Det är bra att man förenklar saker mellan medlemsländerna. 

Snarare än att man tex. säger: Så här skall det vara från EU, vi vet ju själva hur arga vi blir när 

EU kör över oss, och de blir ju andra länderna med” 

Även Niclas framhåller att arbetet med äldres ohälsa inte skall lagstyras utifrån EU. 

”Nej inte i dags läget men på tid vet man inte hur det ser ut…//… Däremot tycker jag att det 

behövs diskuteras mer inom EU. Det kan hända att de kommer det behovet.” 

Erik anser att arbetet med äldres hälsa bör ligga på en nationell nivå. 

”Jag tänker så här att generellt, att vi har olika hälso- status, vi har olika resurser, olika syn på hur 

saker och ting skall bedrivas. …//… vilket gör att förutsättningarna ser olika ut, och att olika 

länder ser olika hälso- problem som är mest akuta”.    

Karins personliga uppfattning är att arbetet med äldres hälsa bör ligga på den lokal  

nivån. ”Min personliga uppfattning är att jag tror på lokal demokrati, ju mer människorna får vara 

med att tycka till, blir det en värklig nivå. Det tror jag främjar hälsan. Då blir samhället på ett 

annat sätt”. 

Niclas framhåller även att majoriteten av medlemsländerna inte vill att frågorna kring  

att motverka äldres ohälsa skall lyftas på en EU-nivå. 

Så småningom kommer det att mer och mer bli lika men just nu ser det ganska olika ut länder mellan. Än så länge 
vill medlemsstaterna inte lämna ifrån sin kompetens till Bryssel, utan man vill ha det kvar på ett nationellt plan och 
kunna bestämma över de här sakerna. Men man vet ju inte hur det kommer att se ut om 10 år. Men som det är nu så 
ser det olika ut mellan länderna, vissa länder vill inte ha mer makt i Bryssel och andra ser fördelar med att de skulle 
kunna vara så. Men så länge inte alla är överens kan det inte hända så mycket.  

5.3 Analys och tolkning 

Nedan presenteras vår analys utifrån resultatet av EU- strategierna med hjälp av teorier samt 

tidigare forskning enligt kapitel tre. Därefter redogörs för analysen av intervjumaterialet genom 

de utvalda temana enligt samma mönster som i föregående kapitel.    
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5.3.1 EU- strategiernas möjligheter att indirekt påverka äldres ohälsa inom EU 

Regionkommittén (2008) påpekar behovet av en öppen samordning samt behovet av djupare 

diskussioner mellan medlemsländerna för att skapa möjligheter för regionala samt lokala 

myndigheter till delaktighet i ett strukturellt samarbete på en EU-nivå (Bilingual display, 2008). 

Resultatet påvisar att studiens utvalda strategier underlättar och öppnar upp för ett samarbete, 

men det blir dock inget samarbete utan ländernas vilja vilket The Lisbon strategy : which failure? 

whose failure? (2004) påvisar genom att lyfta fram att det krävs från varje medlemsland att vilja 

samarbeta. Det räcker inte att bara ett fåtal medlemsländer är intresserade. De framhåller även att 

Lissabonstrategins framarbetade mål inte uppnåtts då enligt deras mening saknaden av viljan till 

samarbete mellan medlemsländerna rådde. The Lisbon strategy : which failure? whose failure? 

betonar att Lissabonstrategin hade för diffusa mål och var svår överskådlig, och det gjorde 

strategin ofokuserad (The Lisbon strategy : which failure? whose failure?, 2004, s 2-15). Detta 

leder i sin tur att ett kunskapsutbyte samt erfarenhetsutbyte blir en omöjlighet om inte samarbetet 

länderna mellan fungerar (a.a. s 3-9). Detta kan även ses i samband med Sannerstedts (2001) 

resonemang då han talar om beslut med bristande styrningsföljning och riktar sitt intresse mot 

tillämparen. Sannerstedt refererar till Lundquist (1987) då han påpekar tre villkor som vilja, 

kunnande och förståelse för att skapa en möjlighet till att implementera beslut. En förutsättning 

för att tillämparen, som i detta fall är medlemsländerna, skall genomföra beslutet om samarbete 

är att det finns en vilja hos tillämparen (Sannerstedt, 2001, s.29).             

Resultatet påvisar att de gemensamma strategierna belyser hälsofrågor på en EU-nivå, och  

förtydligar vilka prioriteringar kommissionen bör ha samt förmedlar riktlinjer och 

rekommendationer till medlemsländerna. Regionkommittén (2008) påpekar att kommissionen 

måste prioritera målen i vitbok som handlar om att minska ojämlikhet i hälsa (Bilingual display, 

2008). Resultatet visar på att strategiernas riktlinjer och rekommendationer skall ligga till grund 

för att underlätta nationernas arbete med att främja hälsa inom respektive land. Inom länderna 

transformeras strategierna om för att passa den nationella lagstiftningen. Organisationer inom 

nationerna kan även använda strategierna som grund för sina egna målsättningar. Detta kan ses i 

samklang med det Bolman och Deal (2005) tar upp då de menar att strategier är ett analytiskt 

dokument som skall ligga som underlag för handling.  
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Europaparlamentets motivering till vitbok (2008) påtalar att hälsa skall inneha en given plats i 

politiken på både EU-, nationell-, regional- och kommunal-nivå för att bland annat minska 

ojämlikheter i hälsa mellan länderna, men även mellan regionerna och de olika samhällena inom 

varje nation (Europaparlamentet, 2008). Resultatet åskådliggör att tanken bakom de 

gemensamma strategierna är att uppnå gemensamma mål som i sin tur skall leda till jämlikare 

och bättre hälsa mellan länderna, och därav är tydliga mål högst relevant. Det kan ses i relation 

till det resonemang Sannerstedt (2001) för gällande vikten av tydliga mål. Då han menar att 

otydliga mål skapar problem med implementeringsprocessen och det i sin tur kan medföra att 

omformuleringar av målen, samt ett omtänkande, i vissa fall krävs (Sannerstedt, 2001, s. 26-29). 

Även medlemsstaternas ståndpunkter gällande innovationsunionen (2010) belyser relevansen av 

tydliga riktlinjer och mål (Sveriges riksdag, 2010).   

5.4 Analys av intervjumaterialet 

5.4.1 Tema1: Erfarna problem i hälso- arbetet med att motverka äldres ohälsa 

Erik upplever att samordningsmetoden skapar problem, då han inte ser en tydlig återkoppling 

från EU till nationerna. Eriks uppfattning är att man inte märker av samordningsmetoden på en 

lokal samt kommunal nivå. Detta ”eftersom det inte kommer in några input utifrån”. Detta kan 

ses i relation till Bolman och Deal (2005) resonemang då de påpekar att när avståndet mellan 

orsak och verkan samt mellan problem och lösning har en lång distans mellan sig, kommer 

återkopplingarna ofta inte i tid och kan vara vilseledande. Bolman och Deal refererar till Oshrys 

(1995) då de framhåller att förståelsen för hur det kan se ut på de lägre nivåerna inte längre finns 

när vi befinner oss på de högre nivåerna (Bolman & Deal, 2005, s. 54-55).          

Marit och Jonas belyser att EU som organisation blundar för den utmaning som den 

ökade andelen äldre i befolkningen innebär trots att tjänstemän inom EU är medvetna om den 

rådande situationen. Detta kan ses i samband med det Bolman och Deal (2005) tar upp, att 

organisationer inte lär sig i samma takt som enskilda individer gör. Det blir då svårt att sätta 

grunden för framtida handlingar då grunden bör baseras på lärdomar (Bolaman & Deal, 2005, s. 

52-53).  

Niclas pratar om problemet med det avstånd som existerar mellan medlemsländerna  

samt åtgärder för detta. Detta kan ses i förhållande till Sannerstedts (2001) resonemang 
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beträffande vad han kallar för bottom-up. Det innebär att de offentliga tjänsterna överlämnas till 

kunderna, som här kan ses som EU:s medlemsländer. Med utgångspunkt till vad Sannerstedt 

belyser gällande bottom-up perspektivet, kan man tänka sig att åtgärderna för att lösa problemen 

som resulteras av avstånden mellan länderna, kommer nedifrån. Då medlemsländerna själva får ta 

egna initiativ till att minska klyfterna mellan länderna. Då det är helt upp till varje enskilt land att 

anmäla sig samt delta i projektet ”closing the gap”.  

5.4.2 Tema 2: Samverkan mellan EU:s medlemsstater   

Tre av våra fem intervjupersoner belyser relevansen av ett effektivt samarbete länder emellan 

inom EU när det rör äldreomsorgen då i synnerhet genom att utbyta kunskap och erfarenheter. 

Europaparlamentets motivering till vitbok (2008) styrker intervjupersonernas resonemang då de 

poängterar att det är lika viktigt mellan länderna inom Europa som i vardera land att skapa 

förutsättningar för en positiv utveckling för dem som existerar under de sämsta hälsovillkoren. 

Med andra ord är ett samarbete mellan länderna en god förutsättning för att nå en jämlikare hälsa 

samt en kapitalsatsning (Europaparlamentet, 2008). Även i motiveringen av Innovationsunionen 

(2011c) så tas det upp vikten av samarbete då det framgår att gemensamma åtgärder inom EU 

resulterar i snabbare resultat samt är kostnadseffektivt (Europaparlamentet, 2011c). I 

motiveringen av Lissabonstrategin kan man avläsa att innovation är centralt i 

sammanhållspolitiken (Europaparlamentet, 2011b) och även Jonas påpekar att samverkan och 

kommunikation gynnar bland annat äldres hälsa, då specifikt om man ser till innovation samt 

utbytet av erfarenheter. Jonas ifrågasätter dock ”om man kan uppmuntra härifrån EU. Det är svårt 

att veta. Jag tror mycket av det här bör komma underifrån, däremot kan EU underlätta rörligheten 

mellan medlemsländerna”.  Här kan man återigen se en koppling till Sannerstedts (2001) 

resonemang kring bottom- up perspektivet (Sannerstedt, 2001, s 24-26). Erik tycker att 

kunskapsutbyte länderna emellan låter positivt men ifrågasätter i vilken grad en samverkan 

mellan länderna är möjlig och åsyftar till ”samordningsmetoden, den blir vad man gör den till” 

och med det menar han att om deltagarna (länderna) inte har intresse eller ambition till en 

eventuell samverkan förlorar metoden sitt syfte. Här kan man även se en koppling till 

Sannerstedts tankegångar beträffande vilja, då han påpekar att även om tillämparen (länderna) 

förstår beslutsintentionerna kommer inte beslutet få någon genomslagskraft ifall det råder en 
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saknad av vilja (a.a. s. 29). I motiveringen av Europa 2020 (2011a) tar Europaparlamentet upp att 

en förutsättning för att möta den demografiska utvecklingen är att ALLA medlemsländer visar sitt 

engagemang (Europaparlamentet, 2011a).  

5.4.3 Tema 3: Hinder med implementering av gemensamma strategier  

Samtliga intervjupersoner upplever hinder av olika slag med implementering av gemensamma 

strategier. Detta kan ses i samklang med det Sannerstedt framhåller, att det förekommer en massa 

orsaker till varför det kan uppstå implementeringssvårigheter (Sannerstedt, 2001, s. 41). Carlfjord 

(2010) redogör dock för en modell som kallas för effektiv implementering och refererar denna 

modell till Grol och Wensing (2005).  För att återknyta detta till vår studie är det enligt våra 

intervjupersoner just implementeringsfasen av EU:s gemensamma strategier som är ett 

återkommande problem. Detta inte enbart inom hälso- området utan i de flesta förslag, strategier 

och lagar som utarbetas av EU. Med Grol och Wensings punktlista som bygger på olika teorier 

inom beteendeforskning kan man dra en koppling till att implementeringen av EU:s gemensamma 

strategier inte är helt lätt att dels utarbeta, men att det även krävs att de medlemsländer som skall 

implementera dessa strategier är intresserade av att utföra det. Det bygger som tidigare nämnts på 

beslutsfattarrollen och verkställarrollen (Carlfjord, 2010, s. 98-99).  

Erik betonar vikten av tydliga mål som förklarar vad och hur man skall göra saker och  

ting på annars skapar det lätt problem med implementering av exempelvis gemensamma 

strategier. Även Sannerstedt (2001) tar upp relevansen av konkret utformade mål, då det annars 

lätt uppstår problem med implementeringsprocessen och det kan då lätt resultera till 

omformulerade mål. Vilket i sin tur kan leda till att syftet förändras under implementeringen 

(Sannerstedt, 2001, s. 26-29).     

Enligt Marit är det upp till varje medlemsland hur de tolkar samt implementerar  

strategierna som kommer ifrån EU. Hon påpekar dock att strategierna skall implementeras inom 

en viss tid men anpassas efter den nationella lagstiftningen. Eftersom det är upp till varje enskilt 

medlemsland hur implementeringen av strategierna ser ut så genererar det i att länderna då också 

står ansvariga för det kommande resultatet. Sannerstedt (2001) menar att ett stående problem 

inom EU är hur strategierna tillämpas i medlemsstaterna. Då problemet är att medlemsländerna 

kan dra ut på införandet av det redan gemensamt beslutande strategierna som är avsedda att gälla 
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inom hela EU (Sannerstedt, 2001, s.45). Strategier utarbetas inom EU samt implementeras på ett 

sätt som stämmer överens med de olika lokala förutsättningarna som råder i respektive 

medlemsland. Sannerstedt upplyser dock om en indirekt styrning som i detta fall kommer ifrån 

EU. Denna styrning påverkar förutsättningarna för varje medlemsland hur utförandet skall ske, 

dels genom tilldelning av resurser. Denna styrningsform är inte direkt, pågrund av att det inte ges 

direkta beslut ifrån EU hur handlandet skall bedrivas. Marit framhåller ändock att om 

medlemsländerna väljer att inte implementera strategierna, kommer inte EU att agera.     

För EU är ingen polis, har inga soldater, har inget fängelse, EU har inga makter. Här jobbar vi med att uppnå 
majoriteten med att prata och övertyga varandra, åtminstone man försöker. Hela EU är byggt på samarbete 
och respekt för varandra, det är ett vänligt system och det viktigaste är att behålla freden.  

 

Marit kan se eventuella hinder beträffande implementeringen då alla 27 medlemsländer 

kontinuerligt byter regering, detta eftersom makten då oftast byts ut i demokratiska länder. Detta 

kan ses i relation till Sannerstedt (2001) resonemang då han hänvisar till Sebatier (1986) som 

menar att en snabbt växlande politik medför problem i arbetet med implementering, då det inte är 

ovanligt att beslutsfattarnas idéer förändras innan implementeringen slutförts. Det vill säga att det 

som håller på att implementeras inte är förenlig med den rådande politiken (Sannerstedt, 2001, s. 

40-42). 

5.4.4 Tema 4: Vilken nivå bör arbetet med äldres hälsa ligga på? 

Samtliga av studiens intervjupersoner besitter en uppfattning av att arbetet med äldres  

hälsa inte bör ligga på en EU-nivå då de alla har en överensstämmande tanke om att frågor 

gällande äldreomsorgen bör ligga på en nationell, regional samt kommunalnivå. Marit framhåller 

att EU inte skall göra det nationerna själva gör bättre, inte ens det nationerna gör lika bra. Detta 

resonemang kan ses i förhållande till Regionkommitténs (2010) ståndpunkter gällande 

innovationsunionen då de påtalar att EU skall respektera de enskilda nationernas kompetens. EU 

skall inte inkräkta på de områden där länderna besitter högre kompetens (Sveriges riksdag, 2010). 

Marit säger vidare att EU inte skall blanda sig i människors liv samt att ”det går inte att ha ett 

brukarperspektiv inom EU”. Marit menar att hälso- främjande insatser skall experter och 

myndigheter tillsammans med äldre planera. Det skall icke ske uppifrån och ned eftersom det 

hindrar äldres rätt till självbestämmande. Detta kan ses i förhållande till det Bolman och Deal 
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(2005) tar upp, att om vi befinner oss på de högre nivåerna försvinner vår förståelse för hur det 

ser ut på de lägre nivåerna. ”Hemma är det bara att trycka på strömbrytaren så tänds ljuset. I en 

organisation kan du trycka på strömbrytaren utan att det händer något för en långt efter det att du 

lämnat rummet - eller så resulterar ditt tryck på strömbrytaren i att det plötsligt börjar spola i en 

toalett någonstans långt borta i en annan byggnad” (Bolman & Deal, 2005, s. 54-55). Marit 

nämner att medlemsländerna besitter stora kulturella samt traditionella skillnader, därav ser hon 

ytterligare en anledning till att detta inte bör ligga på en EU-nivå då det skulle komplicera arbetet 

samt beslutsfattandet kring detta ämne oerhört. Detta kan ses i samband med dels Sannerstedts 

(2001) diskussion då han nämner att när det förekommer flera olika aktörer så är det många 

beslut som skall fattas för att projekt skall kunna genomföras då tilltar riskerna att förverkligandet 

inte blir som man avsett (Sannerstedt, 2001, s. 18-19). Detta kan även ses i förhållande till 

Bolman och Deals tankegångar kring komplexa organisationer, då de framför att verkligheten inte 

alltid avspeglar intentionerna från beslutsfattarna (Bolman & Deal, 2005, s. 52-53). Karin 

framhåller att hennes personliga åsikt är att göromålet med äldres hälsa bör ligga på den lokala 

nivån. Detta enligt henne för att nå ett brukarperspektiv, som hon ser som omöjligt att ha utifrån 

en EU-nivå. Detta kan ses utifrån vad The Lisbon strategy : which failure? whose failure? (2004) 

påvisar gällande de utmaningar Europa står inför, som exempelvis den åldrande befolkningen, att 

dessa utmaningar knappast kan mötas av att enskilda Europeiska stater agerar på egen hand. De 

framhåller även att om det skall ske framsteg, krävs ett samarbete länder emellan på en EU-nivå. 

EU blir i detta fall den sammanfogande koordinatorn i detta arbete (The Lisbon strategy : which 

failure? whose failure?, 2004, s 2-15). Europeiska kommissionen och medlemsländernas 

regeringar bör samarbeta och utveckla sina verksamheter när det bland annat rör hälsa (a.a.).   

Nedan kommer en redogörelse av studiens slutsatts och därefter en diskussion kring  

detta.  

 

 

 

 



47 

 

6 Slutsats & diskussion 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa, 

baserat på erfarenheter från ett urval av EU-tjänstemän och från en genomgång av EU:s 

gemensamma strategier. Studien förtydligar att den åldrande befolkningen är en utmaning för 

Europa, och det krävs därför ett samarbete mellan EU:s medlemsländer för att kunna gå denna 

utmaning tillmötes. Detta framkom tydligt genom det inhämtade empiriska materialet, dels 

genom utsagorna ifrån samtliga av studiens intervjupersoner och dels av de gemensamma 

strategierna. I studien framkom det att EU till en viss grad går utmaningen med den 

demografisak utvecklingen tillmötes via de strategier EU utarbetat. Studien har funnit att EU:s 

strategier inte direkt motverkar de äldres ohälsa, utan mer indirekt ger förutsättningar för 

medlemsländerna att förbättra hälsan hos de äldre. Exempelvis stimulerar EU via de utarbetade 

strategierna till innovativa aktiviteter och utbyte av kunskap samt erfarenheter som leder till en 

jämlikare hälsa länder emellan. Strategierna lyfter utmaningar, som ohälsa och den åldrande 

befolkningen innebär, till en EU-nivå och framhåller att hälsofrågor bör samt skall få en mer 

betydande roll inom allt politiskt arbete. Dock påvisar studien att ett problem uppstår ifall 

länderna inte är engagerade av att delta i ett samarbete, för det resulterar i att strategierna då inte 

får någon verkan.     

Studien konstaterar att de gemensamma strategierna inte är lag för varje enskilt  

land. Ansvaret för lagstiftning och ledarskap gällande hälsa och omsorg ligger på – och bör 

huvudsakligen ligga på – den nationella, regionala och kommunala nivån och inte på en EU-nivå. 

De gemensamma strategierna kan ses som initiativ till att ”dra igång en process”, och utgör en 

viktig del i det långsiktiga hälsoarbetet. Vissa av målen som strategierna tar upp kan leda till 

konkreta resultat i form av bättre hälsa om EU:s medlemsländer väljer att implementera dem. Det 

är dock upp till nationerna att själva ansvara för hur implementeringen skall gå till samt hur 

hälsoarbetet sedermera ska bedrivas.   

 Studien kom fram till att just implementeringen för med sig svårigheter.   

Implementeringssvårigheterna kan se olika ut i respektive medlemsland. Betraktar man EU som 

en organisation och medlemsländerna som flera olika, blir arbetet svårt med att finna 
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gemensamma strategier då alla parter oftast besitter helt olika identiteter, värderingar, 

verklighetsuppfattningar och kulturer. Intervjupersonerna belyser att den rådande diskursen inom 

medlemsländerna ser väldigt olika ut gällande denna fråga och intresset av att implementera 

strategierna varierar mellan nationerna. Trots detta påvisar Vitbok att hälsa är centralt för alla 

människor och bör främjas av effektiva strategier samt åtgärder inom EU:s medlemsstater, både 

på en central EU-nivå och en global nivå. Det är därför av högsta vikt att det politiska arbetet 

fortsätter mot allt mer definierade mål för EU:s gemensamma arbete mot de äldres ohälsa och att 

formuleringen av strategier utgör en viktig del i de enskilda medlemsländernas lagstiftning.  

6.2 Diskussion 

Europeiska kommissionen (2010) styrker det som tidigare nämnts i studien att andelen äldre i 

befolkningen inom EU blir allt större och det konstaterades redan år 2008 i EU-kommissionens 

andra demografirapport ”meeting social needs in an ageing society”.  Den handlar om hur 

samhället skall kunna fordra den åldrande befolkningens behov. Kommissionen menar att som 

det ser ut idag är inte verksamheten som bedrivs på en EU-nivå tillräcklig för att uppnå önskade 

mål. Då i synnerhet mål som att uppmuntra utbytet av samarbete och erfarenheter länder mellan, 

samt att sprida informationen ut till allmänheten och beslutsfattare rörande relevansen av ett 

aktivt åldrande. För att kunna uppnå ett aktivt åldrande krävs informationsutbyte över gränserna 

samt spridning av lösningar inom hela EU (Europa kommissionen, 2010). Det insamlade 

empiriska materialet visar till en viss del på att EU bör göra mer för att gå utmaningen, som den 

åldrande befolkningen innebär, tillmötes. Detta kan göras genom att EU ytterligare stödjer 

medlämsländerna och de regionala samt lokala myndigheterna i deras respektive arbete för att 

främja aktivt åldrande. EU skall göra det möjligt för medlemsländerna att fatta egna beslut, 

underlätta beslutsfattandet. Dock visar det empiriska materialet även på att organiseringen av hur 

hälsoarbetet skall bedrivas är en lokal fråga eftersom det bland annat existerar stora kulturella 

skillnader mellan länderna. Marit exemplifierar detta genom sitt resonemang om matvanor: 

”försök att ge en grek pölsa du, får du se hur lätt det är! alltså bara en sådan enkel sak är stora 

skillnader mellan länderna, de kulturella aspekterna”. Marit upprepar gång på gång att EU är fel 

nivå att bedriva direkta äldrefrågor på, då hon påpekar vikten av ett brukarperspektiv och menar 

att det inte går att ha ett brukarperspektiv på EU-nivå. Vi kan även se att äldreomsorgen inte bör 
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ligga på en EU-nivå då vi ställer oss frågan, vems frihet är det som försvaras om globaliseringen 

gör så att staten inte har frihet att föra den politik som medborgarna kräver, och då inte heller har 

det politiska ansvaret? För vi kan inte blunda för att om EU skulle ha en formell makt om hur 

äldrevården skulle bedrivas i vardera medlemsland står då EU också som ansvarig. Äldres rätt till 

att bestämma blir en omöjlighet om detta ligger på en EU nivå. Projektet healthy ageing 

förespråkar att rätten till att bestämma över sig själv är väsentligt för mänsklig integritet samt 

värdighet genom hela livet, alla människor skall ha rätt att delta i beslut som angår dem själva 

(äldres hälsa, 2007, s. 31).  

Samtliga punkter resultatet påvisar gällande möjligheter strategierna besitter för att  

påverka äldres ohälsa, leder ingen vart utan ländernas egna viljor samt kräver att länderna har 

uppmärksammat behovet av en gemensam samhällsutveckling. Detta eftersom medlemsländerna 

själva ansvarar för den hälsa och sjukvård som bedrivs i varje enskilt land (se bilaga fyra) och EU 

får inte kliva över de nationella lagarna gällande detta område. I likhet med vad Sannerstedt 

(2001) referera till Lundqvist (1987) då enligt hans mening är, att man kan skilja på det politiska 

livet i former som styrning och kontroll. Han menar att styrning kan ske i olika former, som 

direkt styrning , vilket innebär att styrningen från beslutsfattarna är hårt reglerade medans 

indirekt styrning påverkar förutsättningarna för hur organiseringen skall gå till, dels genom 

resurstilldelning, men även vem som skall ansvara för verkställandet. I detta fall påverkas 

verkställarens handlande, men inte hur handlandet direkt skall gå till. Beslutsfattarrollens 

styrning av verkställaren kompletteras ofta med kontroll över hur de politiska besluten 

genomförts, detta medför att beslutsfattaren får i efterhand information om hur verkställaren följt 

styrningen (Sannerstedt, 2001, s. 18-25). Utifrån Sannerstedts och Lunqvist resonemang kan vi se 

EU utifrån beslutsfattarrollen med en indirekt styrning över medlemsländerna genom att EU på 

det hela taget utarbetar strategierna. Verkställandet av strategierna är som ovan nämnts ländernas 

egna ansvar, men genom att många av strategierna har mål som skall uppfyllas inom en viss 

tidsrymd sker den kontroll Sannerstedt påpekar, i detta fall genom att EU får i efterhand 

information om hur länderna har implementerat strategierna och med vilka resultat.      

     Studiens resultat visar på att genom samarbete inom EU länderna emellan kan jämlikare hälsa 

uppnås mellan nationerna. Detta kan dock vara ”lättare sagt än gjort” då begreppet jämlikhet kan 

vara mångtydigt. Beckman (2009) menar att begreppet jämlikhet uppfattas olika i mångkulturella 
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samhällen (Beckman & Mörkenstam, 2009, s.37-38). Vi kan då förstå hur svårt det måste vara att 

ha samma definition och syfte med vad begreppet jämlikhet innebär för alla 27 länder inom EU. 

Då det råder olika diskurser om hur man ser och pratar om äldre människor. Bör det råda en 

jämlik fördelning av makt? Jonas lyfter också fram just diskursen som en svårighet, inte bara med 

implementeringen utan att själva definitionen av ”äldre” är så olika inom de olika 27 

medlemsländerna.  

6.2.1 Egna reflektioner 

Denna studie har gett oss en bredare kunskap om EU och hur EU:s arbete går till med att indirekt 

motverka äldres ohälsa och på vilket sätt EU:s gemensamma strategier kan påverka de äldres 

ohälsa inom EU samt ökat vår förståelse kring vilka hinder/problem EU- tjänstemän kan uppleva 

i arbetet med att motverka äldres ohälsa.  

     Att investera i äldres hälsa ser vi som avgörande då vi vet att ”år 2050 kommer det att gå två 

personer mellan 15 och 64 år på varje 65-åring eller äldre jämfört med fyra personer idag” 

(folkhälsoinstitutet, 2007, s. 6). Efter att ha genomfört denna studie ser vi att arbetet med att 

främja äldres hälsa bör ligga både på en EU-, nationell- och regional- samt kommunal-nivå. Trots 

det anser vi att enskilda nationer bör ha det yttersta ansvaret när det gäller omsorgsarbetet. Det 

ute sluter dock inte relevansen av EU:s insatser i att underlätta arbetet för de enskilda 

medlemsländerna.  I det arbetet spelar studiens redovisade strategier en viktig roll, de som 

nämnts i studien öppnar upp till ett samarbete länder mellan och genom det blir kunskap och 

erfarenhetsutbyte en viktig beståndsdel i arbetet med att motverka de äldres ohälsa. Strategierna 

hjälper som sagt länderna i deras arbete med att motverka äldres ohälsa, men på ett ganska svagt 

sätt, om än svagare då inte ens länderna kanske väljer att implementera dessa. Våra tankar kring 

detta har varit många; bland annat har vi funderat på hur resultatet skulle bli ifall strategierna var 

lagstiftade från EU:s sida. Jonas diskuterade kring detta och menade att det kan gynna ett fåtal 

medlemsländer men långtifrån alla.  

Studiens utvalda strategier kan enligt oss skapa förutsättningar för åtaganden samt  

direkta handlingar, så att medlemsländerna samt andra berörda parter på olika nivåer kan utarbeta 

specifika åtgärder samt utforma tydliga mål för aktivt åldrande.  

Den demografiska utvecklingen kommer att resultera i konsekvenser för den  
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ekonomiska tillväxten, då det föds för lite barn i Europa i förhållande till att befolkningen åldras. 

Med andra ord så kommer den arbetsföra befolkningen minska (Europa.EU, 2008). Därav en 

anledning till att vi ser ett stort behov av att eftersöka mer forskning inom åldrande befolkningen, 

då vi anser att hälsofrämjande för äldre är kostnadseffektivt. Projektet healthy ageing belyser att 

äldre människor är viktiga för välfärden, då de utgör en resurs för samhället. Äldre människor 

bidrar till samhällsutveckling genom att bland annat delta i ideella organisationer, äldre 

människor kan även vara en tillgång till sina familjer då de i viss mån tar hand om 

familjemedlemmar och vänner (äldres hälsa, 2007, s. 31). Här nedan kommer vi nu att ge förslag 

till vidare forskning inom detta område. 

6.2.2 Förslag till vidare forskning 

EU bör forska vidare inom hälsofrämjande insatser för den åldrande befolkningen. Ett hälsosamt 

åldrande ger möjligheter till att äldre människor kan vara mer aktiv i samhället samt leva ett 

självständigt liv.   

     Studien påvisar att EU satsar stora summor på forskning samt utvecklar nya strategier, men vi 

ser ändock ett behov av att EU bör följa upp varför vissa länder ”väljer” att inte implementera 

strategierna. Studiens intervjupersoner menade att EU förhandlar fram nya strategier om det visar 

sig att medlemsländerna valt att inte implementera de rådande strategierna. Där bör EU titta 

närmare på om det verkligen rör sig om ”ovilja” eller om det är så att vissa av medlemsländerna 

inte besitter förutsättningarna som krävs för att implementera strategierna.     

6.3 Omnämnanden 

Vi vill tacka vår handledare Anne-Lie Vainik för hennes hjälp samt uppmuntran till vårt 

examensarbete. Vi vill även här passa på att tacka studiens samtliga intervjupersoner för deras 

tillgivenhet. Ett speciellt tack vill vi framföra till de sekreterare i Bryssel, dels för det fina 

mottagandet, men som även gjorde det möjligt för att en intervju skulle kunna äga rum.    
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Bilaga 1: Intervjuguide 

2.1 Vilka diskussioner, enligt Din kännedom, förs inom Europeiska Unionen avseende den äldre* 

befolkningens ohälsa**? 

 

2.2 Vad anser Du att EU kan eller bör göra för att minska den äldre befolkningens ohälsa – och 

vad motiverar detta? 

 

2.3 På vilka sätt kan kommunikation och samarbete mellan länder, samordnas och utvecklas för 

att motverka den äldre befolkningens ohälsa? 

 
2.4 Vilka är de för EU största hindren för implementeringen av gemensamma strategier? 
 
2.5 Utifrån Din kännedom, hur hanteras dessa hinder? 
 
3 Är det något utöver våra frågor som Du tycker bör lyftas fram för belysning i denna studie? 
 
4 Varför valde Du att medverka i denna studie? 
 
* Se vidare definitionen av urvalskriterier i metodavsnittet.�** Ohälsa innefattar social 
isolering. 
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Bilaga 2: Samtycke 

Utförare 

Två stycken studenter på Ersta Sköndal Högskola: Madeleine Lind & Tomas Öberg. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa, baserat på 

erfarenheter från ett urval av EU-tjänstemän och från en genomgång av EU:s gemensamma 

strategier.  

Problem relaterade till implementeringen av strategierna har särskilt belysts. 

 

Metod och material 

Materialet i studien består av intervjuer, tidigare forskning och övrig litteratur som har betydelse 

för vår uppsats. Metoden består vidare av att analysera det insamlade empiriska materialet. 

Innehållet i studien förankras till olika teoretiska förklaringar för att skapa oss en egen förståelse 

kring EU:s möjligheter att påverka de äldres ohälsa.  

 

Medverkan 

Din medverkan är frivillig och du kan när du vill välja att avbryta din medverkan. 

  
Jag har tagit del av informationen. _________________________________________ 
  
Datum/ort_______________ Namnförtydligande_____________________________ 
  
Jag godkänner att ni använder mitt namn i studien:    JA ______ NEJ_____    
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Bilaga 3: En kortfattad guidning genom EU:s histori a 

Det första steget till att EU bildades kom efter andra världskriget då flera länder i Europa ville 

förhindra krig genom samarbete. Därför bildades år 1952 den Europeiska stål- och 

kolgemenskapen av de sex länderna Belgien, Frankrike, Luxemburg, Italien, Västtyskland samt 

Nederländerna. Dessa länder beslutade om att de skulle samarbeta när det gällde produktionen av 

stål samt kol. Genom att samarbeta ville länderna motverka krig mellan sig i framtiden, detta 

eftersom stål och kol är viktiga råvaror för vapentillverkning. Detta samarbete innebar även att de 

människor som arbetade inom stål- och kolindustrierna kunde arbeta varsomhelst inom dessa 

länder. Att efter andra världskriget underlätta återuppbyggnaden av ländernas industrier var även 

det ett syfte till önskat samarbete. (Hur bildades EU?, 2010). 

    Samarbetet började även innefattas av andra produkter, tjänster och kapital. Den gemensamma 

marknaden kom att leda till en mer fri rörlighet mellan medlemsstaterna, som innan bara gällde 

stål- och kolindustri arbetarna. Sedan innefattades samarbetet ytterligare av miljö, jordbruk och 

transportfrågor. Under åren 1970 – 1980 anslöt sig fler västeuropeiska länder till EG. Det skedde 

stora förändringar i Europa som att Tyskland återförenades då Berlinmuren föll. På grund av de 

stora förändringarna som skedde i Europa och det stora EG-samarbetet som nu existerade kom 

man överens om att på 1990-talet bilda Europeiska unionen, (EU). Medlemsländerna fick då ett 

fördjupat samarbete då samarbetet började innefatta fler och fler områden och det i sin tur ledde 

till att EU fick fler medlemmar (a.a.).  

     EU fortsätter att växa och idag har EU 27 medlemsstater och de pratas 25 olika språk inom 

EU, se följande diagram;   

 

Tyskland  Frankrike Storbritannien     Italien 

Spanien  Polen  Rumänien     Nederländerna 

Grekland Tjeckien Belgien     Ungern 

Portugal Sverige Österrike     Bulgarien 

Slovakien Danmark Finland     Irland 

Litauen Lettland Slovenien     Estland   

Cypern  Luxemburg Malta   (a.a.). 
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Här nedan redovisas det för tre institutioner inom EU som har haft störst relevans för vår studie 

eftersom dessa har en direkt koppling till utförandet av gemensamma strategier. 

 

Europaparlamentet 

Den institution som har de mest direkta demokratiska banden till medlemsländernas invånare är 

Europaparlamentet. Det är den enda institutionen som är direktvald och ses som den främsta 

företrädaren för EU:s medborgare. Europaparlamentet har till uppdrag att övervaka den 

verkställande makten, fastställa budgeten samt medverka till ny lagstiftning. Med andra ord utför 

Europaparlamentet nästintill samma uppgifter som nationella parlament. Som en följd av EU:s 

speciella institutionella sammansättning har dock Europaparlamentet en svagare position. 

Europaparlamentet är samtidigt den institution vars inflytande i EU:s politiska process mest 

underskattad. Europaparlamentet har idag betydande möjligheter att påverka de beslut som tas 

(Tallberg, 2010, s.91).        

 

Ministerrådet 

I EU:s politiska system är ministerrådet medlemsregeringarnas fäste. Ministerrådet är det högsta 

beslutande organet inom EU och har där den främsta lagstiftande makten. När man pratar om att 

EU har fattat ett beslut i en fråga är det oftast denna institution som avses. Dock har parlamentet 

sedan mitten av 1980-talet fått mer att säga till om i lagstiftningsprocessen och ministerrådets 

tidigare position som var väldigt dominerande har försvagats. Ministerrådet är stationerad i 

Bryssel (Tallberg, 2010, s.109). 

     Ministerrådet skall inte förblandas med Europeiska rådet, som utgörs av medlemsstaternas 

regeringschefer eller statschefer samt är EU:s högsta organ men dock inte har en beslutande 

position (a.a.).    

  

Europeiska kommissionen  

Europeiska kommissionen har en bild av att vara EU:s motor eftersom kommissionens uppgift är 

att ta initiativ till nya regler samt ny politik. Europeiska kommissionen arbetar för ett gemensamt 

bästa i samarbetet mellan medlemsstaterna. Kommissionen betraktas ofta som medlemsstaternas 

bästa vän och ses ofta som representanten för det kollektiva intresset inom EU. Kommissionen är 
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stationerad i Bryssel. Att termen kommissionen används både för att benämna dels den politiska 

ledningen i institutioner som institutionernas administration kan leda till förvirring. ”Av största 

vikt är att kommissionen, oavsett vad som avses, är oberoende från EU:s medlemsstater, 

representerar hela EU, och skall ta till vara det gemensamma EU-intresset.” (Tallberg, 2010, 

s.73). 
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Bilaga 4: Artikel 152  

Artikel 152 handlar om folkhälsa samt innefattas av dessa punkter med flera: 

• EU:s insatser skall inte ersätta den nationella politiken utan den skall komplittera den för 

att förbättra folkhälsan 

• EU skall uppmuntra till ett samarbete mellan medlemsländerna inom folkhälsoområdet, 

kommissionen kan ta initiativ till att främja samordning mellan medlemsländerna  

• EU skall respektera medlemsländernas eget ansvar för att organisera samt ge hälso- 

sjukvård inom folkhälsoområdet 

(Europa.EU, 2011d).  
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Bilaga 5 

Sökmotor  Sökord  Antal träffar Utsorterat* Urval** 

 

Google  EU:s tillväxtstrategi  746   3  1 

  Lissabonstrategin 2000   

 

Google            Lissabonstrategin 2000          7600                3                     1            

                        Samordningsmetoden 

 

Google  EU-strategin vitbok  9470  3  1 

  Tillsammans för hälsan 

 

Google  Innovations unionen  4160  3  1 

  Att omvandla idéer till  

  Jobb 

 

Google  europaparlamentets  441  3  1 

  Motivering till EU 

  strategin tillsammans 

  för hälsa 2008-2013  

 

Google  europaparlamentets  2370  3  1 

  Betänkande lissabon- 

  Strategin och europa 

  2020 

 

Google  europaparlamentets  670  3  1 

  Betänkande innovations- 

  Unionen 
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Google  lissabonstrategy  213000 3  1 

Scholar Failure 

 

Google  utvärdering av   170 000 3  1 

  Strategin europa  

  2020 

 

Google  regionskommtittens  84  3  1 

  Yttranden tillsammans 

  För hälsan 

 

Sveriges  medlemsstaternas reaktio- 29  3  1 

Riksdag Ner på innovationsunio- 

  Nen 

 

Libris  implementering  444  1  1 

 

 

Academic  EU´s implementation  1  1  0 

Search  of common strategies 

Premier 

 

Academic  EU´s ability to influence 0  0  0 

Search  older people´s health 

Premier 

 

Academic  EU developing common 6  6  0 

Search  strategies  

Premier   
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Academic  EU elderly people  0  0  0 

Search   ill health   

Premier 

 
Academic implementation of   4  4  0 

the EU's common policies 
Search 
Premier 
 

Academic implementation issue of 1  1  0  

  the EU's common policies 
Search 
Premier 

 
 
 

*   Kategorin utsorterat innebär det vi valt att läsa 
** Kategorin urval innebär det vi valt att belysa i studien  

 
 
 


