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Abstract 

To become a pensioner can be a big changeover in a person’s life. Some people experiences 

the pension as something negative while others see it as an opportunity to be able to enjoy 

herself and her surroundings. Stop working may be a chance to do the things we always 

dreamt about, but never had time to do. If a human being shall retain its health and social 

wellbeing it’s important that she continues to be socially active. The purpose with this study 

was to find out how pensioners experienced their retirement and what impact the retirement 

has had on their social lives. Eight interviews have been carried out with persons that just 

retired, where the interviewees talked freely about their experiences of becoming a pensioner. 

The examination shows that today’s pensioners experience their retirement as positive. They 

also claim to have an active social life and more freedom today than before. 
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Sammanfattning 

Att gå i pension kan innebära en stor förändring för en människa, bland annat när det gäller 

det sociala livet. Vissa upplever pensioneringen som något negativt medan andra ser det som 

en chans att få tid för sig själv och sin omgivning. Att lämna arbetslivet kan medföra att vi 

äntligen får tid att sysselsätta oss med det vi alltid drömt om, men inte haft tid för.  För att en 

människa ska behålla sin hälsa och sitt sociala välbefinnande är det viktigt att hon fortsätter 

vara socialt aktiv. Syftet med denna studie var att ta reda på hur pensionärer upplevt 

pensioneringen samt vilken inverkan pensioneringen haft på deras sociala liv. Åtta intervjuer 

har genomförts med nyblivna pensionärer där intervjupersonerna fick berätta fritt om sina 

erfarenheter av att bli äldre. Studien visar att dagens pensionärer upplever pensioneringen 

positivt och anser sig ha ett aktivt socialt liv samt att de fått större frihet än tidigare.  
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1. Inledning 

Pensionen innebär en större förändring i livet än det första arbetet, som man utbildat sig till 

och länge varit förberedd på, men man är ofta inte lika bra förberedda på att gå i pension. När 

man får sitt första barn köper man barnvagn, läser tidskrifter om barn och frågar andra 

föräldrar om råd och tips. Hur många blivande pensionärer läser om hur det är att bli 

pensionär? Och hur många skryter om att ha blivit pensionär? Goethe skrev att ålderdomen 

överrumplar oss. ”Det överrumplande är inte att vi orkar mindre, det har vi vant oss vid 

gradvis, inte heller ålderdomen i sig utan att man själv blivit gammal. Alla andra- men jag? 

Man har aldrig tänkt sig själv som gammal” (Rasmusson, 2005. s. 167). 

Pensioneringen inträffar för de flesta vid 65 års ålder och kan vara en stor förändring i livet. 

Då har individen plötsligt inte något arbete att gå till. Många möten som tidigare varit 

självklara och spontana kan utebli, liksom känslan av att vara behövd. Somliga känner sig 

mindre efterfrågade medan andra upplever en känsla av frihet (Jönsson & Lundin, 2007). De 

flesta upplever den nya livssituationen positivt, medan andra kan känna en viss oro inför den. 

Pensioneringen innebär för många att ett nytt skede i livet börjar. Nu har pensionären 

möjlighet att själv bestämma vad den enskilde vill göra med sitt liv och sin tid. Det är nu man 

har chansen att göra det man alltid har drömt om, som att exempelvis resa. Grunden för att 

man som pensionär skall kunna genomföra dessa drömmar är att man får vara frisk och att 

ekonomin tillåter det (Olsson & Olsson, 2004).  

 

Syftet med studien var att ta reda på hur pensionärer mellan 65 och 75 år upplever sin 

pensionering utifrån ett socialt perspektiv och fokuserar på följande forskningsfrågor:  

Hur upplever nyblivna pensionärer pensioneringen?  

Vilken inverkan har pensioneringen haft på den äldres sociala liv? 
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1. Teoretisk referensram

2.1 Ålderdom och pensionering 

Dagens människor som uppnått pensioneringen är friskare och starkare än någonsin tidigare. 

Den traditionella bilden av äldre människor, att de skulle vara isolerade och ensamma, 

stämmer inte längre. Människor som går i pension har idag ofta ett väldigt aktivt liv med både 

fysiska aktiviteter och personlighetsutvecklande sysselsättningar. De flesta av de äldre 

människorna forstätter med dessa aktiviteter högt upp i åldrarna (Olsson & Olsson, 2004).   

Sedan länge spelar ålder en viktig roll när det handlar om att dela in människors liv i olika 

faser. En tydlig bild av detta ger den så kallade ålderstrappan, som har avbildats på målningar 

och i böcker. Idag tycks pensioneringen ha ett starkt genomslag som gräns i livsloppet. 

Dagens liv för pensionärer är ett ganska modernt fenomen. Den allmänna folkpensionen 

infördes i Sverige år 1913. Äldre former av ålderspension har dock funnits före det. Först i 

mitten på 1900-talet blev beloppen för folkpension så stora att människor helt kunde lämna 

arbetet när man fyllt 67 år och senare när man fyllt 65 år. Med ökad medellivslängd och en 

förbättrad hälsa högt upp i åren blev det under senare 1900- tal möjligt för ett stort antal 

människor att leva många år som friska pensionärer. Det var också först vid mitten av 1900- 

talet som ”pensionär” blev en vanlig beteckning på äldre människor (SENIOR 2005, 2003).  

Ett framträdande drag i det nutida västerländska samhället är att människor kämpar mot 

åldrandet för att få långa liv. Vissa äldre människor kan uppleva kroppens åldrande som ett 

svek mot själen, som om kropp och själ har kommit i otakt. För dessa åldrande människor 

framstår ungdomen som en tid av lycka då de kärnfriska kropparna var synkroniserade med 

själen (Jönsson & Lundin, 2007).  Även Olsson & Olsson (2004) hävdar att människor i vårt 

samhälle strävar efter ungdom och ungdomlighet, vilket har inneburit att äldre människor fått 

lägre status. Att bli gammal, rynkig betraktas som något som är mindre bra. Media kopplar 

ofta samman lycka och ungdom, vilket gör bilden av att det är negativt att åldras starkare. När 

äldre människor blir gamla påverkas de av denna negativa syn på ålderdomen. Berg (2007) 

menar att åldrandet är en långsam process där de inte finns några bestämda gränser och där 

variationen är stor mellan olika människor. Även om människan ofta har en sämre 

reaktionsförmåga då man blir äldre, finns det en del pensionärer som fortfarande reagerar 

snabbare än vissa yngre människor.  
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Tidigare forskning har visat att äldre människor tenderar att ”förneka” sin egentliga ålder och 

bevara den personliga åldersuppfattningen. Åldersidentiteten kan studeras utifrån 

dimensionerna upplevd ålder, (alltså hur gammal man känner sig), idealålder (hur gammal 

man skulle vilja vara), och utseendeålder (hur gammal man tror att andra ser en som). Detta 

förnekande bekräftas också i den svenska kroppsbildsstudien, där en stor majoritet av de äldre 

har lägre subjektiv ålder än kronologisk ålder, sjuttioåtta procent upplever sig vara yngre än 

de är (Öberg, 2005). 

Berg (2007) skriver att det inte finns någon officiell pensionsålder, på grund av att om man 

vill kan man ta ut pension från och med att man fyllt 61 år. Men samtidigt har man laglig rätt 

att arbeta tills man är 67 år gammal. Odén (1993) hävdar också att äldres arbetsmöjligheter 

bör lyftas upp och diskuteras i samhället. Detta skulle kunna minska äldres sociala isolering 

efter pensionen och Rasmusson (2005) anser att var tionde svensk borde arbeta till sjuttiofem. 

Att få ett arbete är nästan omöjligt då man är över sextiosju, alla vill heller inte ha det, men de 

som vill arbeta har blivit fler på senare år. Många vill arbeta av ekonomiska skäl. I Sverige 

finns en dold arbetslöshet bland äldre, är man över sextiosju kan man per definition inte vara 

arbetslös, lika lite som när man är fem år. För att fortsätta att arbeta efter sextiosju är det i 

princip omöjligt.   

Disengagemangsteorin innebär enligt Cumming (1960) att människan har en genetisk drift att 

dra sig undan från samhället när vi blir äldre. Människans band till samhället skärs gradvis av 

för att förbereda sig för döden och detta är en naturlig process som är förenad med 

tillfredsställelse och inre harmoni. Enligt teorin blir människor mer självcentrerade och visar 

mindre intresse för kontakter på grund av inre behov (Berg, 2007). Författaren menar vidare 

att detta disengagemang förekommer i alla kulturer över hela världen (Cumming, 1960). Berg 

(2007) skriver om aktivitetsteorin, som är motsats till disengagemangsteorin. Enligt 

aktivitetsteorin fortsätter människan att vara aktiv ända upp i ålderdomen. Att vara aktiv är 

enligt teorin viktigt för människans psykiska välbefinnande. Forskning visar dock att det inte 

alltid finns samband mellan aktiviteter och livstillfredsställelse.  

Tornstam (2005) har gjort en studie och skapat en teori om gerotranscendens. Utvecklingen 

av gerotranscendens kan sägas innefatta förändringar i tre olika dimensioner; den kosmiska 

dimensionen, jagdimensionen samt den dimension som sammanhänger med personliga och 

sociala relationer.  



4 

 

Den kosmiska dimensionen innebär att tid och rum förändras över tid, t ex att gränsen mellan 

nutid och dåtid suddas ut. Detta kan sammanfattas med ett ord; transcenderas. Barndomen och 

tidigare utvecklingsstadier tolkas om efter nya livserfarenheter. När människan går tillbaka till 

tidigare livsstadier upplevs ålderdomen som en början istället för ett slut. Förhållandet till 

tidigare generationer förändras och det är inte det egna livet som är det viktigaste, utan det 

fortgående livet. Vidare menar författaren att rädslan för döden minskar med åldern och 

människan får en ny uppfattning av sammanhanget mellan liv och död. Han menar också att 

människan lär sig att uppskatta mer vardagliga händelser och ting. 

Jagdimensionen innebär en ökad självkännedom där människan ser jagets både positiva och 

negativa sidor. I synnerhet en kännedom om jagets mörkare sidor. Dimensionen innebär också 

att människan blir mindre självcentrerad och att man inte är lika kroppsfixerad som tidigare, 

vilket kallas kroppstranscendens. När vi blir äldre faller livets pusselbitar på plats vilket kan 

kräva en lugn och positiv ensamhet. 

I den sista dimensionen tar Tornstam (2005) upp att människan får en ökad medvetenhet om 

skillnader mellan jaget och de roller man spelar. Vidare menar författaren att människan vågar 

vara ”barnslig” och ställa ”dumma” frågor som hon inte vågade ställa tidigare på grund av 

rädsla för att göra bort sig. Människan får en insikt av att hon inte längre behöver lika mycket 

”lyx” som tidigare, utan nöjer sig med ett lagom bekvämt liv. Hon får också en insikt i att det 

inte finns några skarpa gränser mellan rätt och fel, vilket leder till en minskad benägenhet att 

döma och fördöma. 

2.2 Attityd till åldrande 

Enligt Rasmusson (2005) har vi i Sverige en bättre ekonomi och ett hållbarare pensionssystem 

än i många andra länder. Men ingenstans är man lika negativ mot äldre som i svensk politik, 

TV och press. Negativ särbehandling på grund av ålder menar SENIOR 2005 (2003) bör 

skapa en debatt i samhället för att minska åldersdiskrimineringen. En aktiv diskussion om de 

bilder och skildringar som förekommer i massmedierna är en viktig del i det demokratiska 

samtalet. Förhållningssättet till pensionärer i Sverige är: håll er till era pensioner och stör oss 

inte!  

Berg (2007) menar att samhällets syn på äldre utgör ett hinder för ett bra åldrande. Det finns 

en föreställning om att äldre ofta är sjuka, svaga och inkompetenta, vilket yttrar sig 

framförallt i överbeskyddande. Detta blir som en slags omyndighetsförklaring istället för stöd 
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till självständighet och oberoende. I många av vardagens händelser kan det ofta outtalat 

förmedlas till äldre att de inte längre klarar av så mycket. Enligt Berg (2007) är det också 

viktigt att redan som barn få ett gott förhållande till äldre för att bevara en mer positiv bild av 

just äldre även när de blir vuxna.  

Med vår etiska grundsyn är det viktigt att granska och förändra negativa attityder till åldrande 

och äldre människor, som kan skada människors hälsa och självkänsla under åldrandet. 

Lösningen på detta problem kan enligt Senior 2005 (2003) vara att helt ersätta negativa bilder 

av pensioneringen med positiva bilder. Därmed kan alla myter om vad det innebär att bli äldre 

tas bort. Människor måste vara öppna för att äldre personer också kan vara socialt aktiva, trots 

deras ålder, eftersom bilden av äldre bestämts till stora delar av samhällets struktur och 

maktförhållanden. Idag överväger alltså de negativa bilderna av pensionärer i vår del av 

världen även om det blir allt vanligare med positiva bilder. Äldre ses oftare som konsumenter 

av varor och tjänster och som aktiva i föreningar idag. Bilden av äldre människor som 

producenter saknas nästan helt (SENIOR 2005, 2003).  

2.3 Att bli pensionär 

Rasmusson (2005) menar att även om många pensionärer tycker att det är skönt att slippa 

arbetet, vantrivs andra så mycket att de börjar gå i gruppterapi med andra i samma situation. 

De saknar vännerna och de upplever att ingen behöver dem. Hemingway skrev ”den värsta 

döden för en människa är att mista det som utgör medelpunkten i hennes liv och gör henne till 

vad hon i verkligheten är” (s. 163). Vare sig vi väljer att gå i pension eller blir tvingade att 

göra det, innebär pensioneringen att man ger upp sina sysselsättningar, de sysselsättningar 

som gör oss till vad vi är. Övergången mellan yrkesliv och pension kan enligt författaren bli 

en svår tid, men samtidigt innebär dagens pensionering inte samma stress som förr. De nya 

pensionärerna har ett kortare yrkesliv bakom sig än deras föräldrar hade.  Förr var pensionärer 

mer präglade av sina forna arbeten, eftersom de levde sitt liv på jobbet, vilket innebar en 

svårare övergång från yrkesliv till pensionering.  

Ett genomsnittligt svenskt yrkesliv varar i cirka trettiotvå år. Dagens pensionärer har lärt sig 

hantera ledighet och är bättre förberedda för att ha mer fritid, som pensioneringen innebär. De 

svenskar som kommer att pensioneras de närmaste åren har gått kvar i skolan länge och haft 

sommarlov när de var unga. Under all ledighet har de lärt sig att roa sig själva, till skillnad 

från arbetare från gamla tider som var vana med att ha ett enformigt och inrutat liv av arbete 
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och slit. Författaren menar även att man inte kan bedöma hur dagens pensionärer fyller sin 

lediga tid genom att jämföra dem med tidigare generationers arbetare. Enligt författaren har 

äldre idag svårt att få dagarna att gå samtidigt som deras barn har dåligt samvete över att de 

inte roar sina föräldrar. Detta behöver inte betyda att barnen blir likadana då de själva blir 

äldre. De kommer att skapa en ny pensionärskultur som vi idag inte vet mycket om, bara att 

den blir olik allt tidigare och blir mycket omfattande. Men liksom de tidigare, äldre 

pensionärerna är de nya ofta lika oförberedda på de kriser och svårigheter som kan följa i och 

med att man går i pension.  

Berg (2007) skriver om att den gerontologiska forskningen har diskuterat samband mellan 

arbetstrivsel och vilja att gå i pension. I studier menar man att om arbetstrivseln är hög ville 

man inte bli pensionär. Om individen inte trivdes med sitt arbete längtade den enskilde efter 

pensioneringen. Detta har inte kunnat påvisas utan mycket tyder istället på att god 

arbetstillfredsställelse gör att trivseln i livet i allmänhet är större vilket leder till en lättare 

anpassning till pensioneringen. Rasmusson (2005) skriver att de som haft intellektuellt arbete 

har lättare att få en god pensionstid än de som kroppsarbetat. Intellektet försämras 

långsammare än fysiken och därför är det enklare att fortsätta med liknande intressen efter 

pensioneringen. Men idag innehåller kroppsarbetet dock fler intellektuella moment än förr. 

Simone de Beauvoir skrev ”Om pensionären förtvivlar över meningslösheten i sitt nuvarande 

liv, så beror detta på att han under hela livet blivit bestulen på meningsfullheten i sin tillvaro” 

(s. 165). För att pensionärer ska få intressantare liv måste man börja med yrkeslivet.  

Man kan anta att de som vantrivs med sitt arbete är överlyckliga över att gå i pension, och får 

ett bättre liv, vilket de i allmänhet inte får. De fortsätter att ha det sämre än de människor som 

tidigare haft mer givande yrken. Orättvisan varar enligt författaren till döden och att arbeten 

man trivs med förlänger livet. Efter ett trist arbete kommer vanligtvis en ointressant pension, 

men det kan också vara tvärtom. Ju mer makt den äldre haft desto plågsammare känns det att 

bli gammal och pensionär. Inte ens en hög pensionsinkomst kan ersätta förlusten många högt 

uppsatta chefer går igenom när de förlorar status och makt.  

Under ett långt liv går man igenom ett antal kriser, vilka har en tendens att ske nära i tid. När 

man går i pension sker dessa händelser ofta samtidigt (Rasmusson, 2005). Antonovsky menar 

att känslan av sammanhang uppstår genom de erfarenheter man gör under livsloppet. Även 

Eriksons grundtes innebär att tidigare erfarenheter avgör hur man ser på sitt liv idag. 

(Hagberg, 2002).  
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Rasmusson (2005) menar att när livet förändras på något sätt för det med sig nya händelser, 

exempelvis när man byter arbete byter man också till stor del vänner. Pensionärer brukar 

ändra sig mindre och stretar emot dessa förändringar. De vill inte se gamla ut och försöker 

bevara ett sammanhang till sitt tidigare liv. Pensionärer som klarar sig bäst verkar vara de som 

bevarar ett tidigare sammanhang och samtidigt skaffar sig nya vänner och intressen.  

Många blivande pensionärer ser fram emot att ”gulla” med barnbarnen då de blivit 

pensionerade. De säger att de ska ägna ålderdomen åt att ta hand om sina barn och barnbarn. 

Rasmusson (2005) skriver om en enkätundersökning som PRO genomfört år 2004 visade att 

mor- och far föräldrar värderade sina barn och barnbarn högt och hade en nära relation till 

dem. Många ville träffa dem oftare och en del sa att barnbarnen betydde allt för dem. Även 

Jönsson & Lundin (2007) menar att äldre hittar nya former att känna sig behövda då de går i 

pension. Vilket ofta sker med tätare kontakt med barn och barnbarn.  

2.4 Sociala nätverk och meningsfullhet 

När vi blir äldre åldras vi både kroppsligt och psykiskt, vilket är en naturlig del i åldrandet. 

Åldrandet innebär ofta anpassningar till genomgripande förändringar och det grundläggande 

för ett bra liv för äldre människor är i stort sett samma som för yngre. En trygg ekonomi, god 

hälsa, ett bra socialt nätverk, meningsfull sysselsättning och att kunna bestämma över sitt liv 

är faktorer som bidrar till ett bra socialt liv (SENIOR 2005, 2003). Enligt Jönsson & Lundin 

(2007) är fysisk träning viktig på äldre dagar för att behålla en god hälsa. Olika former av 

mentala avslappningsövningar utgör också en meningsfull del för att bevara en bra hälsa. 

Najmans sårbarhetsteori (1980) innebär en annan aspekt på en individs välbefinnande som 

följer av det sociala nätverkets struktur och funktion i en människas liv. I ett sociosomatiskt 

perspektiv kan man säga att de kontakter som omger en individ kan vara en buffert mot 

sjukdom, insjuknande och upplevelse av sjukdom. Alla dessa aspekter påverkar individens 

fysiska välbefinnande. Sociala kontakter, socialt deltagande, känslomässigt stöd och socialt 

inflytande utgör olika aspekter på det sociala nätverket, som alla har visat sig ha en positiv 

effekt på välbefinnandet. Detta främst i form av bättre hälsa och ökat hälsobeteende genom 

den minskade utsatthet och sårbarhet som sociala nätverk utgör. SENIOR 2005 (2003) skriver 

att det är viktigt ha tillgång till flera meningsfulla livsområden som kan minska sårbarheten 

och öka möjligheterna att behålla och hitta nya sammanhang i tillvaron, exempelvis vid 

förändringar och förluster av olika slag. 
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För äldre människor är det enligt Olsson & Olsson (2004) av högsta vikt att ingå i ett socialt 

nätverk. Föreställningen om äldre människors sociala integration antas ofta vara mycket 

sämre än vad den i verkligheten är. Enligt Tornstam (1998) beror detta på 

moderniseringsteorins antagande att urbaniserings- och industrialiseringsprocesserna har 

bidragit till att generationerna har splittrats och därmed har de äldre isolerats, vilket har lett 

till att det finns en föreställning om att äldre människor inte har ett stort socialt nätverk. 

Rasmusson (2005) menar att pensionerade kvinnor brukar ha fler vänner än pensionerade 

män, eftersom män ofta gör sig beroende av arbetskamraterna. När de sedan lämnar arbetet 

och arbetsgemenskapen har de inte längre förmågan att skapa nya kontakter som de hade i 

ungdomen. Männen har ofta automatiskt fått kontakterna via arbetet och deltagit i möten där 

de lärt sig kommunicera. Kvinnorna har däremot större ödmjukhet och intresse för människor. 

I radhusen pratar fruarna med varandra utan att tänka på det, medan maken sitter vänd med 

ryggen ut mot gården och läser tidningen. Pensionärer som förlorar nätverket måste genast 

ersätta det med exempelvis föreningar, gamla vänner eftersom barn och barnbarn inte räcker 

till för att fylla det sociala behovet en människa har. Berg (2007) skriver att äldres deltagande 

i aktiviteter och i olika pensionärsföreningar är väldigt högt. Han menar att var tredje 

pensionär deltar i ett möte med en pensionärsförening någon gång under ett år.  

Vidare menar författaren att ensamhet och isolering är några av de orsaker som leder till 

bristande livskvalité och livstillfredsställelse i en äldre människas liv. Ensamhet innebär även 

skillnaderna mellan faktiska och önskade kontakter med människor, men det kan även handla 

om saknad av andra människor att dela upplevelser, känslor och erfarenheter med. Tornstam 

(1998) beskriver däremot att ensamhet inte behöver innebära att man inte har några eller få 

sociala kontakter, utan att man kan känna ensamhet trots att man samspelar med en mängd 

olika sociala relationer. Vidare menar Berg (2007) att det finns tidigare studier som visar på 

att yngre människor tror att ensamhet och isolering är ett av de största problemen när man blir 

äldre, men att de äldre själva menar att det först kommer på tredje plats, då demenssjukdomar 

och sämre hälsa ses som större problem. 

Något som kan leda till isolering är rädsla och otrygghet i äldre människors närmiljö. Denna 

rädsla leder till en ond spiral då äldre personer drar sig för att gå ut. När den äldre läser om 

våld och brott i tidningen och ser på TV om det, blir miljön ute ännu mer skrämmande och 

främmande. Tillslut vågar personen inte gå utanför dörren, vilket leder till inaktivitet.  

Passivitet kan leda till att personen lättare blir sjuk vilket kan öka behovet av hjälp från 
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samhället. Tornstam (1998) skriver om teorier som innebär att äldre människor är isolerade 

och ensamma. Han menar att den föreställningen hör ihop med effekter av moderniseringen. 

Industrialiserings- och urbaniseringsprocesser kan kopplas till isolering och ensamhet särskilt 

hos äldre. 
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3. Metod 

Studien var helt igenom kvalitativ, och intervjuer har genomförts med människor som är 

nyblivna pensionärer. Detta kvalitativa arbetssätt ansågs som lämpligt att använda för att få en 

mer individuell och djupare kunskap om pensionärers egna känslor och upplevelser. 

Intervjuer passade bra att använda som datainsamlingsmetod för studien för att beskriva och 

förklara verkligheten på ett tillförlitligt sätt (jfr. Kvale, 1997).  

I studien används begreppet socialt liv som syftar på den enskildes individuella kontakt med 

andra människor, aktiviteter samt annat som individen upplever vara ett socialt liv.  

3.1 Datainsamling/urvalsprocess 

Åtta personer intervjuades i denna studie.  Informanterna som deltog i undersökningen bestod 

av två män och sex kvinnor i ålderspannet 65-75 år, där alla utom en var under 70 år. För att 

få kontakt med informanterna användes den så kallade ”snöbollsmetoden”. Metoden innebär 

att personer vi känner tillfrågades om att delta i forskningsstudien. Under intervjuerna frågade 

vi informanterna om de kände någon annan som de trodde skulle kunna tänka sig ställa upp på 

intervju. Kontakt togs även med PRO (Pensionärernas riksorganisation) för att få tag på 

informanter. Brev med information om syftet med studien och information om anonymitet 

delades ut personligen till informanterna både före intervjuerna, men också vid själva 

intervjutillfällena. Förfrågan om intervju skedde via telefon.  

3.2 Intervjuer 

Intervjuerna var så kallade halvstrukturerade intervjuer vilket var en fördel i och med att de 

lättare kunde bearbetas och jämföras med varandra, det ger även större trovärdighet enligt 

Krag Jacobsen (1993). Enligt Patel & Davidson (1991) används ostrukturerade frågor för att 

ge intervjupersonen möjlighet att svara fritt. Denna typ av frågestrukturering passade studien 

eftersom syftet var att ta reda på pensionärernas individuella upplevelser. I och med detta var 

inte strukturerade frågor lämpliga att använda i undersökningen. 

Vid varje intervju formades enstaka frågor för att passa respektive informant. Dessa öppna 

frågor i intervjuguiden var positivt att använda för att få en bra bild av hur den enskilde 

informanten upplever sin pensionering. Under intervjuns gång formades även frågor med 

syftet att kontrollera att vi uppfattat informanten rätt. (jfr. Krag Jacobsen, 1993). När 
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intervjufrågorna utformades var det viktigt att tänka på hur frågorna formulerades för att ge 

informanten svarsutrymme, så att var och en skulle ges möjlighet att berätta fritt om sina 

erfarenheter (Patel & Davidson, 1991). Intervjuerna genomfördes tillsammans, där en av oss 

ledde intervjun och den andra hade möjlighet att komma in med frågor som dök upp under 

intervjuns gång. Den som inte höll i intervjun skrev ner stödanteckningar under samtalet. För 

att ta tillvara på vad som sades under intervjuerna spelades de in på band. Det var dock en 

informant som önskade att intervjun inte skulle spelas in, vilket naturligtvis respekterades.  

3. 3 Analysarbete 

Efter varje intervju påbörjades analysarbetet, då intervjun spelades upp och skrevs ned 

ordagrant. Detta är en fördel enligt Patel & Davidson (1991) eftersom att nya idéer om hur 

undersökningen eventuellt kan göras annorlunda i fortsättningen skapas. Denna analysmetod 

är också bra att använda i och med att ny och oväntad information kan dyka upp och berika 

studien. När intervjuerna hade skrivits ned, analyserades materialet gemensamt och olika 

teman formulerades. Metoden att ta fram olika teman ur det empiriska materialet är exempel 

på ett induktivt arbetssätt (ibid.).  När de olika ämnesområdena från intervjuerna formulerats, 

fortsatte analysarbetet med att intervjuresultaten skrevs ned. Sedan har analysen och arbetet 

diskuterats och genomförts tillsammans.  

3. 4 Metoddiskussion 

Informanterna valdes genom den såkallade snöbollsmetoden, där vi bland annat fick förslag 

på personer som var villiga att delta i studien. Många av de informanter som intervjuades 

pratade om att de känner pensionärer som är väldigt ensamma och inte är socialt aktiva i 

någon större utsträckning. Det kan vara svårt att nå dessa personer och få dem att ställa upp på 

en intervju. Detta kan leda till att resultatet av studien endast visar den positiva sidan av vad 

det innebär att vara pensionär. En nackdel med att vara två vid intervjuerna var att det var mer 

tidskrävande, än om intervjuerna skulle ha genomförts var för sig.  

Samtidigt som intervjuerna pågick skrev en av oss ned stödord om det som sades. Denna 

metod var bra att använda sig av på grund av att ett band gick sönder, vilket ledde till att en av 

intervjuerna inte gick att spela upp. En annan fördel med att vi skrev ned anteckningar vid 

intervjutillfällena var att man redan då satte igång analysprocessen. Positivt med att 

intervjuerna genomfördes gemensamt var även att intervjun blev djupare, då den som inte var 

ledare för intervjun kunde formulera nya frågor. Vidare kunde personen som inte intervjuade 
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läsa ansiktsuttryck och andra eventuellt outtalade känslor, vilket var av stor vikt för studien. 

Vid intervjuerna var det viktigt att tänka på den så kallade intervjuareffekten som kan uppstå. 

Denna effekt innebär att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun att 

informanterna förstår medvetet eller omedvetet, vad som förväntas av dem. Vilket kan ha 

påverkat tillförlitligheten i svaren, vilket även Patel & Davidson (1991) skriver om. 

Informanterna kanske inte har kunnat säga hur verkligheten egentligen ser ut, eftersom de 

kanske inte kände sig trygga i intervjusituationen eller på grund av att de har gett svar som de 

förväntas ge.  

Positivt är också att vi varit två vid genomförandet av studien eftersom vi kunnat diskutera 

och analysera arbetet tillsammans. Vår valda metod var lämplig och passande för vår studie. 

Det som hade kunnat göras annorlunda är att intervjuguiden hade kunnat utökas med fler 

frågor, för att få fylligare information för att besvara syftet.  

3.5 Etiska reflektioner/dilemman 

Samtliga informanter som deltagit i studien blev informerade om att intervjuerna var 

konfidentiella och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen. Innan 

intervjuerna påbörjades försäkrade vi oss om informanternas medgivande att spela in 

samtalen på band. Under analysarbetet har vi fokuserat på att formulera intervjumaterialet så 

att inte informanternas identitet ska kunna avslöjas.  

Det valda ämne för studien är väldigt personligt och i vissa fall känsligt, vilket resulterat i att 

en del informanter möjligen inte känt sig trygga nog att dela med sig av alltför personliga 

tankar när det gäller pensioneringen. 
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4. Pensionärernas upplevelser av att bli pensionär 

För att inte behöva ange intervjupersonernas riktiga namn har olika begrepp använts. Som 

informant, intervjuperson, pensionär, kvinna och man. 

4.1 Kropp, hälsa och åldrande 

Det är enligt Rasmusson (2005) viktigt att vara positiv till sitt åldrande. De äldre som 

förklarar sjukdom som en följd av ålder har större risk att dö i förtid än de som ser andra 

orsaker till krämpor. De intervjuade informanterna har nästan genomgående en positiv 

inställning till sitt åldrande och pensioneringen, vilket resulterar i att de flesta är aktiva och 

mår bra. De förklarar att genom både fysisk och psykisk träning kan de fortsätta ha en god 

hälsa trots sin ålder. Olika former av träning leder till att de flesta av informanterna upplever 

sig må kroppsligt och psykiskt bättre än de skulle gjort utan träning. De upprepar att det 

viktigaste för att de skall kunna fortsätta vara aktiva är att de får vara friska, de ser det som 

väldigt tufft om de skulle bli sjuka, vilket en informant uttrycker som följer: ” Det negativa 

kan ju vara om man blir sjuk. Risken är ju betydligt större nu när man blir äldre än när man 

är yngre.”  Informanterna känner att något av det värsta som kan hända är om de blir sjuka 

och måste flytta in på ett särkskilt boende av något slag. De menar att med den omsorgen som 

ges och de aktiviteter som finns på dagens äldreboende så skulle det vara en ren mardröm att 

hamna där, vilket en intervjuperson säger såhär om: ”(...) det skulle vara som en lång väntan 

på döden att hamna på ett boende.”  En annan menar att han skulle göra vad som helst för att 

ta hand om sin fru i hemmet om det skulle bli aktuellt med särskilt boende. Denna uppfattning 

om åldrande överrensstämmer med Rasmusson (2005) som skriver att när man förlorar 

makten över sitt eget liv åldras man väldigt snabbt. Det kan också vara en av anledningarna 

till att pensionärerna finner det viktigt att fortsätta vara aktiv för att behålla en god hälsa. Tror 

man själv att man ska bli sjuk och svag, så blir man det lättare. 

Äldre människor kan behöva mer tid för att bearbeta tidigare erfarenheter och minnen, för att 

sedan kombinera dessa med nya kunskaper. Tornstam (2005) skriver om den så kallade 

gerotranscendensteorin som innebär att människan i ålderdomen får en ökad självkännedom 

och blir mindre kroppsfixerad. När människan får nya erfarenheter tolkas tidigare händelser 

och livserfarenheter om, och gränsen mellan dåtid och nutid är inte längre lika skarp. Enligt 

teorin så upplevs det egna livet inte längre som viktigast när vi blir äldre, istället fokuserar 

individen mer på helheten av livsförloppet, vilket även intervjupersonerna berättade om. De 
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förklarade att familjemedlemmar och vänner ges mer tid nu, än innan pensioneringen. De 

menar även att de anhöriga är viktigare än sig själva, vilket resulterar i att de spenderar mer 

tid och pengar på dem än förr. Informanterna pratade också om att de vågar vara mer 

”barnslig” som pensionär, vilket också Tornstam (2005) tar upp i sin studie om 

gerotranscendens. Informanterna beskrev också att de inte längre behöver lyx på samma sätt i 

sitt liv som innan pensioneringen, utan de nöjer sig med ett mindre kostsamt liv. 

Intervjupersonerna beskrev att de numera prioriterar om sina val av aktiviteter och nöjer sig 

med ”lite mindre” än de hade förr, eftersom andra saker nu blivit viktigare, som exempelvis 

släkt och vänner. 

 Det är viktigt att man högt upp i åldern håller både medvetandet och minnet aktivt vilket 

informanterna gjorde bland annat genom att lösa korsord. Att läsa och följa med i vad som 

händer i världen genom tidningar och nyhetsprogram är också bra metoder för att hålla 

medvetandet ungdomligt (Olsson & Olsson, 2004), vilket en informant uttrycker som följer:   

Jag gillar att läsa, lyssna på musik och lösa korsord med, korsord är ju bra 
för huvudet, så det borde ju hålla länge! 

Även SENIOR 2005 (2003) menar att kroppen förändras i och med att vi blir äldre, bland 

annat så tar det längre tid att reagera på signaler och fatta beslut. Vissa funktioner i minnet 

kan också bli sämre, vilket är en normal del av det naturliga åldrandet och kroppen kan bli 

stelare vilket kan leda till att man rör sig långsammare. Informanterna beskriver också att de 

inte är lika snabba och rörliga som de var när de var unga. En informant berättar:  

Man orkar ju inte lika mycket nu. Kroppen orkar ju inte lika mycket och det 
måste man ju acceptera numera. 

Informanten ser alltså sin kropps försvagningar som en naturlig del i åldrandet, och ser det 

som något självklart. För att motverka sjukdomar och ohälsa utövar några av informanterna 

Qi gong övningar som är bra för både kropp och sinne, vilket en informant beskriver såhär:  

Håller igång med att jag kör Qi gong en timme varje morgon. Och det är nog 
det som håller mig mjuk i kroppen. 

Detta överensstämmer med vad Hagberg & Rennemark (2004) skriver om att det är 

oundvikligt att förlora den del av den kroppsliga spänsten vid ökad ålder. Huden blir mindre 

elastisk, syn och hörsel försämras och krämpor av olika slag visar sig. Det är viktigt att kunna 

acceptera denna motgång som är oundviklig och lägga sin energi på sådant som inte 

förhindras av den kroppsliga försämringen. Äldre människor kan också känna frustration över 
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att inte orka göra saker på samma sätt som tidigare och över att de vardagliga aktiviteterna 

och sysslorna tar längre tid. De äldre ska inte behöva uppleva stress på grund av krav, varken 

från dem själva eller från omgivningen (Olsson & Olsson, 2004). 

En informant beskriver:  

Det är ju inte det enklaste jobbet man har gjort. Så nog känner man av 
skavanker. Så är det bara…  

Informanterna menar att de accepterat att kroppen inte är lika ”pigg och fräsch” som den var 

när de var yngre, men de gör det bästa av situationen för att fortsätta ha ett rikt och 

meningsfullt liv.  Den ökade tiden för aktiviteter och fritidssysselsättning är positivt för de 

flesta av intervjupersonerna och en pensionär berättar:   

Man har ju tid och sköta sin hälsa mycket bättre nu när man är pensionär för 
när man jobbar och är trött och jobbar heltid så orkar man inte sköta hälsan, 
men när man är pensionär så har man mer tid och ork att sköta den. Man kan 
planera in tid för att göra det. Nackdelen kan ju vara att minnet inte är riktigt 
som det var tidigare och så är det ju inte en massa måsten på samma vis. 

Det är lätt att bedöma vad ens anhöriga klarar av efter deras ålder, vilket kan leda till vad 

Rasmusson (2005) anger. Författaren skriver om sin mamma som var 67 år när hon blev änka. 

”Sommaren efter var hon hos oss på landet. Vi cyklade mycket och hon frågade mig om jag 

tyckte att hon också skulle cykla. Det tyckte jag absolut inte! Det var alldeles för riskabelt för 

en kvinna i hennes ålder. Hon cyklade inte den sommaren och sedan aldrig mer. ”Själv är jag 

äldre nu, och springer några mil i veckan. Cykla har jag ingen tanke på att jag skulle vara för 

gammal för. Jag är väl ingen gubbe heller!” (s. 25). Vidare menar författaren att människans 

syn på åldrande och ålder förändras i och med att vi blir äldre. Vilket också ses i följande 

citat:   

När jag var yngre tyckte jag att man var väldigt gammal när man var 65 år 
men när man själv är 65 år så betraktar man inte sig själv som gammal utan 
då kan man se en person som är 80 och tycka att den är ju faktiskt ganska 
gammal. Ibland när man är och jobbar så tappar man känslan för hur 
gammal någon egentligen är, för man tänker inte på det för då är man där på 
samma villkor.  

Jönsson & Lundin (2007) anger att känslan av att befinna sig i en viss ålder stämmer inte 

alltid överens med omgivningen. Det är uppenbart hur föreställningar om olika åldrar också 

får oönskade eller önskade konsekvenser för den enskilde individen.  
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4.2 Att gå i pension 

Några av informanterna upplevde att pensioneringen var väldigt omvälvande och en stor 

förändring i livet. De betonade att det var konstigt att plötsligt inte ha något att sysselsätta sig 

med, efter en tid så anpassade de sig dock till sitt nya liv som pensionär och accepterade det 

mer och mer. En informant uttryckte sig såhär:  

Den stora omställningen var att telefonen inte ringde lika mycket . Tog tid att 
vänja sig vid. Innan ringde det hela tiden nästan.  

En annan av intervjupersonerna som gick i pension på grund av plötslig sjukdom upplevde 

pensioneringen som en väldigt stor omställning. När förslaget om att han skulle gå i pension 

dök upp fick han panik, men efter att chocken lagt sig och han vant sig vid tanken att vara 

pensionär anpassade han sig till det nya livet och försökte göra det bästa av det.  

Andra informanter upplevde pensioneringen som väldigt positiv och menade att det var skönt 

att gå i pension. De kände att de hade arbetat färdigt och att de inte hade något nytt att komma 

med i sitt arbete. En informant beskriver känslan av att gå i pension såhär:  

Trots att det var mycket jobb så tyckte jag att jag var på väg och vända blad. 
Jag trivdes väldigt bra på mitt jobb och då kändes det bra och gå, för det 
fanns inga konflikter och det var inte risigt på något sätt. Jag hade jobbat 
som arbetsledare i 35 år så det kändes som om jag hade jobbat färdigt. 
 

Fler informanter uttryckte också att det kändes bra att gå i pension eftersom de själva ansåg 

att de inte hade något nytt att bidra med i sitt yrke. De flesta av intervjupersonerna är väldigt 

positiva till att gå i pension och kan inte se mycket som skulle vara negativt med att lämna 

yrkeslivet. På frågan om det finns något negativt med att gå i pension svarar en informant:   

Jag kan inte säga något negativt. Jag kommer inte på något. Och jag hade 
inte gruvat mig någonting för att gå, men det tycker inte jag. De finns ju de 
som är som gifta med sitt jobb och för dem är det nog jobbigt. 

Friheten att göra vad man vill är genomgående det största skälet till att intervjupersonerna 

upplever pensioneringen positiv. Tiden är något som de flesta informanterna tog upp. Idag har 

de all tid i världen som pensionärer att genomföra drömmar, och andra aktiviteter de inte haft 

tid med då de arbetade. Denna frihet som pensionärerna pratar om är värdefull, vilket ses i 

följande citat: 
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Jag brukar säga att jag är friherrinna, eftersom jag är fri och ledig. Man är 
ju bortskämd med att man är fri och kan bestämma över sina dagar själv.  

Förvärvsarbetet innan pensioneringen innebar för många informanter att de inte alltid kunde 

göra vad de önskade eftersom de inte hade tid för det. En intervjuperson beskriver den härliga 

känslan av att kunna styra sin vardag på egen hand såhär:  

En annan sak som jag tycker är otroligt positivt idag är att på morgonen, då 
kan jag hämta tidningen och sen gå tillbaka till sängen för att läsa den i lugn 
och ro, utan att titta på klockan och känna att jag måste stiga upp och äta 
frukost och iväg till jobbet. Så morgonstunden tycker jag är bra. Har man 40 
års erfarenhet av att studsa upp ur sängen så… 

Ser man naturligt åldrande som en orsak till pensionering måste man ha i åtanke att dagens 

sextiofemåringar är friskare och orkar mer än tidigare generationer i samma ålder. Samtidigt 

har tempot i stora delar av arbetslivet ökat, dock inte lika fort som de äldre blivit friskare. 

Äldre är enligt Rasmusson (2005) i allmänhet svagare än yngre, vilket i ett fysiskt krävande 

arbete är en nackdel. Men de tunga arbetena har blivit färre och pensionering av åldersskäl 

borde minska istället för att öka. Särskilt om de individuella skillnaderna mellan äldre är 

större än mellan äldre och yngre som grupp. Tusentals pensionärer är starkare, friskare, och 

piggare än samma antal fyrtioåringar med heltidsarbete. På frågan om informanterna skulle 

vilja återvända till sitt jobb om de fick, svarar de allra flesta utan tvekan nej. De ser större 

livskvalité i att vara pensionär och ha mer tid över till resor, barnbarn och annat de intresserar 

sig för.  En informant beskriver pensionärers inställning om val mellan arbete och 

pensionering såhär:  

Ja det finns ju en hel del pensionärer och jag tror att det är väldigt kluvet, en 
del pensionärer vill ju inte jobba för att det ska finnas jobb till de yngre, men 
för de som vill jobba så skulle det ju vara bra om de fick det. 
 

V
i

 

almöjligheter och känslan av att han kontroll över sitt liv anses vara viktigare för 
nformanterna än att arbeta och tjäna mer pengar.  

4.3 Att hitta ny sysselsättning          

Enligt Jönsson & Lundin (2007) hittar människor som går i pension nya former för att känna 

sig behövda och vara aktiva då arbetet ersätts med intensivare kontakter med barn och 

barnbarn. Det finns enligt författarna också mer tid för engagemang i föreningar eller åka iväg 

på efterlängtade resor. De flesta av informanterna har hittat nya former för att fortsätta vara 
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aktiva och ser det som betydelsefullt att hitta något nytt att göra som pensionär. En av 

intervjupersonerna uttrycker sig såhär:  

Om man inte har nåt att sysselsätta sig med, då kan man bli av med sina 
sociala kontakter när man slutar jobba och sen säljer man sitt hus och flyttar 
in en lägenhet. Så sitter man där inom fyra väggar. Man måste som skola in 
sig på något man vill göra. 

Att ha tillgång till flera meningsfulla livsområden kan minska sårbarheten och öka 

möjligheterna att behålla och hitta nya sammanhang i tillvaron, exempelvis vid förändringar 

och förluster av olika slag. För de flesta tycks pensioneringen ge en slags tillfällig avlastning 

från arbetsansvaret de hade förr vilket påverkar den personliga upplevelsen av den egna 

hälsan positivt. Forskare har dock pekat på att mer successiva övergångar mellan 

förvärvsarbete och pensionering kan göra det lättare att hitta och utöva engagerande 

aktiviteter efter pensioneringen (SENIOR 2005, 2003). 

En informant uttrycker också att det är viktigt att själv ta ansvar för att ta tag i sitt liv vid 

pensioneringen och säger: 

Och så måste man ju själv ta tag i det, man kan ju inte förvänta sig att någon 
annan ska göra det. 

För att en åldrande människa skall behålla sin hälsa och sitt sociala välbefinnande är det 

betydelsefullt att hon fortsätter att vara socialt aktiv. Den sociala interaktionen är livsviktig 

för människan och genom den sociala aktiviteten får den åldrande människan en positiv 

självkänsla och bättre livstillfredsställelse enligt Bengtson (1985). 

Liksom Jönsson & Lundin (2007) menar de flesta av intervjupersonerna att resor är ett väldigt 

viktigt inslag i livet efter pensioneringen. De väljer att spendera mycket tid på att resa, oftast 

flera gånger per år. Informanterna anser också att de har mer tid för att resa då de slipper söka 

semester och därmed kan åka iväg princip när som helst, vilket framgår i följande citat: 

Jag tycker att jag har mer möjligheter att välja med nu, när jag jobbade så 
orkade jag inte göra det jag skulle vilja göra. Nu finns det ju större 
möjligheter att resa, när man jobbar så kan man ju inte ta o hoppa på en 
sista minuten resa. Det kan man ju när man är pensionär då kan man ju åka 
iväg samma eftermiddag om det är så. 

 

Att pensionärerna har möjlighet att åka iväg på resor i princip när som helst visar att de är 

väldigt flexibla och har en stor frihet i sitt liv. Informanternas intresse för resor innebär även 
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att de är nyfikna och vill upptäcka nya saker, vilket de inte haft tid för innan de 

pensionerades. 

4.4 Sociala nätverk 

Genom intervjuerna kan vi konstatera att pensionärer ofta har ett rikt och aktivt socialt liv och 

att de ofta har ett fullt schema med aktiviteter och möten med vänner. Majoriteten av de 

intervjuade hade de flesta dagar fullt planerade med aktiviteter och annat som skulle göras 

och de förstod inte riktigt hur de får tiden att räcka till. En informant säger såhär: 

Ja, nog har vi o göra. (…) Vi har aktiviteter mellan fem och sju timmar om 
dagen. (…) Vi håller ju igång i stort sett hela dagarna.  

Informanterna menade att de hade en bra kontakt med vänner och familj och en av dem säger 

att hon har daglig kontakt med hennes vänner, antingen via ett personligt möte eller via 

telefon.  

För samtliga pensionärer var det viktigt att de hade bra kontakt med sin familj och vänner. De 

flesta hjälpte sina barn och barnbarn på olika sätt. En kvinna berättade att hon numera arbetar 

som farmor på 40 % och en annan att hon ofta får hjälpa barnbarnen när de är sjuka eller ska 

skjutsas till någon träning. De är viktiga personer i sina barns liv och även i deras barnbarns 

liv, vilket skapar meningsfullhet för dem. En intervjuperson beskriver sina förväntningar inför 

pensionen: 

Det jag tänkte på i så fall skulle vara att jag skulle få mer tid för mina barn 
och barnbarn. Så kan jag hjälpa till när de är sjuka och krassliga, då de kan 
komma hem till mig eller så kan jag komma hem till dem. 

Det är också viktigt för äldre att umgås med yngre personer för att få ett intresse av vad som 

händer i dagens samhälle, detta för att inte bara leva på minnen (Olsson & Olsson 2004). 

Genom att umgås med sina barn och barnbarn så skapas detta intresse för omgivningen hos 

pensionärerna. En man menar:  

Man är inte lika uppdaterad som man var när man arbetade. Man har inte 
lika mycket koll på allt som händer i dagens samhälle. 

Det finns många studier som visar att det sociala nätverket är viktigt för människan och att det 

hjälper henne att må bra och hålla sig frisk, vilket stämmer bra överrens med vad 

informanterna upplever. Nätverket kan hjälpa till att hålla människan trygg och mindre 

stressad (Hagberg & Rennemark, 2004). Man kan dela upp en människas sociala nätverk som 
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hjälper till mot stressupplevelser i två olika grupper, det vill säga nära vänner och familj samt 

andra människor som finns i personens umgängeskrets. Tornstam (1998)  menar att familjen 

är viktig, men att relationerna till vänner utanför familjen har större betydelse för 

välbefinnandet. Skillnaden ligger i att familjerelationerna är något som alltid finns, men att 

vänskapsrelationerna vilar på mer frivilliga grunder. En annan skillnad är att inom familjen 

finns det oftast större åldersskillnader än i vänskapskretsen, där man ofta är i samma 

åldersgrupp och har liknande intressen och erfarenheter. Vänner och bekanta är en viktig del i 

de intervjuade pensionärernas liv. Om en vän till en informant plötsligt skulle vilja hitta på 

något, så fanns de ofta inga hinder till att ändra på sina planer för att kunna umgås istället, 

vilket framgår i följande citat: 

Om jag håller på med något och någon ringer och vill gå ut o gå eller så, så 
lämnar jag det jag håller på med. När man jobbar då har man en mer 
begränsad tid, då måste man kanske göra vissa saker. Då är det mer måste. 
Nu är det nog mer upp till en själv hur måste-styrd man är. 

En annan kvinna beskriver sin vänskapskrets såhär och säger: ”Jag har inte haft så många 

vänner utan jag har några få riktigt nära vänner istället.” Informanterna var alla överrens om 

att de själva kunde styra vilka de ville umgås med numera och att de inte längre behövde 

begränsas till kontakter de hade via arbetet. En kvinna menar att förr fick man de kontakter 

man fick genom arbetet, och att det bara var så, men att man numera själv kan välja fritt vilka 

man vill umgås med och säger: ”Jag väljer mitt umgänge på ett annat sätt än tidigare.”  

En annan av informanterna menar att då han förvärvsarbetade skedde kontaken med 

arbetskamrater genom restaurangbesök och middagar i hemmet. Han säger vidare att han 

hade ständig kontakt med sina arbetskamrater via telefon och att det var en av de största 

omställningarna när han gick i pension. Han får som pensionär mer tid att ägna sig åt sin 

familj och aktiviteter som han finner glädje i och även uppgifter som gör nytta i och 

runtomkring hemmet. Ytterligare en annan informant berättar att han hade mycket kontakt 

med sina arbetskamrater när han arbetade och att han fortfarande har det, även om det sker i 

mindre utsträckning. Han säger:  

 
Men annars har man ju fortfarande kontakt med sina goda vänner… så vi 
sitter ju inte hemma o surar. Utan det är ju fortfarande fart på oss! 

 

Hos de övriga informanterna varierade kontakten med gamla arbetskamrater, en del hade 

fortfarande kontakt med dem och andra inte. Samtliga hade fortfarande bra kontakt med sina 
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gamla vänner. En intervjuperson uttrycker sig såhär om nya kontakter när man har blivit 

pensionär:  

 
Inleda nya kontakter och det tror man inte, för att man tror ju att när man är 
pensionär så kapslar man in sig och sitter där med sina gamla vänner, men 
det är ju tvärtom. I och med att man går in i nya föreningar och då lär man ju 
känna nya människor. Och så är man på nån kurs och då hör man nån prata 
om en annan kurs som de tycker är roligt och då kanske man blir nyfiken på 
det och testar det och då lär man ju känna ännu fler människor. Man lockas 
in i nya situationer när man träffar nya människor. 
 

Enligt Hagberg & Rennemark (2004) har personer med ett starkt socialt stöd mer positiva 

värderingar av både sig själv och andra, de känner sig även mer omhändertagna än de 

personerna med ett svagare socialt nätverk. Samtliga informanter menar att de inte saknar 

något och att de har det bra, men de tar även upp hur det kan vara för andra som inte har det 

lika bra som dem. Intervjupersonerna är medvetna om att inte alla pensionärer har en god 

ekonomi och kanske inte heller har hälsan i behåll. De kanske inte heller har så många vänner 

och därmed känner sig ensamma. En av informanterna säger att hon har en väninna som inte 

har det särskilt bra, men att hon alltid försöker ställa upp för henne. Det finns även de som 

känner sig ensamma vilket också kommer fram i studien. En kvinna berättade om när hennes 

väninna ringde till henne en dag:  

Som igår, då ringde min väninna till mig och sa: ’kom och ät med mig!’ 
Men jag hade nyss ätit. Men hon sa: ’Kom och ät med mig ändå och 
håll mig sällskap’. För det är ju faktiskt så, att många är ju faktiskt 
ensamma och framförallt kvinnor. Att laga mat och sitta och äta själv 
är ingen kul grej. 

Tornstam (1998) tar även upp studier, gjorda av exempelvis Rubenstein, Shaver och Pepleau 

samt Rusell som pekar på samma resultat som vi kommit fram till; att ensamhet och isolering 

inte är lika vanligt hos pensionärer som teorierna påstår. Studierna visar även på att ensamhet 

inte är ett större problem bland äldre än i andra åldersgrupper. 

4.5 Ekonomi  

Enligt Berg (2007) är den viktigaste inkomstkällan för de flesta äldre pensionen. Beroende på 

kön, ålder och tidigare inkomst är den olika stor för alla pensionärer. Ofta har kvinnor lägre 

pension än män eftersom de ofta har haft deltidsarbete och/eller varit hemmafruar, vilket 

informanterna pratar om. Detta tar även Kruse (2002) upp som säger att kvinnornas pension 

består av endast 60 procent av männens, förutom i den äldsta åldersgruppen där pensionen för 
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kvinnor är 77 procent av männens. En informant som har mist sin make pekar på detta 

problem och säger: 

När man har varit gift så länge så tycker man ju att pensionerna borde slås 
ihop och åtminstone delas på mitten.(…)I tio år jobbade jag på halvtid. (…) 
Och det har ju straffat sig för min del nu när jag ska få ut min pension. 

Att en person ska behöva känna att hon blir straffad för att hon arbetade halvtid för att kunna 

vara hemma med barnen påvisar en brist i pensionssystemet. I hennes fall så tjänade maken 

mer pengar än hon och de trodde att de skulle få ut en större summa tillsammans vid 

pensioneringen, men nu när han har avlidit, får hon klara sig på en mindre summa.  

Ett särskilt problem kan exempelvis vara att äldre numera får stå för kostnaderna för 

läkemedel och sjukvård. Har en person redan dålig pensionsersättning så kan det ställa till 

med stora problem för individen, då han/hon kanske hellre avstår läkarvård för att det kostar 

för mycket (Berg, 2007). En av informanterna uttryckte sin åsikt om den ekonomiska 

situationen såhär:  

Man har ju mycket mindre pengar, katastrofalt mycket mindre pengar! Det är 
det sämsta! Det är ganska förfärligt att man har jobbat i över 40 år och så 
får man inte ut mer! 

Att man som pensionär har mindre inkomst kan också påverka hur mycket aktiviteter man kan 

hitta på. Tyvärr kostar ju det mesta, menar några av informanterna. En kvinna berättar att 

pensionärer som är medlemmar i någon förening ibland kan äta lunch för en billigare summa. 

Trots subventioneringen så finns det vissa pensionärer som anser att det är alldeles dyrt för en 

måltid, detta visar på att inte alla pensionärer har det så bra ekonomiskt. En annan kvinna 

säger så här om aktiviteter och ekonomi:  

Jag har alla möjligheter jag vill till att utöva sociala aktiviteter, den enda 
begränsningen skulle vara mitt egna intresse och ekonomi i så fall. 

Detta citat visar att det finns ett stort intresse för att delta i olika aktiviteter och att utöka sina 

sociala kontakter, men att dålig ekonomi kan vara ett hinder för detta. 

4. 6 Aktiviteter 

Vad gäller olika aktiviteter var samtliga informanter med i någon förening eller liknande. På 

dessa sociala mötesplatser gavs pensionärerna möjlighet att skapa nya kontakter och delta i 

olika aktiviteter. En av informanterna såg inga hinder för att prova på nya saker och säger: 
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”Jag menar det enda hindret som kan finnas är mig själv, så det går inte att skylla på någon 

annan.” Några av informanterna var medlemmar i föreningar, men inte särskilt aktiva, andra 

var mer aktiva och/eller satt med i styrelsen. En kvinna gick till ett café några kvällar i veckan 

för att träffa andra människor och prata bort en stund. Skrivarcirklar och språkkurser är andra 

aktiviteter som en del av informanterna ägnade sig åt. En av männen ägnar stor del av sin 

fritid till att fota, vilket är en av hans stora passioner i livet.  

Intressena varierar hos informanterna men samtliga tyckte om att komma ut och att umgås 

med vänner. De flesta löste även ofta korsord eller någon gång för att träna huvudet. Ungefär 

hälften av de intervjuade har ett fritidshus, antingen på landet eller i skärgården dit de kan åka 

på sommaren men även ibland på vintern. Denna stuga var för några en undanflyktsplats där 

de kunde ta det lugnt och ”ladda batterierna”. Även när de förvärvsarbetade var fritidshuset en 

plats där de inte behövde tänka på plikter och ansvar på samma sätt som hemma.  

Återkommande under intervjuerna var detta med bristen på tid och hur man skulle hinna med 

allt. De flesta hade tänkt, innan de gick i pension, att de skulle ha gott om tid att göra alla de 

aktiviteter de ville. Men så blev det inte riktigt vilket framgår av följande utsaga: ”Numera 

undrar man hur vi någonsin hann med att arbeta!” De flesta av informanterna uttryckte att de 

hade många saker att göra och att de undrade hur de hann med allt som skulle och ville göras. 

En beskriver tidsbristen såhär: ”Den tiden som man skulle få, man tänkte: åååhh vad mycket 

tid man skulle få, men så var det inte.”  

Som motsats till detta finns disengagemangsteorin som innebär att man drar sig tillbaka när 

man blir äldre. Detta ska bero på att individen lösgör sig från samhället gradvis för att 

förbereda sig inför döden. Denna naturliga process ska då vara förenat med tillfredsställelse 

och inre harmoni (Tornstam, 1998).  

4.7  Samhällets syn på pensionärer och pensionering 

Det svåraste med att åldras är enligt Rasmusson (2005) inte att åldras, utan att andra 

behandlar en därefter. Till slut ger man upp inför alla dessa negativa förväntningar och finner 

sig i sin roll som åldring och blir lika glömsk och trött som det förväntas. Åldrandets problem 

i Sverige är mest en fråga om attityd. Man tror inte äldre om mycket, och det gör inte de 

själva heller. På frågan om vilka erfarenheter informanterna har på samhällets syn på 

pensionärer svarar de väldigt olika. Å ena sidan svarar en del att de inte har någon aning, och 

att de inte alls funderat på hur samhället ser på pensionärer. Å andra sidan menar en del 
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informanter att människor i samhället tror att pensionärer blir nonchalerade och endast sitter 

hemma i sin ensamhet. En av intervjupersonerna talar dock emot uppfattningen om att 

pensionärer skulle diskrimineras och säger:  

Det finns ju de som tycker man blir osynlig i samhället och att man inte kan 
påverka, men det kan man ju. Men inget som jag har brytt mig om att ta mig 
till i någon större utsträckning. Jag har inte känt någon gång att man har 
blivit negligerad på grund av att man har blivit pensionär!  Snarare tvärtom. 
Man får ju billigare priser, man kan ju lösa pensionärskort. 

Rasmusson (2005) skriver om Ellen Key som skrev ”Att åldras är ingen nödvändighet, endast 

en ovana”, hon ansåg att folk åldrades i onödan och att det inte var konstigt att unga 

irriterades på sina föräldrar som blev gamla. Key ansåg också att man överhuvudtaget inte 

behöver åldras psykiskt.  Några informanter talar om att de ibland glömmer bort att de är 

”pensionärer”.  
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5. Sammanfattande slutdiskussion 

Studien som genomförts visar att pensioneringen för de flesta innebär en stor förändring, som 

för de flesta leder till nya möjligheter. Pensionärerna får tid att genomföra de drömmar och 

aktiviteter de alltid velat. Att bli äldre innebär enligt Rasmusson (2005) förändringar och 

försämringar när det gäller den fysiska och psykiska hälsan, vilket även informanterna 

påvisat.  Intervjupersonerna menar att det är väldigt viktigt att fortsätta vara aktiv även när 

man blivit pensionär för att behålla hälsan och sitt sociala liv. Vikten av att fortsätta vara aktiv 

lyfter även Olsson & Olsson (2004) och Jönsson & Lundin (2007) fram. Författarna är 

överens om att det förhållningssätt och den inställning en människa har till pensioneringen 

påverkar hur individen upplever situationen. Rasmusson (2005) menar också att människans 

inställning till sitt liv och pensioneringen påverkar upplevelsen av det fortsatta livet. Vidare 

menar han att en individs tankar om sitt tidigare yrke och yrkesliv är en viktig faktor som 

påverkar livet som pensionär. Olsson & Olsson (2004) och Jönsson & Lundin (2007) menar 

också att förmågan att hantera förändringar är också avgörande för upplevelse av 

pensionering. Rasmusson (2005) skriver att personer som haft ett fysiskt tungt arbete upplever 

sin pensionering sämre än de som haft ett intellektuellt arbete. Detta antas enligt författaren 

bero på att kroppen åldras i snabbare takt än huvudet. Detta stämmer överens med resultatet 

av studien i och med att de informanter som haft ett meningsfullt och intellektuellt yrke 

upplever sin pensionering bättre än de som inte varit lika nöjda med sitt yrkesliv. De manliga 

informanterna verkar uppleva pensioneringen svårare än de kvinnliga. Vilket enligt 

Rasmussons (2005) teori kan bero på att män till större del bygger sitt sociala nätverk på 

arbetskamrater, och förlorar dem i och med att de blir pensionärer. De manliga informanterna 

har i sitt arbete haft mycket makt och en stark position i sitt yrke. Förlust av status kan ha lett 

till att männen upplevt det jobbigare att plötsligt lämna arbetet och bli pensionär. 

Informanterna menar att man själv måste ta ansvar för att hitta nya aktiviteter att sysselsätta 

sig med då man blivit pensionär, för att inte hamna i ensamhet och isolering. De flesta av 

intervjupersonerna har en väldigt positiv inställning till att de blivit pensionärer och ser 

möjligheter i sin tillvaro, och är genomgående väldigt sociala och aktiva. De deltar i olika 

former av föreningsverksamhet, idrotter och andra individuella aktiviteter. Pensionärerna 

anser att pensioneringen har gett dem tid att utöva de sociala aktiviteter de inte haft tid för då 

de arbetade. De flesta av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att ha ett socialt nätverk 

då man blir äldre, vilket även Olsson & Olsson (2004) och Rasmusson (2005) diskuterar. 
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Denna teori om att dagens pensionärer är aktiva talar emot den så kallade 

disengagemangsteorin som innebär att pensionärerna drar sig undan från samhället i samband 

med att de åldras. Vidare menar Olsson & Olsson (2004) att föreställningen om äldre 

människors sociala integration antas vara sämre än den är. Tornstam (1998) hänvisar till 

urbaniserings- och industrialiserings processerna som har lett till att de äldre isolerats. Även 

Hagberg & Rennemark (2004) anser att sociala nätverk är viktiga att ha för att människan ska 

uppleva trygghet, må bra och hålla sig frisk, informanterna anser liksom författarna att det är 

viktigt att ha ett bra socialt nätverk för att må bra som pensionär.  

Rasmusson (2005) menar att det inte är svårt att åldras, utan att man som pensionär behandlas 

därefter. Till slut ger den äldre upp inför de negativa förväntningar som finns i samhället, och 

finner sig i rollen att vara ’gammal och glömsk’. Några av informanterna berättar att de inte 

ser sig själva som pensionärer och ibland glömmer bort att de gått i pension. Anledningen till 

att intervjupersonerna inte ser sig själva som gamla kan ha att göra med Rasmussons (2005) 

antagande om att äldre inte förberett sig på att bli pensionärer och stretar emot faktumet att de 

börjat bli äldre. De kanske inte heller jämställer sig med bilden som de har av pensionärer.  

Eftersom informanterna förklarar att de inte ser sig själva som pensionärer, antar vi att de inte 

uppfattar sig tillhöra en viss grupp i samhället som förväntas agera på ett visst sätt. Samhällets 

bild av dagens pensionärer innebär ofta att de är sjuka och isolerade. Individens 

självuppfattning påverkas av samhällets negativa syn på äldre (Rasmusson, 2005). Slutsatsen 

vi drar av detta är att individerna placeras i kategorier där de själva inte anser att de hör 

hemma, eftersom de är aktiva och friska pensionärer. För ett ökat välbefinnande hos 

pensionärer bör den negativa uppfattningen av äldre förändras. En mer successiv övergång 

mellan förvärvsarbete och pension skulle kunna underlätta för individen att hitta en 

meningsfull aktiv sysselsättning under pensionen. Övergången kan exempelvis innebära att 

individen successivt minskar ner på sysselsättningsgraden. En ny tids pensionärer är på väg 

att växa fram, och äldre kommer i framtiden att vara friskare och mer aktiva än förr. 

Förvärvsarbetet har minskat de senaste decennierna vilket medfört att dagens nyblivna 

pensionärer haft möjlighet till större fritid än deras föräldrar. Detta har på ett sätt förberett 

pensionärerna inför pensioneringen då de haft tid till social interaktion, bland annat i form av 

föreningar, vänner och fysisk träning. Denna möjlighet till fritid under yrkeslivet kan ha gjort 

det lättare för informanterna att hitta ny sysselsättning efter pensioneringen.  
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Tornstam (1998) skriver om teorier som innebär att äldre människor är isolerade och 

ensamma. Han menar att den föreställningen hör ihop med effekter av moderniseringen. 

Industrialiserings- och urbaniseringsprocesser kan kopplas till isolering och ensamhet särskilt 

hos äldre. Dessa teoretiska förutsägningar stämmer inte med denna studie, då de flesta av 

informanter inte visade några tecken på ensamhet och/eller isolering. Rasmusson (2005) 

menar att de som klarar sig bäst är de som bevarar sammanhang från sitt tidigare liv samtidigt 

som de skaffar sig nya vänner och intressen. Informanterna upplever sig ha en positiv 

pensionering, vilket kan ha att göra med att de flesta skaffat sig nya vänner och intressen 

medan de samtidigt har kvar gamla sociala sammanhang. Enligt Berg (2007) deltar många av 

dagens pensionärer i föreningsliv, vilket också intervjupersonerna i denna studie gör. 

Den så kallade disengagemangsteorin stämmer inte överens med de resultat informanterna 

påvisat. Denna teori innebär att de intervjuade pensionärerna i så fall skulle dra sig tillbaka för 

att lösgöra sig från samhället, vilket de inte gör. Istället är de väldigt socialt aktiva. De resultat 

som informanterna påvisat stämmer bättre överens med vad Tornstam (2005) kommit fram till 

i sin studie om gerotranscendens.  

Slutligen menar informanterna att förutsättningen för att de ska kunna vara fortsatt aktiva i 

framtiden, är att de får behålla sin goda hälsa. 
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                                                                                                                Bilaga 1 

 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

I dag finns drygt 11 000 personer som är 65 år eller äldre i Luleå kommun. Att lämna 

yrkeslivet och arbetskamraterna innebär en stor förändring för en människa. En av de största 

är att inte längre gå till jobbet. Vi är nyfikna på hur nyblivna pensionärer i Luleå kommun ser 

på sitt liv och om det har förändrats efter pensioneringen. För att få reda på detta är ni väldigt 

viktiga för oss, då ni har den kunskapen som vi behöver. Genom era berättelser och 

erfarenheter kan vi skapa oss en bild över vad det innebär att gå i pension och hur/om det 

förändrar en persons sociala liv. 

Vilka är vi då?  

Vi som gör denna förfrågan är två studenter som studerar sista terminen på Sociala 

omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Nu skall vi genomföra vårt 

examensarbete och har för avsikt att göra en studie om pensionärers sociala liv i Luleå 

Kommun. Vårt syfte med studien är att undersöka hur nyblivna pensionärer över 65 år 

upplever sitt sociala liv och hur det har förändrats i och med pensioneringen.  

Hur kommer arbetet att gå till?  

Vi planerar att genomföra 8 intervjuer sammanlagt. Under intervjuerna kommer vi att 

använda oss av öppna frågor och du som informant kommer att ges möjlighet att själv berätta 

om dina tankar och erfarenheter kring ämnet. Intervjuns längd beräknas bli cirka 60 minuter, 

men tidsåtgången kan variera beroende på intervjuns innehåll.  

Du kommer inte att behöva lämna ut några som helst personuppgifter och du kan när som 

helst avbryta intervjun och ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Resultatet av arbetet 

kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen informant skall kunna identifieras. 

Materialet som ligger till grund för rapporten kommer inte att innehålla information som 
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innebär att den enskilde går att identifiera. Underlaget vi får vid intervjuerna kommer endast 

att användas i forsknings- och studiesyfte. 

Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa och analysera informationen för att sedan 

använda den i vårt examensarbete. Vår slutliga rapport kommer att publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Är du intresserad av att delta i vår studie? Var vänlig kontakta oss så snart som möjligt.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Theresé Johansson  

Kurs: Examensarbete O0014A  

Telefon: 073-8371944  

E- mail: idajoh-5@student.ltu.se   

  

Isabelle Johansson 

Kurs: Examensarbete O0014A  

Telefon: 073-9091856 

E- mail: isajoh-5@student.ltu.se

 

Lena Widerlund 

Kursansvarig 

Handledare 

Telefon: 0920-493858 

E-mail: lena.widerlund@ltu.se
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                                                                                                                          Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                                                       

Bakgrund: 

Hur länge har du varit pensionär? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Hur ser din familjesituation ut?  

Vad har du för intressen?  

 

Socialt perspektiv: 

Beskriv ditt sociala liv idag i jämförelse med före pensioneringen?  

Beskriv dina möjligheter att utöva sociala aktiviteter efter pensionen. Skillnader? 

Vad hade du för tankar och förväntningar inför pensioneringen? Blev det som du hade tänkt? 

Vad var positivt respektive negativt med att gå i pension? 

 

Allmänt: 

Vad har du för erfarenheter av samhällets syn på pensionering/pensionärer?  

Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för dig? 

 


