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ABSTRACT 
 
Retirement is associated with many changes in life, it reveals entrance to a new stage 
in life, offers new social roles, and requires adjustment of economy. Earlier, retirement 
was followed by age or an incapability to work. Nowadays, time and motive for 
retirement is highly individual. Earlier research viewed retirement in terms of ”chock” 
and ”trauma” according to the individual’s life satisfaction. Empirical findings have 
shown different results but no simple connection between work and retirement seems 
to exist. Retirement should be viewed as a process rather than a single event. This 
thesis aims, through a qualitative study, to explore what retirement implies for life 
satisfaction and wellness in terms of role- and activity changes and to identify factors 
that conduces a satisfactory adaption in retirement. Fourteen retirees were interviewed 
through open, half-structured, questions. The stories told by them about their 
retirement process testified that despite their multifaceted contents they had some 
patterns in common and implications could be made about why they had adapted well 
to the retirement. Further, questions aroused about the role of retirement, since it was 
viewed fairly abstractly and vague. The study do show that the they experienced that 
they had adapted well to retirement and the factors responsible for this was activity, 
social contacts, good health, and preparation.  
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SAMMANFATTNING 
 
Pensioneringen är för individen förknippad med olika förändringar som till exempel 
inträdet till ett nytt livsstadium, nya sociala roller, ändrad ekonomi och ändrad livsstil. 
Pensioneringen har tidigare betraktats ur ett eländesperspektiv och fokus har legat på 
att pensioneringen inneburit ”chock” och ”trauma” för individens livskvalitet och 
välbefinnande men de empiriska resultat som har framkommit har inte visat detsamma. 
Några enkla samband mellan arbete och pensionering har ej hittats utan pensioneringen 
bör snarare ses som en process. Detta examensarbete syftar till att undersöka vad 
pensioneringen innebär för individens livskvalitet och välbefinnande i termer av roll- 
och aktivitetsförändring och till att identifiera faktorer som bidrar till god anpassning 
till livet efter arbetslivet. Fjorton pensionärer intervjuades med hjälp av öppna 
halvstrukturerade frågor och deras berättelser kunde vittna om att 
pensioneringsprocessen, trots sin mångfasettering, hade vissa gemensamma drag. Av 
dessa kunde vissa slutsatser dras om vad som hade gjort att de hade anpassat sig väl. 
Vidare uppkom frågor om pensionärsrollen, då de upplevde den som abstrakt och 
otydlig. Studien visade dock att de hade anpassat sig väl till sin pensionering och 
faktorer som bidrog till detta var aktivitet, sociala nätverk, god hälsa samt förberedelse.  
 
Nyckelord: Pensionering, anpassning, övergång 
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1. INLEDNING 
 
Pensioneringen är en av de stora milstolparna i livet då individen ställs inför en mängd 
olika förändringar som till exempel nya sociala roller, förändrad inkomst och 
omställning av ett helt livsmönster (Olsson, Gummesson, & Gummesson, 1996). 
Pensioneringen som den är känd idag tillkom som en del av den industriella 
utvecklingen. Innan fanns inget ekonomiskt system som gav människor rätten till en 
försörjning utan arbete till följd av en viss uppnådd ålder (Atchley, 1982). Dagens 
pensionssystem är uppbyggda för att ge individen ekonomisk trygghet och tillfredsställa 
behovet av vila och ledighet. Förutom de offentliga och privata medel som erbjuds kan 
individen idag både använda avtals- och förtidspensioner som utträdesvägar från 
arbetslivet (Nordenmark & Stattin, 2006). Hög ålder eller sjukdom var förut 
huvudanledningarna till varför individen pensionerades. I dagens samhälle är både orsak 
och tidpunkt för pensionering högst individuellt och relativt flexibelt (Nordenmark & 
Stattin, 2006). Utträdet från arbetslivet tar sig olika uttryck individer emellan (Jonsson, 
2000) och förbättrad hälsa och lägre pensionsålder medför att fler individer idag 
kommer att tillbringa en längre period av livet som pensionerade (Lee, 2001). Hur 
pensioneringen upplevs måste sättas in i varje individs enskilda sammanhang och hur 
vägen till pensioneringen sker med tanke på de möjligheter som finns idag 
(Nordenmark & Stattin, 2006). Pensioneringen innebär förändring och omställning av 
hela tillvaron och som med all förändring kräver det anpassning (van Solinge & 
Henkens, 2008). Forskning om pensionering har ofta fokuserats på dess effekter för 
välbefinnandet och resultaten har varierat. Individuella skillnader i pensioneringen och 
val av metod tros vara orsakerna till de differentierade forskningsresultaten (Wang, 
2007).  
 
1.1 Definition av begrepp 
Begreppet pensionering innebär en för individen förvärvad ställning som baseras på en 
tidigare tjänst i samhället. Det som symboliserar pensioneringen är reducering eller 
upphörande av anställning med en erhållen rättighet till en inkomst baserad på 
individens tidigare arbetsliv (Atchley, 1996). Nationalencyklopedin (1994) beskriver 
pensionering som ett stadium där individen genom arbetsoförmåga eller ålder slutat 
arbeta och därav erhåller ekonomisk ersättning. Ur ett individperspektiv kan 
pensioneringen innebära en möjlighet att hantera hälsorelaterade problem eller en 
rättighet till ett liv efter individens eget önskemål. Pensionering sett ur ett 
samhällsperspektiv innebär skapande av arbetsmöjligheter samt en möjlighet för äldre 
att ekonomiskt klara sig själva (Atchley, 1982).  
 
Pensioneringen innebär för individen en omställning till en ny vardag. Frånvaron av 
arbete medför en aktivitetsförändring genom att de timmar som spenderades på arbetet 
nu står till fritt förfogande för individen. Pensioneringen medför även en rollförändring 
då den tidigare yrkesrollen inte längre är en av individens huvudroller. Individen kan 
då välja att ta sig an nya roller eller fördjupa sig i tidigare roller. Roll- och 
aktivitetsförändringarna står i nära relation till varandra eftersom nya aktiviteter innebär 
nya roller och frånvaron av en aktivitet kan medföra en stagnering av roller. 
Omställningarna kan påverka individens syn på sig själv och individens upplevelse av 
egna förmågor och egen livskvalitet (Kim & Moen, 2001).  
 
Livskvalitet är ett begrepp som definieras på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin 
(1993) kräver begreppet livskvalitet att tre aspekter uppmärksammas och åtskiljs: 
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“…1) yttre betingelser, vilka kan mätas objektivt eller intersubjektivt, sådant som fysisk 
rörlighet, arbete, bostad, social situation och inkomst; 2) den berördes subjektiva upplevelser eller 
bedömning av värdet av sådana yttre betingelser; 3) effekterna på en persons liv av närvaron eller 
frånvaron av de betingelser som nämns under 1), givet värderingarna i 2)” (s. 386). 

 
Vidare framgår att begreppet livskvalitet bör skiljas från livskvalitet i sig, en person med 
dålig hälsa behöver inte uppleva en känsla av dålig livskvalitet. Dock kan dålig hälsa 
vara en faktor som bidrar till en minskning av en persons livskvalitet. Livskvalitet kan 
även studeras i termer av en persons möjlighet att påverka sin livssituation, varpå det 
aristoteliska begreppet ”välbefinnande” ofta tillämpas. Begreppen livskvalitet och 
välbefinnande är ofta svårtolkade och värderas olika både individuellt och kulturellt 
(Nationalencyklopedin, 1993). Nordenfelt (1991) menar att livskvalitet är ett mått på i 
hur hög grad individen anser sin livssituation överensstämma med hans/hennes 
önskningar.  
 
En definition av begreppet ”arbete” följer av Atchley (1996) som menar att individen 
kan sluta arbeta, men individen slutar aldrig att jobba. För att kunna gå i pension krävs 
att individen har arbetat. Arbete definieras enligt Nationalencyklopedin (1989) som 
”… en verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning” (s. 491). Arbetet fyller en 
stor del av individens liv, att arbeta ger känslan av att vara till nytta i samhället och det 
ger individen en roll i samhället samt ger fysisk och psykisk stimulans. Att arbeta bidrar 
till att stärka självkänslan och kan bidra till status och prestige (Berg & Mårtensson, 
1979). Arbetet ger en tidsstruktur, dagliga sociala kontakter med människor utanför 
kärnfamiljen, deltagande i kollektiva strävanden som räcker utanför de personliga 
målen, social status och en identitet samt en regelbunden verksamhet (Jahoda, 
Edwards, Buraway, & Elster, 1992). 
 
1.2 Tidigare forskning 
Inom den socialgerontologiska forskningen har genom åren ett flertal teorier angående 
pensioneringens effekter på livskvalitet och välbefinnande utvecklats. Resultaten och 
slutsatserna är motstridiga (Tornstam, 2005) och individuella skillnader och val av 
metod kan vara orsak till skillnaderna (Wang, 2007). Individers anpassning till 
pensioneringen har varit i fokus för gerontologisk forskning sedan slutet av 1950-talet 
(van Solinge & Henkens, 2008). Fram till 1960-talet vidmakthölls ett krisperspektiv på 
forskningen om pensioneringens effekter, det vill säga fokusering på att pensioneringen 
skulle inverka negativt på individens välbefinnande och förändringen antogs innebära 
anpassningsproblem (Barron, Strein, & Suchman 1952 refererade av van Solinge & 
Henkens, 2008). Senare forskningsresultat är mångfacetterade och få generaliseringar 
har kunnat göras om pensioneringens påverkan och inflytande över individens 
välbefinnande (Wang, 2007). Forskning som visar att pensioneringen har positiv 
inverkan på individers välbefinnande finns (Reitzes & Mutran, 1996), liksom forskning 
som visar att pensioneringen kan ha negativ inverkan på individens välbefinnande 
(Barnet & Hyde, 2001). Det finns även forskningsresultat som visar att pensioneringen 
inte verkar ha någon inverkan alls på välbefinnandet (Kim & Moen, 2001).  
 
Pensionering innebär för den enskilde individen en rad rollförluster. Förlorandet av 
dessa torde enligt tidigare forskning innebära negativa effekter för individen. Det som 
gerontologer har beskrivit som ett trauma i teorin har inte visat sig överensstämma med 
de forskningsresultat som har framkommit. Både internationella och svenska 
undersökningar har visat att det inte existerar något fenomen som 
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”pensioneringschock” (Tornstam, 2005). Streib & Schneider (1971) utförde en 
longitudinell studie varvid individernas subjektiva tillfredsställelse undersöktes en tid 
före och efter pensioneringen. Resultatet visade att ingen skillnad fanns mellan de olika 
tillfällena gällande tillfredsställelse (Tornstam, 2005).  
 
Enligt Tornstam (2005) utfördes en longitudinell enkätundersökning av laboratoriet för 
klinisk stressforskning under åren 1976 till 1978 som behandlade frågor om individens 
hälsa och välbefinnande strax före och strax efter pensioneringen med syfte att belysa 
pensioneringstraumat. Studien visade att pensioneringen inte innebar en degradering av 
individens välbefinnande. Enligt Tornstam (2005) råder i samhället en norm som 
framhåller vikten av produktivitet och effektivitet. Enligt rollteorin skulle förlorandet 
av yrkesrollen innebära negativa effekter för individens välbefinnande. Om den 
rådande normen i samhället ställs emot rollteorin är det enligt Tornstam (2005) inte 
konstigt att forskningens fokus har haft ett krisperspektiv. 
 
Inga enkla samband har kunnat förklara pensioneringens effekter och de studier som 
försökt finna enkla samband har kritiserats (Olsson m.fl., 1996). Andersson (1976) kom 
fram till att hur individen ser på sitt arbete bestämmer inställningen till pensioneringen, 
om individen trivts med sitt arbete ser hon inte fram emot pensioneringen men om 
hon vantrivts i arbetet kommer pensioneringen som en befrielse. Shanas (1962) menar 
i sin studie att individens inkomst är en viktig variabel som avgör om individen vill 
sluta arbeta och påverkar således individens inställning till pensioneringen. 
 
Atchley (1982) menar att pensioneringen inte är en linjär process som upplevs likadant 
av alla människor, utan måste sättas in i individens liv och hennes upplevelser. Jonsson 
(2000) menar, till skillnad från de enkla samband som försökt beskriva pensioneringen, 
att hänsyn måste tas till flera aspekter samtidigt. Bland annat krävs förståelse för de olika 
förändringar som pensioneringen innebär och pensioneringen skall därför betraktas 
som en process istället för en enskild händelse. Kim & Moen (2001) använder 
begreppet ”livsloppsperspektiv” och föreslår även de att pensioneringen bör betraktas 
som en process. Livsloppsperspektivet fokuserar på den utveckling och förändring som 
individen genomgår under ett helt liv och övergångar bör betraktas i jämförelse med 
andra sociala roller och processer under individens utveckling. Vidare menar Kim & 
Moen (2001) att pensioneringen måste sättas i relation till andra delar av livet som 
påverkar pensioneringen. De erfarenheter som individen erhållit genom livet, i arbetet, 
i familjen och under barndomen, inverkar på dennes inställning till pensioneringen 
(Winqvist, 1993).   
 
Studier gjorda av övergången mellan förvärvsarbete och pensionering (Jonsson, 2000) 
som har behandlat pensioneringsprocessen ur ett sysselsättningsperspektiv visade att 
anpassningsprocessen såg olika ut mellan olika pensionärer. Jonsson (2000) fann något 
som kallades för ”engagerande verksamhet”, en aktivitet som bidrog till en känsla av 
meningsfullhet, var rolig och utövades med en viss regelbundenhet vilket bidrog till 
struktur. Likaså Wang (2007) fann i en studie att det finns flera olika longitudinella 
mönster genom övergångs- och anpassningsprocessen. 
 
En studie av Olsson m.fl. (1996) resulterade i en modell där pensioneringsprocessen 
utgörs av en avidentifieringprocess, där individen lämnar sin yrkesroll och en del av 
identiteten bakom sig, och en omidentifieringsprocess, där individen bygger upp en ny 
identitet och en ny roll. Den nya pensionärsrollen tar sig olika uttryck individer 
emellan, genom ett samspel mellan samhällets medverkan men även individens egen 
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medverkan. Parallellt med denna process löper även den normala åldringprocessen 
liksom den påverkbara psykosociala förändringsprocessen (Olsson m.fl., 1996).  
 
Van Solinge & Henkens (2008) framhåller i en studie att aktiviteter bidrar med struktur 
och kontinuitet i vardagen. Att individen har aktiviteter att sysselsätta sig med hjälper 
även till med anpassningen till pensionärsrollen och bidrar till välbefinnande och 
livstillfredsställelse i samband med pensioneringen (Butrica & Schaner, 2005). 
Volontärsarbete och liknande verksamheter anses inte vara samma sak som engagemang 
i familj eller resor då den första sortens verksamhet anses bidra till att bibehålla social 
status och självförtroende för den enskilda individen. Vidare bidrar socialt engagemang 
i volontärarbete till sociala vinster och nätverk vilket ger tillgång till olika sociala 
skyddsnät (Granovetter, 1973; Lin, 1999 refererade av van Solinge & Henkens, 2008). 
Forskning har visat att förväntningar inför pensioneringen inte bara är viktiga för 
beslutet att gå i pension utan även för anpassningen till den nya rollen (van Solinge & 
Henkens, 2008). Enligt Tornstams (2005) tolkning av Atchley tenderar individen trots 
allt att anpassa sig väl till pensioneringen, vilket beror på att individen har haft tid att 
vänja sig vid pensioneringen och tidpunkten för den, att pensionärer idag är 
medlemmar i sociala nätverk som ersätter de förluster som pensioneringen medför och 
den ekonomiska ersättning som utgår för de pensionerade. 
 
Pensionering innebär en förvärvad rättighet till en fortsatt inkomst efter arbetslivet och 
för att förstå pensioneringsprocessen är det viktigt att undersöka hur personer relaterar 
till sina arbeten, hur de ser på pensioneringen, hur de upplever känslan av att lämna 
sina arbeten samt hur de förbereder sin pensionering. Övergången kräver ofta 
anpassning till ett nytt liv och för individen en anpassning till två företeelser, den 
förändrade ekonomin och frånvaron av ett arbete (Atchley, 1996).  
 
1.3 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att, med hjälp av en kvalitativ studie, undersöka vad 
pensioneringen innebär för individens livskvalitet och välbefinnande i termer av roll- 
och aktivitetsförändring och att identifiera faktorer som bidrar till en god anpassning till 
livet efter arbetslivet. 
 
1.4 Frågeställningar 
Frågeställningar som ska besvaras är kopplade till upplevelser och attityder till pension 
och pensionering.  

- Hur upplever individen övergångs- och anpassningsprocessen? 
- Vilka framgångsfaktorer finns för livstillfredsställelse i samband med övergångs- 

och anpassningsprocessen? 
 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den socialgerontologiska forskningen dominerades länge av två perspektiv, 
aktivitetsteorin och disengagemangsteorin. Dessa lade grunden till den senare 
teoribildningen och den inriktning forskningen tog (Tornstam, 2005). 
Disengagemangsteorin och aktivitetsteorin kan betraktas som två motsatsteorier. 
Aktivitetsteorin menar att individen har samma behov av aktiviteter när hon blir äldre 
som hon hade under medelåldern och ersätter därför förlorade aktiviteter med nya för 
bra välbefinnande. Disengagemangsteorins idé går ut på ett ömsesidigt tillbakadragande 
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mellan individen och samhället. Individen mår inte dåligt av detta utan ser det som en 
naturlig del av livet (Tornstam, 2005). Kontinuitetsteorin utvecklades efter 
forskningsresultat som inte stämde överens med vare sig aktivitets- eller 
disengagemangsteorin och fokuserar på vikten av kontinuitet i samband med 
rollövergångar (Atchley, 1996). The busy ethic utformades av Ekerdt (1986) som 
menar att individen tar med sig existerande värderingar om arbete in i pensioneringen 
vilka bidrar med struktur i den nya vardagen.  
 
2.1 Aktivitetsteorin 
Det goda åldrandet innebär, enligt aktivitetsteorin, att individen bibehåller samma 
aktivitetsnivå som hon har haft sedan medelåldern (Berg & Mårtensson, 1979). Enligt 
aktivitetsteorin har individen samma behov och önskningar som tidigare i livet 
(Atchley, 1996) och samhällets lösgörelse från individen är inte ett av individen 
medvetet val, det vill säga individen strävar inte själv efter denna lösgörelse. Individen 
strävar således att efter pensioneringen ersätta den förlorade yrkesrollen med nya roller 
inom föreningar, familjen och samhället för att behålla en positiv jaguppfattning 
(Tornstam, 2005). De nya aktiviteterna behöver inte vara jobbrelaterade, men kan 
uppfylla de behov som arbetet erbjöd och forskningen stöder hypotesen att friska 
individer som håller sig aktiva har högre livstillfredsställelse (Atchley, 1996). Enligt 
Holm (2006) verkar tillfredsställelsen med den nya tillvaron ha ett positivt samband 
med antalet aktiviteter individen sysselsätter sig med. Däremot spelar det mindre roll 
om aktiviteten utförs ensam eller i grupp. Inte heller verksamhetsformen har någon 
betydelse utan det är meningen som individen ger aktiviteten som är viktig för 
individens tillfredställelse (Holm, 2006). Aktivitetsteorin är, enligt Holm (2006), att 
betrakta som en kristeori eftersom den har utgångspunkten i att en tidigare viktig roll i 
livet (yrkesrollen) går förlorad och en kompensation av detta följer i form av 
engagemang i nya aktiviteter och inträde i nya roller. 
 
2.2 Disengagemangsteorin 
Cumming & Henry (1961) presenterade på 1960 - talet en teori som byggde på nya 
och andra antaganden om individ och åldrande i jämförelse med aktivitetsteorin 
(Rehn, 1984). Individen har en inneboende önskan att vid åldrandet trappa ner sitt 
engagemang i samhället och skildrar åldrandet som en reducering av aktiviteter, 
samtidigt som samhället lösgör sig från individen. Lösgörelsen innebär inte obehag utan 
är kopplat till tillfredsställelse för individen (Rehn, 1984). Då disengagemangsteorin 
introducerades ifrågasatte den aktivitetsteorins grundantagande om aktiviteternas 
betydelse för det goda åldrandet (Tornstam 2005). Holm (2006) framhåller att studier i 
vilka pensionärer följts under en längre period har visat att antalet aktiviteter och 
engagemang tenderar att vara i balans över tiden. Individer med ett rikt aktivitetsliv i 
medelåldern fortsatte att ha det senare i pensionsåldern.  
 
Disengagemangsteorins utgångspunkt är att individen redan från början har ett 
biologiskt behov att dra sig tillbaka från samhället genom att sluta delta i aktiviteter och 
engagera sig allt mindre i familjeliv (Tornstam, 2005). Klara belägg för detta saknas i 
empiriska studier (Holm, 2006). Försök att aktivera individen skulle i så fall kunna 
innebära fara för denne, om disengagemangsteorin stämmer eftersom det strider mot 
individens inneboende önskan att lösgöra sig från samhället (Rehn, 1984). 
 
2.3 Rollteorin 
Sociala roller är en grupps eller kulturs delade värderingar om hur individer som 
besitter en viss position förväntas bete sig. Rollerna har en hjälpande funktion då de 
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talar om vilka förväntningar som riktas mot individen (Aronson, Wilson, & Akert, 
2005).  
 
Yrkesrollen ses enligt rollteorin som en central roll i individens liv och frånvaron av 
denna kan påverka individen på två olika sätt (Kim & Moen, 2001). Rollexpansion 
innebär att många sociala roller antas ha en positiv effekt på välbefinnandet. Om 
individen är aktiv i många roller kan han eller hon kompensera för misslyckande i en 
roll genom att engagera sig mer i en annan. Därför torde rollförluster innebära sämre 
välbefinnande för individen. Rollstress innebär att för många roller skapar stress och 
förväntningar som blir svåra för individen att klara av. Sannolikheten för rollkonflikter 
ökar vilket antas innebära en ökad risk för en försämring av välbefinnandet. Genom att 
bli av med en roll, exempelvis yrkesrollen, borde det ha en positiv effekt på individens 
välbefinnande (Kim & Moen, 2001; Nordenmark & Stattin, 2006). 
 
Vad gäller rollförändringar under livets första halva karaktäriseras övergångarna av 
passageriter, en form av offentliga eller informella ritualer som markerar övergången 
från ett livsstadium till ett annat. Passageriterna omdefinierar individens roll, är en 
symbol för hennes omfördelade status och underlättar övergången mellan rollerna 
(Rosow, 1974). De sociala vinsterna och rollkontinuiteten är ytterligare kriterier som 
kännetecknar rollförändringar under livets första halva. Då individen trätt in i livets 
senare del utkristalliseras ett nytt mönster för roller. Få eller inga passageriter uppträder, 
sociala vinster byts ut mot sociala förluster och rolldiskontinuitet förekommer. Det 
förklarar Rosow (1974) med att sociala vinster byts ut mot sociala förluster.  
 
Passageriter har en central roll för individens anpassning till olika stadier i livet enligt 
Breen (1963). Passageriterna har en definierande funktion som berättar hur de nya 
rollförväntningarna ser ut och vad som förväntas av individen. Individen tenderar att 
anpassa sig bättre till klart definierade roller med tydliga rollbeskrivningar (Breen, 
1963). 
 
Det som utmärker pensioneringstillfället är enligt Atchley (1996) frånvaron av ett 
standardiserat moment. Vissa organisationer har formella avtackningar, men hur 
avtackningen och ceremonin sker är för varje pensionering ofta individuellt och 
informellt. Konstellationen av individer som deltar i ceremonierna varierar, 
arbetsgivare och arbetskamrater liksom nära vänner kan utgöra gruppen som firar den 
pensionerade (Atchley, 1996). Rollförväntningarna under livets senare del är ofta vaga, 
öppna och innehåller mycket flexibilitet till skillnad från rollerna i livets tidigare del. 
Det medför att äldre ofta förhandlar om sina roller med sin närmaste omgivning om 
vad som förväntas av dem. Många roller lämnar rum för tolkning av rollens innebörd 
och med hjälp av rolladaption försöker individen förena sina egna kapaciteter med 
rollförväntningarna. Den nya rollen bildas genom en förhandling mellan individen och 
rollförväntningarna. Individen gör snarare en jämförelse mellan de likheter och 
olikheter som detekteras vid rolladaptionen än träder in i en specifik form (Atchley, 
1996). Rehn (1984) hävdar att pensionering saknar förberedande rollinlärning. 
Pensioneringen skulle enligt detta synsätt utgöra en depersonalisering för individen och 
bidra till en minskad livstillfredsställelse (Rehn, 1984). Även rollteorin betraktas som en 
kristeori för åldrande (Holm, 2006).  
 
För individen innebär pensioneringen inte bara avträde från arbetsmarknaden, utan 
även en omidentifiering till pensionärsrollen och en avidentifiering av yrkesrollen 
(Atchley, 1996). Begreppet pensionering refererar till en separation från arbetslivet, 
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men inte från att jobba. Pensioneringsprocessen innebär för individen en 
omidentifiering av självet vilket sker genom att individen lägger till en identitet till den 
existerande istället för att överge den gamla. De förutsättningar som krävs för en bra 
pensionering medför enligt Atchley (1996) ett krav på planering. Det har diskuterats 
huruvida pensionärsrollen är en roll eller ej. Att det finns en position som pensionerad 
är gerontologer överens om, men oklarheter dyker upp när den rollen ska beskrivas 
som är associerad med den aktuella positionen (Atchley, 1996). De rättigheter som 
följer en pensionerad är dels rätten till ekonomisk ersättning utan skyldighet till arbete 
samt rätten att råda över egen tid. Skyldigheter som pensionärsrollen innehåller är dels 
förväntningen att inte ha heltidsarbete samt att ta med sig ens erfarenheter och 
kunskaper in i pensioneringen (Atchley 1996). I övrigt definieras pensionärsrollen 
relativt flexibelt och abstrakt (Rosow, 1974). 
 
2.4 Kontinuitetsteorin 
Kontinuitetsteorin etablerades av Havens år 1968 som efter en longitudinell studie inte 
fann något stöd i vare sig aktivitets- eller disengagemangsteorierna för sin egen 
forskning (Atchley, 1996). Teorin utvecklades senare av Atchley (1989). Teorin 
framhåller vikten av kontinuitet i individens aktivitetsmönster genom 
åldrandeprocessen (Atchley, 1996).  
 
Genom att individen bibehåller kontinuitet i övriga delar av livet såsom livsstil, 
familjemönster, sociala kontakter och värderingar som han/hon haft tidigare i livet vid 
rollövergångar bibehålls individens välbefinnande (Wang, 2007). Aktivitetsnivån är av 
mindre betydelse då det enligt teorin är vidmakthållandet av samma aktivitetsmönster 
som tidigare som påverkar individens välbefinnande (Tornstam, 2005). Individer som 
ser pensioneringen som ett steg i karriären eller som fortsätter att arbeta på något sätt 
anpassar sig bättre till den nya rollen (Kim & Feldman, 2000). I kontinuitetsteorin 
hävdas att förlorandet av yrkesrollen borde innebära en degradering av välbefinnandet i 
det avseendet att individen tappar yrkesrollen (Atchley, 1989). Richardson & Kilty 
(refererade av Pinquart & Schindler, 2007 ) fann att individen genom upprätthållande 
av den tidigare livsstilen samt ökad aktivitet och socialt engagemang i gamla, och 
deltagande i nya aktiviteter, erhåller ett ökat välbefinnande. Om individen inte skulle 
finna meningsfulla aktiviteter att ersätta den tidigare yrkesrollen med upplever denne 
enligt teorin en ”roll-löshet” vilket skapar diskontinuitet och riskerar att innebära en 
degradering av individens välbefinnande (Pinquart & Schindler, 2007). 
 
2.5 The Busy Ethic 
Känslan av att ha meningsfulla aktiviteter är enligt Ekerdt (1986) viktigt för individens 
livskvalitet och välbefinnande. Ekerdt (1986) utformade efter en studie om 
pensioneringsprocessen en teori som kom att benämnas The Busy Ethic. Teorin 
bygger både på aktivitetsteorin då den framhåller aktivitet som en grund för det goda 
åldrandet och kontinuitetsteorin då den framhåller att kontinuitet i samband med 
övergångar är viktigt för välbefinnandet. Individen tar med sig sina värderingar om 
arbete och integrerar dem med den nya positionen som inte innehåller arbete. 
Individen motiveras att utveckla aktiviteter till följd av de värderingar som finns i 
samhället. Individen tar med sig arbetsmoralen in i pensioneringen, men ”arbetet” 
definieras inte i termer av ekonomi utan snarare i termer av personliga mål. Individen 
skapar meningsfulla aktiviteter och arbetar mot personliga mål för att kunna rättfärdiga 
ledighet. Aktiviteterna kan vara så enkla som att sköta hemmet eller arbeta ideellt 
(Ekerdt, 1986). Hooker & Ventis (refererade av Ekerdt, 1986) fann i en studie en 
minskad livstillfredsställelse hos pensionerade män som hade en stark arbetsmoral men 
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inte kände att deras aktiviteter i pensioneringen var meningsfulla. I studien fann 
forskarna även att de flesta kände att deras aktiviteter var meningsfulla. Ekerdt (1986) 
hävdar att The Busy Ethic hjälper till att definiera pensionärsrollen och genom att 
tillämpa de värderingar som den innehåller på den nya livssituationen hjälper det 
individen att anpassa sig till pensionärsrollen.  
 

3. METOD 
 

3.1 Informanter 
I studien deltog fjorton pensionärer (ej sjukpensionerade). Åtta erhölls genom ett så 
kallat bekvämlighetsurval, det vill säga pensionärer i författarens omgivning tillfrågades. 
Sex pensionärer erhölls genom kontakt med Luleå kommun, som erbjuder sina 
anställda som ska gå i pension en förberedande informationskurs. Via gamla 
deltagarlistor kunde informanter kontaktas och tillfrågas. För att bäst kunna 
representera populationen hade samtliga personer tillhört olika yrkeskategorier och 
befann sig i ett åldersspann mellan 58 och 75 år vilket medförde att de hade varit 
pensionerade olika lång tid, mellan ett och 15 år. Medelåldern var 67 år och en median 
av 66 år.  
 
3.2 Material 
Med öppna, halvstrukturerade intervjuer insamlades kvalitativa data. Utifrån den 
tidigare forskningen och etablerade teorier utformades en intervjumall som användes 
som grund för intervjuerna. De teman som intervjumallen behandlade var ”allmänna 
frågor”, ”innan pensioneringen”, ”bli pensionär”, ”det sociala och vardagliga”, ”efter 
pensioneringen” samt ”livskvalitet och välbefinnande” (Bilaga 2).  
 
3.3 Procedur 
Den första kontakten med samtliga informanter skedde genom ett telefonsamtal. Under 
samtalet informerades informanterna om vem som gjorde undersökningen och vilket 
syfte undersökningen hade (Bilaga 1). Vidare informerades de om att intervjun 
beräknades ta ungefär 45 minuter. De informerades om, och garanterades, även 
anonymitet, vilket innebär att ingen annan än författaren har tillgång till det insamlade 
materialet och att informanterna inte skulle kunna identifieras. Informanterna fick ta 
ställning till om de var intresserade av att delta i intervjun. Samtliga informanter fann 
det intressant och tackade ja till medverkan vid samtalets gång. Tid och plats bestämdes 
i telefon. För att informanterna skulle känna sig så trygga som möjligt i 
intervjusituationen fick de själva välja var intervjuerna skulle äga rum. Samtliga valde 
sitt eget hem som intervjuplats. Innan intervjumallen användes i undersökningen 
gjordes en pilotintervju med en pensionär som deltog i studien. Frågor som var av 
oklar karaktär ändrades. Informanterna tog inte del av intervjufrågorna före 
intervjutillfället. 
 
3.4 Databehandling 
I föreliggande arbete betraktas begreppet livskvalitet som personens individuella 
upplevelse av livskvalitet och jämförelser görs ej mellan individer. Informanterna 
tillfrågades om det gick bra att använda bandspelare under intervjuerna vilket 
accepterades av samtliga. Inspelning gjordes för att kunna ge intervjun största möjliga 
uppmärksamhet och tillfälle att fånga upp och knyta ihop lösa trådar. Efter intervjuerna 
transkriberades materialet så fort som möjligt för att behålla det autentiska i 
intervjuerna. För att säkra anonymitet har viss information uteslutits. Från det 
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transkriberade materialet har i vissa fall talspråk med oklara meningar ändrats till en mer 
förståelig text. Det kvalitativa datat som insamlades kodades och med hjälp av koderna 
kunde materialet analyseras och mönster urskiljas (Miles & Huberman, 1994).  
 
För att underlätta förståelsen av de begrepp som används vid beskrivningen av antalet 
personer beskrivs nedan de fyra begrepp som har använts: 
 

 ”Samtliga”: Alla fjorton informanterna 
 ”Ett flertal” eller ”De flesta”: Nio och till tretton informanter 
 ”Hälften”: Sex till åtta informanter 
 ”Ett fåtal”: Fem informanter eller färre 

 
4. RESULTAT 

 
4.1 Vad upplever personen vid övergångs- och anpassningsprocessen? 
 
4.1.1 Hur informanterna relaterade till sina arbeten (arbetets funktion) 
De flesta informanter började arbeta tidigt i livet och hade arbetat inom samma sektor 
under hela sitt arbetsliv. Informanterna var nöjda med sitt arbetsliv och kände att de 
hade gjort rätt yrkesval då de hade trivts med sitt arbete. Samtliga informanter ansåg att 
den viktigaste funktionen som arbetet fyllde var den sociala gemenskapen som arbetet 
medförde. Informanterna framhöll även att det förtroende de fick genom arbetet var en 
viktig faktor. 
 

”Arbetet var inte viktigt bara för försörjningen, utan även kontakten och 
gemenskapen som fanns där.” 

 
”Många kan tro att nu när man är ledig och trivs med det, att man vantrivdes på 
jobbet, men så är det inte. Jag hade världens roligaste jobb!” 
 
”Varje dag har varit roligt att fara på jobbet.” 
 
”För mig var arbetet livsviktigt.” 

 
Informanterna framhöll att jobbet hade stor betydelse i relation till andra delar av livet 
och stor betydelse för deras identitet. Speciellt informanter som hade haft arbeten med, 
vad de ansåg, vara hög status ansåg att yrkesrollen hade betytt mycket för deras 
identitet.  
 

”Vi lever i ett samhälle där man dömer folk efter vad de gör väldigt mycket, man 
frågar hur gamla de är och vad de arbetar med.” 

 
De relaterade till sina arbeten i termer av trivsel och god social gemenskap. De ansåg 
att deras arbete hade bidragit till att forma deras identitet. 
 
4.1.2 Hur informanterna såg på pensioneringen  
Hälften av informanterna längtade till sin pensionering medan den andra hälften varken 
uttryckte längtan eller bävan inför sin pensionering. Informanterna framhöll att de trots 
längtan hade trivts på arbetet. Informanterna menade att det var andra faktorer som 
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hade gjort att de längtade till pensioneringen. Bland dessa var hälsoskäl och en 
avtagande drivkraft på grund av organisationsförändringar bidragande orsaker för 
samtliga informanter.  
 

”Jag har aldrig längtat till pensioneringen, inte på något sätt.” 
 
”Jag började känna att nu vill jag inte lära mig något mer.” 
 
”Pensioneringen kändes som en lättnad då jag inte kände mig motiverad av att 
fortsätta på grund av förändringar i jobbet och på grund av att jag blev äldre och 
tröttare.” 

 
Informanterna ombads under intervjuerna definiera begreppen ”pensionering” och 
”pensionär”. Pensionering upplevdes, och beskrevs, av samtliga som något positivt. 
Pensioneringen definierades i termer av ”fri från åtaganden” och ”göra vad man vill”. 
Pensioneringen upplevdes av informanterna som en frihet från ansvar och frihet att 
disponera sin tid efter egen vilja. 
  

”Det känns som att man har slängt av sig en ryggsäck, man har inget ansvar 
bakåt i tiden, nu kan man bara se framåt.” 
 
”Pensioneringen är en stor förändring i livet, kanske att man avslutar en 
livsinsats eller vad man uträttat på något vis och man måste glida till något 
annat som man formar så bra som möjligt.” 

 
Ordet ”pensionär” beskrevs av majoriteten av informanterna som ett ord med en 
negativ klang.  
 

”Pensionär, det förknippas med ja… överflödig, icke-behövd och sådär.” 
 
”Pensionär är ett trist ord kan jag tycka, då är man uträknad, färdig… det finns 
någonstans i bakhuvudet att… nä ett jättetrist laddat ord.” 

 
Pensionering å andra sidan beskrevs med positiva omnämnanden. På frågan om de 
kände om de kunde identifiera sig med pensionärsrollen svarade hälften av 
informanterna jakande medan den andra hälften inte kunde identifiera sig med 
pensionärsrollen.  
 
4.1.3 Hur informanterna upplevde känslan av att lämna sina arbeten 
Informanterna ombads berätta hur de mindes den sista arbetsdagen eller eventuella 
avtackningar i samband med pensioneringen. De hade varit med om både formella och 
informella avtackningar i samband med pensioneringen. Samtliga informanter betonade 
arbetskamraternas uppvaktning som mest uppskattad och minnesvärd. En informant 
uttryckte att ”en värdig avslutning på arbetslivet är viktigt, att hur tokigt det än vart och hur 
arg man än är på vissa kollegor är det viktigt att alla får en värdig avslutning.” Informanten 
menade att ett positivt minne från sista arbetsdagen är viktigt. 
 

”Ett avslut från sina närmaste arbetskamrater tycker jag är viktigt” 
 
”Från arbetsplatsen fick jag en blombukett, haha efter 40 år, det var ju då 
liksom arbetskamraterna som gjorde festen” 
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”Det var inga stora ovationer, jag fick mitt lilla halsband och det där vanliga” 

 
Samtliga informanter hade blivit uppvaktade i samband med sin pensionering. 
Avtackningarna skedde på olika sätt och var både formella och informella och varierade 
i storlek. En majoritet av informanterna hade varit med om både en formell avtackning 
från arbetsgivarens sida och en informell avtackning som arbetskompisarna hade 
ordnat. Informanterna ansåg att arbetskompisarnas avtackning var mest minnesvärd. 
Avtackningen skedde inte alltid på sista arbetsdagen utan kunde ske en tid efter 
pensioneringen. De flesta av informanterna hade fortfarande kontakt med gamla 
arbetskamrater och träffades regelbundet. De kände att de ville behålla kontakten med 
dem även efter arbetet.  
 
Samtliga informanter hade haft möjlighet att påverka sin pensioneringstidpunkt. 
Hälften av informanterna hade tagit ut avtalspension, det vill säga möjligheten att gå 
tidigare än vid 65 års ålder och hälften hade gått i pension vid 65 års ålder. 
Pensioneringsorsaken varierade men gemensamt för alla var att de ansåg att deras 
pensioneringstidpunkt hade kommit rätt i tiden. Informanterna beskrev sin upplevelse 
om anpassningen som smidig och relativt enkel. Pensioneringen sågs som något väntat 
och som en naturlig del av livet. Informanterna hade inte ägnat speciellt mycket 
uppmärksamhet åt den. Tankar om informanternas egen pensionering började dyka 
upp sent, mellan fem och tio år innan pensioneringen.  
 

”Jag har slutat jobba och då blir jag som alla andra som också slutat jobba.”  
 
En orsak kunde enligt en majoritet av informanterna vara att pensioneringen var en 
sedan länge väntad händelse. 
 

 ”Jag tycker att min pensionering kom i rätt tidpunkt, kanske var det för att jag 
varit inställd på det en bra tid före också.” 
 
”Jag var ju inställd på att den dagen då är det slut.” 
 
”Jag tror att man bearbetar det inom sig under tiden man blir äldre, man vet att 
den dagen kommer (pensioneringsdagen).” 

 
4.1.4 Förväntningar på pensioneringen 
Informanterna uttryckte att de inte hade så många förväntningar inför den stundande 
pensioneringen. De förväntningar som informanterna gemensamt hade var den frihet 
som pensioneringen skulle innebära, tid för egna intressen, tid för familjeliv och resor. 
Majoriteten av informanterna hade förväntningen att få vara friska.  
 

”När jag gick i pension tänkte jag att jag skulle ta och städa upp vinden, det ska 
bli så fint, jag har inte gjort det än.” 
 
”Alla sa till mig att nu kan du göra precis vad du vill, men vad det innebar för 
mig hade jag ingen tanke om sådär.” 
 
”Jag brukade säga att jag skulle gå med tummarna innanför hängslena, men så 
blev det ju inte.” 
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”Jag vet inte vad jag tänkte inför pensioneringen, för mig var det ordet helt 
oladdat. Det var nog så enkelt, jag visste inte vad det betydde.” 

 
Informanterna som varken längtade eller bävade inför pensioneringen var samma 
informanter som inte uttryckte några direkta förväntningar inför pensioneringen. En 
stor del av informanterna framhöll att den nya ekonomin som pensioneringen innebar 
skulle ge dem vissa begräsningar. 
 
Ett flertal uppgav att de hade gjort ekonomiska förberedelser inför pensioneringen. Att 
göra sig skuldfri och köpa saker som skulle kunna gå sönder inom den närmsta tiden 
angav informanterna som förberedelser.  
 

”Innan pensioneringen passade jag på att köpa en ny bil, samt göra mig 
skuldfri.” 
 
”Jag passade på att köpa saker som skulle kunna gå sönder inom de närmsta 
åren, jag köpte dator, dvd-spelare och ny fåtölj.”  

 
4.1.5 Hur informanterna ser på sitt liv idag 
Samtliga ansåg att pensioneringen hade uppfyllt de förväntningar de haft och att 
pensioneringen hade blivit som de hade tänkt sig. Informanterna hade uppfyllt mycket 
av det som de hade planerat att göra. Ett flertal av informanterna ansåg att de var 
medvetna om att pensioneringen skulle innebära viss ekonomisk begränsning, men att 
det var en stor omställning när den dagen kom. Ekonomin ansågs som en naturlig 
faktor för hur resten av livet som pensionär upplevdes. 

 
”Jag kan inte vara lika givmild.”  
 
”Jag kan ju välja precis vad jag vill, sen att det finns en ekonomisk begränsning, 
men herregud, hur många människor har inte det?” 

 
Samtliga informanter ansåg att deras övergång hade gått smidigt och relativt lätt. 
Flertalet informanter menade att det var enklare att gå i pension på sommaren, med 
den tanken att det fanns mer att ta sig för. Informanterna uttryckte vid intervjuerna 
ingen saknad av arbetet och arbetsuppgifterna, utan uttryckte mer saknad över 
arbetskompisar och den sociala gemenskap som arbetet erbjöd. En majoritet av 
informanterna hade fortfarande kontakt med gamla arbetskamrater och träffade dem 
regelbundet. En anledning till varför omställningen och anpassningen gick bra för 
samtliga informanter förklarade de med att de hade aktiviteter efter pensioneringen att 
sysselsätta sig med. En faktor som de framhöll som viktig i samband med anpassnings- 
och övergångsprocessen. Informanterna menade att det även var viktigt med en mental 
förberedelse inför pensioneringen, men också med en fysisk. De första känslor som 
informanterna kände efter pensioneringen kan bäst beskrivas med ett citat: 
 

”Fanken, behövs jag inte längre?” 
 
Efter en tid ansåg informanterna att de hade kommit in i sin nya vardag och de 
förklarade att det tog ett tag innan pusselbitarna föll på plats, att hitta sin nya vardag. 
 

”Det tar ett tag innan man finner sina nischer, det är lättare nu än det var de 
första veckorna.” 
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”Jag har landat nu.” 

 
Samtliga informanter hade fått ekonomisk information inför pensioneringen och sex av 
informanterna hade gått en av Luleå Kommun anordnad förberedande kurs innan 
pensioneringen där de fick information om aktiviteter, ekonomi och dylikt. 
Majoriteten av informanterna som deltagit i kursen ansåg att den hade varit givande 
och informativ. Av de informanter som inte hade erbjudits en sådan kurs ansåg en 
majoritet att det hade varit bra och intressant att gå en sådan kurs samt att det 
säkerligen fanns ett större behov av sådana kurser än vad som erbjuds idag. 
 

”Man måste hitta nya vägar, därför är det bra att arbetsgivaren ger några kurser 
och sådär.” 

 
4.2 Vilka framgångsfaktorer finns för livstillfredsställelse i samband med övergångs- 
och anpassningsprocessen? 
 
Ett antal faktorer kunde urskiljas som enligt informanterna hade betydelse för 
livstillfredsställelse i samband med anpassnings- och övergångsprocessen. En 
sammanställning av faktorerna från samtliga intervjuer resulterade i nedanstående fyra 
faktorer som hade betydelse för samtliga informanters livstillfredsställelse i samband 
med övergångs- och anpassningsprocessen. 
 
4.2.1 Aktivitet 
Aktivitet ansågs enligt informanterna som en grundläggande faktor för 
livstillfredsställelse i samband med anpassnings- och övergångsprocessen. Aktiviteten 
behövde inte vara av någon speciell art eller mängd, huvudsaken var att det var något 
informanterna tyckte om eller intresserade sig för. Aktivitet var enligt informanterna ett 
sätt att hänga upp tillvaron på. 
 

”Man ska göra det man tycker om och det man tycker är roligt.” 
 
”Det är viktigt att ha någonting att göra och något att bry sig om, då tror jag 
man mår bra.” 

 
”Om de tror att lycka är att ligga på sofflocket och läsa tidningen och dricka 
kaffe så blir de förvånade för det blir för mycket av det också, rätt snart. Det blir 
för mycket av det goda. Det måste finnas någon orsak till varför man finns till.” 
 
”Något att knyta upp tillvaron på.” 
 
”Att inte ha någonstans att gå, det tror jag ändå att vi känner att vi behövs 
någonstans och kan göra en insats, om inte för någon annan så för sig själv, det 
tror jag är jätteviktigt.” 

 
En majoritet av informanterna hade efter pensioneringen fått nya intressen och 
aktiviteter som de tidigare inte hade haft. Aktiviteternas karaktär skiftade mellan 
informanterna.  

 
”Jag har faktiskt tagit taxikörkort, jag har alltid varit fascinerad av att köra taxi, 
träffa folk och så.” 
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”Jag har aldrig varit någon föreningsmänniska, men jag halkade in på det.” 
 
”Jag har en grej jag kan sysselsätta mig med hela dagarna, antiksajter.” 

 
Samtliga informanter hade kvar tidigare aktiviteter och intressen som de fördjupade 
efter pensioneringen. Hemarbete, trädgård, läsning och barnbarn var aktiviteter som 
informanterna angav som viktiga. Tre av informanterna var verksamma med aktiviteter 
som hade koppling till den gamla arbetsplatsen.  
 

”Jag hade egentligen inte tänkt ta på mig några uppdrag när jag gick i pension.” 
 
”Jag har faktiskt varit och arbetat lite efter pensioneringen.” 

 
Gemensamt för informanterna var att de sysselsatte sig med aktiviteter som kändes 
roliga och som gjordes av eget intresse, det vill säga att det inte hade satts någon press 
på dem att göra dessa utan att de var helt frivilliga.  
 

”Det är inte sådär att man måste göra det, det är bara roligt att göra det.” 
 
Informanterna uttryckte att människor vill känna sig behövda och efterfrågade och att 
det därför var viktigt att ha någonting att sysselsätta sig med.  
 

”Det är alltid kul att vara efterfrågad.” 
 
”Det är bra att ha lite grann, jag känner att det är bra, att någon uppskattar det 
och sådär.” 

 
Många informanter hade hört talas om, eller varit i kontakt med, andra pensionärer 
som haft svårigheter i övergångs- och anpassningsprocessen. Förklaringar de gav på 
varför var i första hand bristen på aktiviteter och i andra hand avsaknad av familj och 
vänner. 
 
Gemensamt för informanterna var att de var aktiva pensionärer med ett aktivt liv. De 
beskrev sin tid i termer av ”är egentligen aldrig sysslolös”, ”har fullt upp” och ”har 
aldrig tråkigt”. Aktiviteterna kunde vara kopplade till det tidigare arbetet eller riktade 
mot nya områden som informanten tidigare inte ägnat tid åt. Aktivitetsnivån och antal 
aktiviteter varierade mellan informanterna men gemensamt för samtliga var att 
informanterna var nöjda med sin egen aktivitetsnivå. 
 
4.2.2 Hälsa 
Informanterna framhöll ofta vikten av att behålla en god hälsa in i pensioneringen 
vilket observerades i samtliga intervjuer. En god hälsa var enligt samtliga informanter 
en grundsten för livstillfredsställelse såväl i samband med övergångs- och 
anpassningsprocessen som i livet som pensionerad. Hälsan var enligt informanterna 
något som lätt togs för givet. Exempelvis att hälsan skulle vara som den varit tidigare i 
livet. För informanterna var en god hälsa nyckeln till ett rikt pensionärsliv. Att få 
behålla en god hälsa var önskemål som samtliga framhöll som viktigt. Informanterna 
ansåg att en bristande hälsa kunde vara en orsak till varför vissa mår dåligt i 
pensioneringen, då det kan begränsa individen. 
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”Det är av stor vikt att man är frisk och kry så att man har ork att göra det man 
tycker om.” 
 
”Att du förmår göra det du gjorde dagen innan.” 
 
”Det är en himla frihet att vara frisk och pensionär.” 

 
4.2.3 Socialt umgänge 
Sociala kontakter ansågs enligt informanterna som en viktig faktor för 
livstillfredsställelse i samband med övergångs- och anpassningsprocessen. Behovet av 
sociala kontakter uppfylldes till stor del genom de aktiviteter informanterna var 
engagerade inom. Vidare ansågs familjeförhållanden, kontakten med barn och barnbarn 
som andra källor till sociala kontakter. Informanterna framhöll vikten av att ha sociala 
kontakter även utanför familjen, i form av vänskapsrelationer. Majoriteten av 
informanterna hade fortfarande kontakt med gamla arbetskompisar och i stort sett 
samma sociala nätverk som innan pensioneringen. Informanterna ansåg att det var 
viktigt att ha kvar det sociala nätverket som innan pensioneringen. Informanterna 
framhöll att det var naturligt att tappa en del kontakter och att nya uppstod. 
Majoriteten av informanterna hade innan pensioneringen sett fram emot att kunna 
umgås mer med familj och vänner, något som de även uppgav att de hade gjort efter 
pensioneringen. 
 

”Det är viktigt att ha vänner, sociala kontakter.” 
 
”Att hålla kontakten med gamla arbetskompisar är viktigt.” 

 
4.2.4 Förberedelse 
En majoritet av informanterna ansåg att det var viktigt att förbereda sig mentalt men 
även fysiskt inför pensioneringen. Att förbereda sig fysiskt innebar för informanterna att 
trappa ner arbetet innan pensioneringen. Tio av 14 pensionärer hade arbetat minde än 
100 procent en tid innan pensioneringen. Tiden för avtrappningen varierade från något 
år innan pensioneringen till något år efter pensioneringen. Den minskade arbetstiden 
var något som samtliga informanter framhöll var en bidragande orsak till varför de 
anpassat sig väl. Skälen till den minskade arbetstiden var i de flesta fallen 
hälsorelaterade, men i tre av fallen hade informanterna för avsikt att få en nedtrappning 
inför pensionärslivet. En informant hade haft friår ett år innan pensioneringen, en orsak 
informanten angav till varför denne hade anpassat sig väl. Informanterna framhöll att 
nedgången i arbetstid underlättade övergången.  
 

”Att från att ha jobbat häftigt till att bli pang – pensionär - måste vara ganska 
grymt.” 
 
”Sista månaden kom jag lite som jag ville till jobbet, bara för att känna på 
liksom.” 
 
”Det kan vara bra att trappa ner lite, så att det inte blir en chock fysiskt och 
psykiskt.” 

 
En majoritet av informanterna framhöll likaså vikten av mental förberedelse inför 
pensioneringen. Mental förberedelse innebar för informanterna att sätta sig in i 
tankebanorna hur livet som pensionär skulle komma att kännas. Den fysiska 
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förberedelsen var en konkret situation i vilken informanterna ansåg sig bli exponerad 
inför livet som pensionerad.  
 

”Man måste tänka sig in i det.” 
 

5. DISKUSSION 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad pensioneringen innebär för 
individens välbefinnande och livskvalitet i termer av roll- och aktivitetsförändring och 
att identifiera faktorer som bidrog till en god anpassning till livet efter arbetslivet.  
 
5.1 Vad upplever personen vid pensioneringsprocessen?  
Utifrån de teman som intervjumallen grundade sig på visade resultaten att samtliga 
informanter ansåg sig ha trivts bra med sitt arbete och att de även trivdes i 
pensioneringen. De uttryckte mest saknad över arbetskamraterna. Vidare visade 
resultaten att hälften av informanterna uttryckte längtan medan andra hälften varken 
längtade eller bävade för sin pensionering, att de uttryckte få förväntningar inför 
pensioneringen och att de förväntningar som var gemensamma var den frihet det skulle 
innebära och tid för egna intressen. Informanterna ansåg att de anpassat sig på ett för 
den enskilda individen bra sätt till sin pensionering och att de trivdes med att vara 
pensionerade.  
 
Enligt rollexpansionsteorin har många sociala roller en positiv effekt på välbefinnande 
och förlorandet av en viktig roll innebär således en degradering av välbefinnandet 
(Nordenmark & Stattin, 2006). Rollstress, i motsats till föregående teori, innebär att 
allt för många sociala roller skapar stress och att bli fri från en roll innebär ökat 
välbefinnande (Nordenmark & Stattin, 2006; Kim & Moen, 2001).  
 
Samtliga informanter konstaterade att arbetet och yrkesrollen hade haft stor betydelse 
för deras identitet. Arbetet hade varit en stor del av livet och hade präglats av trivsel 
och gemenskap. Informanternas svar korresponderade med rollteorin i det avseendet 
att yrkesrollen sågs som viktig och central i förhållande till andra delar av livet. De 
flesta uppgav att frånvaron av yrkesrollen inte inneburit någon degradering av 
välbefinnandet. De flesta av informanterna hade efter pensioneringen funnit nya 
aktiviteter och erhållit nya roller i dessa och samtidigt behållit sina positioner i andra 
roller. Huruvida dessa nya roller ersatte den forna yrkesrollen ur aktivitets- eller 
uppgiftssynpunkt varierade mellan informanterna. Klart är dock att resultaten fann stöd 
i rollexpansionsteorin där många sociala roller har en positiv effekt på välbefinnandet 
och att något stöd för rollstressteorin inte kunde konstateras. Samtliga informanter hade 
trivts i sin yrkesroll och med sitt arbete och trivdes även nu i pensionärsrollen. Hade 
informanterna inte trivts med sin yrkesroll hade frånvaron av denna kunnat bidra till ett 
ökat välbefinnande då pensioneringen fungerade som en flyktväg.  
 
Atchley (1996) menade att rollerna under livets senare del var vaga och öppna jämfört 
med rollerna under den första delen av livet och att individen förhandlar med sin 
närmaste omgivning om rollernas innebörd. Rosow (1974) och Breen (1963) hävdade 
att individen anpassade sig bättre till den nya rollen om rollförväntningarna var tydliga. 
Informanternas definition av pensionärsrollen och dess form var vag och de tyckte att 
det var svårt att beskriva pensionärsrollen. Gemensamt för informanterna var att de 
upplevde det som positivt att vara pensionärer men de framhöll att den mer allmänna 
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uppfattning som fanns var att ordet ”pensionär” hade en negativ klang och framställdes 
i termer av ”överflödig” och ”färdig”. De konkreta karaktäristika som pensionärsrollen 
beskrevs med av samtliga informanter var inträdet i en pensionärsförening och 
uppfyllandet av en viss ålder. Informanternas uppfattning om pensionärsrollen stämde 
överens med Rosows (1974) teori om att rollerna under livets senare del var otydliga 
och öppna för egen tolkning. I motsats till Breen (1963) ansåg informanterna, trots 
otydliga rollförväntningar, ändå ha anpassat sig bra till pensioneringen. En anledning till 
det kan vara att individen på grund av den otydliga och vagt beskrivna pensionärsrollen 
gavs tillfälle att forma sin egen roll efter egna ramar, vilket ledde till ökad 
livstillfredsställelse. Jonsson (2000) visade i sin forskning att den inre motivationens 
samspel med omvärldens krav var en viktig del av anpassningsprocessen. Eftersom 
informanten gavs tillfälle att forma sin egen roll innebar det att de förväntningar de 
hade på sin egen pensionering uppfylldes. Därmed upplevde de att anpassningen till det 
nya livet gick bra.  
 
Rosow (1974) förklarade att rollväxlingar föregås av passageriter där individen 
förbereds inför den nya rollen och att livets senare del kännetecknas av 
rolldiskontinuitet och innehåller få eller inga passageriter. Atchley (1996) framhöll att 
kännetecknande för pensioneringstillfällen är frånvaron av standardiserade moment. 
Standardiserade moment förekommer ofta vid rollväxlingar, exempelvis har bröllop 
sina särskilda ceremonier men något liknande har ej pensioneringen. Standardiserade 
moment hjälper även till att definiera den nya rollen (Rosow, 1974). Då 
pensionärsrollen är en relativt odefinierad roll förhandlar individen med sin närmaste 
omgivning om den nya rollens innebörd (Atchley, 1996). Samtliga informanter hade 
varit med om någon form av avtackning när de gick i pension. Avtackningarna 
varierade från att ha varit av en mer formell karaktär till en mer informell och ägde 
oftast inte rum den sista arbetsdagen. Frånvaron av ett standardiserat moment var tydlig 
i den aktuella frågan då avtackningarna skilde sig mycket från varandra. Gemensamma 
drag var dock att informanterna varit med om någon form av uppvaktning, men att 
den varierade både i form och i storlek liksom deltagarna varierade. Problemet med 
frånvaron av standardiserade moment i samband med pensioneringen kunde bero på att 
utträdesvägarna var många och olika. Intressant var om informanterna upplevde 
avtackningarna som en passagerit som förberedde dem för den nya rollen eller inte, då 
avtackningen oftast skedde med arbetskollegorna och inte med familjen eller de som 
skulle komma att utgöra den närmaste omgivningen därefter. Ofta förekom få eller 
inga symboler som förtydligade passageriten, men informanterna verkade inte fästa stor 
vikt vid det. 
 
Van Solinge och Henkens (2008) menar att förväntningar på pensioneringen bland 
annat var viktiga för anpassningen till den nya rollen men även för beslutet att gå i 
pension. Informanterna uppgav att de inte hade haft så många förväntningar inför 
pensioneringen. De förväntningar som kunde urskiljas hos samtliga informanter var 
friheten det skulle innebära att bli pensionerad samt tid för egna intressen. 
Informanterna ansåg att deras förväntningar hade uppfyllts i och med pensioneringen. 
Många informanter uttryckte vid frågan om förväntningar inför pensioneringen att de 
inte visste vad pensioneringen skulle komma att innebära och därför inte hade så 
många förväntningar. Detta kan ha sin grund i de vaga, otydliga rollbeskrivningar som 
pensionärsrollen är försedd med. Genom att informanten inte visste vad som 
förväntades i rollen som pensionär kunde det vara svårt att skapa konkreta 
förväntningar. Informanterna ansåg sig, trots de vaga förväntningarna inför 
pensioneringen, ha anpassat sig väl till rollen som pensionerad.  
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Vid pensioneringen var det två saker som krävde anpassning, den förändrade ekonomin 
och frånvaron av arbete (Atchley, 1996). Samtliga pensionärer uppgav att de hade trivts 
med sitt arbete och sina arbetsuppgifter och att arbetet hade betytt mycket för dem. 
Samtliga informanter uppgav att de även trivdes med livet som pensionerade. Den 
viktigaste funktionen som arbetet fyllde var enligt informanterna den sociala 
gemenskap som arbetet erbjöd. Informanterna hade även efter pensioneringen behållit 
kontakten med gamla arbetskamrater. En majoritet av informanterna ansåg sig inte ha 
haft några anpassningsproblem till det nya livet som pensionerad. En förklaring kan 
vara att informanterna hade fått behålla de sociala kontakter med arbetskollegor som de 
önskade eftersom den sociala gemenskapen var viktig i arbetet. Informanterna ansåg sig 
även förberedda på den förändrade ekonomin, vilket gav dem tillfälle att vidta 
ekonomiska förberedelser inför pensioneringen. Informanterna hade bemött frånvaron 
av arbete med att anskaffa nya aktiviteter och sysselsättningar. Vidare hade 
informanterna bemött den förändrade ekonomin med att göra förberedelser innan 
pensioneringen. Då pensioneringen krävde anpassning till två betingelser och 
informanterna ansåg sig ha anpassat sig bra till båda borde det tyda på att individerna 
anpassat sig bra till pensioneringen.  
 
Med dagens flexibla pensioneringssystem varierar tidpunkten för pensioneringen 
liksom pensioneringsorsaken mellan individer (Nordenmark & Stattin, 2006). Van 
Solinge & Henkens (2008) menade att förväntningarna på pensioneringen även 
inverkar på den tidpunkt som individen bestämmer sig för att gå i pension. Bland 
informanterna märktes tydligt att både orsak och tidpunkt varierade. Samtliga 
informanter ansåg dock att deras pensionering kommit rätt i tiden samt att de hade haft 
möjlighet att påverka sin pensioneringstidpunkt. Viktiga faktorer som påverkade 
pensioneringstidpunkten var enligt informanterna hälsan och ekonomin.  
 
Vid intervjutillfället tillfrågades informanterna om de hade fått någon information i 
samband med pensioneringen, förberedande kurser eller liknande. Samtliga 
informanter hade fått ekonomisk information inför pensioneringen och fem av 
informanterna som hade arbetat inom Luleå Kommun hade gått en förberedande kurs 
där det informerades om olika ämnen som var förknippade med pensionering. Samtliga 
informanter ansåg att det var bra att arbetsgivaren anordnade denna typ av kurser 
eftersom de menade att många var osäkra på vad de skulle göra efter pensioneringen. 
Kursen gav dem även möjlighet att samtala med andra blivande pensionärer. De 
informanter som inte hade haft möjlighet att gå en liknande kurs framhöll att det fanns 
behov av en sådan och majoriteten av dem hade velat gå en sådan kurs själva. 
Ekonomisk information från arbetsgivarens sida var ett vanligt förekommande moment 
då pensioneringen varit nära. Informanterna hade arbetat i olika sektorer inom 
arbetslivet men gemensamt var att det fanns ett intresse för denna typ av kurser som 
innehöll mer än ekonomisk information och de som gått en sådan kurs uppskattade 
den. Genom att få ta del av andra blivande pensionärers tankar och planer kan 
individen erhålla egna uppslag på idéer och aktiviteter och samtidigt skapa nya sociala 
kontakter med andra i samma del av arbetslivet. De informanter som gått kursen ansåg 
att det hade varit intressant och hade gjort att de började tänka i banor om att de skulle 
pensionera sig. Genom att ställas inför tanken hjälper det individen att, om individen 
inte gjort det tidigare, tänka på sin egen pensionering och möjliga sysselsättningar. 
Möjligen skulle det kunna ge en smidigare anpassningsprocess då individen ges 
möjlighet till förberedelse. Att erbjuda denna typ av verksamhet inom fler företag och 
verksamheter skulle därför vara en god personalvårdande insats. 
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Enligt Tornstams (2005) tolkning av Atchley beror god anpassning till pensioneringen 
på att individen är införstådd med tidpunkten för pensioneringen och att individen har 
haft tid att vänja sig vid pensioneringen men även att pensionärer idag ofta redan är 
medlemmar i sociala nätverk som hjälper till att ersätta de förluster i form av 
sysselsättning och kontakter som arbetet innebar. Den ekonomiska ersättningen var 
ytterligare en faktor som bidrog till att individen tenderade att anpassa sig väl till 
pensioneringen. I likhet med Atchleys (1996) forskning kunde samtliga uppräknade 
faktorer urskiljas under intervjuerna som förklaring till varför informanterna hade 
anpassat sig väl. Informanterna uttryckte att pensioneringen var en sedan länge väntad 
händelse. De hade vetat om det under en lång period och haft chansen att vänja sig vid 
tanken på att den dagen skulle komma i deras arbetsliv. Informanterna hade börjat 
fundera relativt sent över sin pensionering och hade inte haft så många förväntningar 
inför den, bortsett från att den erbjöd frihet och tid för egna intressen. Informanterna 
hade även efter pensioneringen behållit kontakten med gamla arbetskamrater. En 
förklaring till den goda anpassningen kan därför bero på att informanterna hade fått 
behålla de sociala kontakter med de arbetskollegor som de önskade eftersom den 
sociala gemenskapen varit viktig i arbetet, att de redan var innefattade i ett socialt 
nätverk utanför arbetet och att de kort efter pensioneringen blev innefattade i 
ytterligare nätverk i föreningar och liknande verksamhet och därigenom uppfylldes 
informanternas behov av sociala nätverk. Gemensamt för informanterna var att de 
kände att det tog ett tag innan de kom in i sin nya vardag med nya rutiner och 
anskaffandet av aktiviteter, vilket kan tänkas vara en naturlig del av övergångs- och 
anpassningsprocessen. 
 
5.2 Vilka framgångsfaktorer finns för livstillfredsställelse i samband med övergångs- och 
anpassningsprocessen? 
Vid intervjuerna kunde fyra faktorer urskiljas som samtliga informanter ansåg hade 
bidragit till den goda anpassningen. Resultaten visade att de faktorer som ansågs bidra 
till en god anpassning till livet efter arbetslivet var aktivitet, sociala nätverk, god hälsa 
samt förberedelse. Känslan av att ha meningsfulla aktiviteter är enligt Ekerdt (1986) 
viktigt för individens livskvalitet och välbefinnande. Informanterna uttryckte att 
aktivitet var en viktig faktor för livstillfredsställelse i samband med övergångs- och 
anpassningsprocessen. Samtliga informanter ansåg dessutom att deras aktiviteter var 
meningsfulla för dem, vilket kan vara en förklaring till att informanterna kände att de 
hade anpassat sig bra till pensioneringen. Resultaten stöds även av Butrica & Schaner 
(2005) som i en studie kom fram till att aktiviteter i samband med 
anpassningsprocessen bidrog till att öka individens välbefinnande. Vidare stöds 
resultaten även av aktivitetsteorin i det avseendet att individen aktivt ersätter den 
förlorade yrkesrollen med engagemang i andra aktiviteter samt att aktiviteten och 
aktivitetsnivån ej spelar någon större roll utan att det är meningen som individen 
tillskriver aktiviteten som är det väsentliga (Holm, 2006). Samtliga informanter hade 
fördjupat sitt engagemang i tidigare aktiviteter men även funnit nya aktiviteter som de 
trivdes med. Syftet med aktiviteterna var enligt informanterna inte monetärt, utan att 
de kände att de ville sysselsätta sig med något samt känna att de kunde bidra med 
någonting på olika sätt. Detta gjorde de via engagemang i föreningar och 
volontärarbete av olika slag. Även inslag av tidigare arbetsuppgifter förekom hos en 
liten del av informanterna. Gemensamt för samtliga informanter var att de sysselsatte sig 
med aktiviteter som de själva ansåg intressanta.  
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Enligt Van Solinge & Henkens (2008) bidrar aktiviteter till struktur och kontinuitet i 
vardagen, något som även framkom under intervjuerna då informanterna beskrev 
ämnet i termer av att de ”behövde någonting att hänga upp tillvaron på”. Genom detta 
kan antas att aktiviteter bidrog till struktur och en form av organisering av tillvaron.  
 
Resultaten stödde således inte disengagemangsteorin, som bygger på ett ömsesidig 
tillbakadragande mellan individen och samhället, då resultaten visade att informanterna 
aktivt sökte sig till nya aktiviteter efter pensioneringen och framhöll att aktiviteter var 
viktiga för välbefinnandet. Däremot kan inte uteslutas att disengagemangsteorin kan 
vara mer tillämpbar på individer som är äldre än vad dessa informanter var eftersom 
teorin är ämnad för åldrandet och ej enbart pensioneringen. Resultaten stöds även av 
kontinuitetsteorin i vilken menas att bibehållandet av samma livsstil och 
aktivitetsmönster som tidigare i livet bidrar till välbefinnande i samband med 
pensioneringen (Atchley, 1989). Detta kunde konstateras då aktivitetsnivån varierade 
en hel del mellan informanterna. En del hade många aktiviteter medan andra hade ett 
fåtal. Gemensamt för samtliga var att de var tillfredsställda med sin aktivitetsnivå. Detta 
skulle kunna förklaras med att informanterna hade olika aktivitetsbehov tidigare i livet, 
vilket efter pensioneringen naturligt följde med och, i sin tur, skapade en positiv 
självuppfattning om informantens välbefinnande i enlighet med kontinuitetsteorin.  
 
Majoriteten av informanterna ansåg sig ha mycket att göra vilket påvisades flera gånger 
genom uttalanden under intervjuerna och genom en aktiv livsstil. ”Jag har alltid fullt 
upp” och ”alltid något att göra”, ”man kan inte bara sitta hemma hela dagarna”. 
Informanterna ansåg sig vara aktiva och tyckte det var viktigt med aktiviteter för att må 
bra. Det stora flertalet hade ersatt den förlorade yrkesrollen med nya roller i andra 
verksamheter. Nya aktiviteter hade kommit till men informanterna hade även 
fördjupat sitt engagemang i tidigare aktiviteter samt familj och vänner. Informanterna 
hade aktivt sökt sig till nya aktiviteter efter pensioneringen, mestadels 
föreningsverksamhet i olika former. Aktiviteterna varierade i storlek, antal och form 
mellan informanterna men gemensamt för samtliga var att de kände att de var nöjda 
med de aktiviteter och den aktivitetsnivå de själva hade.  
 
Hälsan var enligt informanterna en viktig faktor för hur övergångs och 
anpassningsprocessen upplevdes. Enligt Olsson m.fl. (1996) löpte 
pensioneringsprocessen parallellt med ett antal andra processer, bland annat den 
normala åldrandeprocessen. Informanterna framhöll att hälsan var en del av 
åldrandeprocessen och deras definition av god hälsa stod i förhållande till 
informanternas individuella hälsonivå och betraktades subjektivt. God hälsa gav 
informanterna möjlighet att leva som de önskade och möjlighet att engagera sig i familj 
och aktiviteter. För informanterna var en god hälsa en nyckel till ett rikt liv som 
pensionerad. Genom att hålla en god hälsa kunde informanterna göra de saker de 
önskade och hade möjlighet att delta i aktiviteter som i sin tur gav dem möjlighet att 
uppfylla de förväntningar de hade, vilket gav informanten upplevelsen av en god 
övergångs- och anpassningsprocess. 
 
Socialt umgänge ansågs enligt individerna vara en tredje faktor för livstillfredsställelse i 
samband med övergångs- och anpassningsprocessen. Informanterna framhöll vikten av 
att förutom familjen ha socialt umgänge med andra individer. Behovet av social 
samvaro uppfylldes mycket genom de aktiviteter som informanterna var verksamma 
inom. Informanterna berättade att det var naturligt att tappa vissa kontakter men att de 
hade erhållit nya i samband med nya aktiviteter men att deras kontaktnät i stort sett var 

 



 21

samma som innan pensioneringen. Informanterna framhöll att den sociala 
gemenskapen på arbetet var det som de saknade mest, vilket även tydliggjordes genom 
att de behållit kontakten med tidigare arbetskamrater. Även här stöds resultaten av 
kontinuitetsteorin i det avseendet att kontinuitet i andra delar av livet i samband med 
rollövergångar underlättar anpassningen och bidrar till en god övergång (Atchley, 
1996). Genom att hålla samma hälsonivå och sociala umgänge som innan 
pensioneringen kunde en god anpassning erhållas. Att behålla kontakten med 
arbetskamraterna och vetskapen att kamraterna fanns kvar trots pensioneringen hjälpte 
dem möjligen i samband med övergången från arbetsliv till pensionering och bidrog till 
informanternas upplevelser av en god anpassning.  
 
Den fjärde faktorn som informanterna ansåg hade ett samband med en god övergång 
och anpassning var förberedelse inför pensioneringen. Informanterna berättade att det 
hade förekommit både en fysisk och en mental förberedelse. Av detta kan antas att den 
fysiska förberedelsen låg i att successivt trappa ner i arbetstid, en förberedelse som en 
majoritet av informanterna hade gjort för att successivt vänja sig vid att ha mer och 
mer ledig tid. Den mentala förberedelsen låg enligt informanterna i att sätta sig in i de 
tankebanor som livet som pensionerad skulle medföra. Den fysiska förberedelsen gick 
in i den mentala då informanten genom att vara ledig drevs in i tankebanor om vad 
livet som pensionär skulle innebära. Informanterna ansåg att denna förberedelse som 
hade varit viktig i samband med övergångs- och anpassningsprocessen gjorde dem 
förberedda på vad som skulle komma och gav dem möjlighet att komma underfund 
med vad de ville göra. Genom att vara mer och mer ledig från arbetet med syftet att 
trappa ner inför den tillvaro som pensioneringen innebar vande individen sig allt 
eftersom, vilket kan tänkas bidra till en smidig övergång. Häri låg ej föreställningen att 
pensioneringen för informanterna skulle innebära en aktivitetslös tillvaro, utan snarare 
en omfördelning av aktiviteter och tid för informanten att finna aktiviteter som känns 
meningsfulla.  
 
5.3 Konklusion 
Detta examensarbete visade att informanterna ansåg sig ha anpassat sig bra till 
pensioneringen. Vad informanten upplevde vid pensioneringsprocessen var 
rollotydlighet gentemot pensionärsrollen, få förväntningar inför pensioneringen, 
frånvaron av standardiserade moment i samband med avtackningar och ett behov av 
mer ingående förberedande information inför pensioneringen. Vidare, att trots att 
orsaker och utträdesvägar till pensioneringen varierade mycket var informanterna nöjda 
med sin egen pensionering. De framgångsfaktorer som kunde identifieras för 
informanternas subjektiva livstillfredsställelse i samband med anpassnings- och 
övergångsprocessen var aktivitet, socialt umgänge, god hälsa samt förberedelse. En 
förklaring till varför informanterna hade anpassat sig bra till pensioneringen kan vara att 
de fyra faktorerna, som informanterna angav bidrog till livskvalitet och välbefinnande i 
övergångs- och anpassningsprocessen, var upplevda av informanterna själva. Genom att 
samtliga informanter framhöll de fyra faktorerna som framgångsfaktorer för god 
anpassning torde det finnas gott stöd för att anta att det är av signifikant betydelse. Ett 
samband kunde ses mellan faktorerna, där varje faktor kunde påverka utgången av den 
andra faktorn. Genom förberedelse i form av nedtrappning av arbetstid främjades 
informantens hälsa genom övergångs- och anpassningsprocessen vilket gav informanten 
möjlighet att utföra de aktiviteter de önskade. Aktiviteterna bidrog i sin tur till nya 
sociala kontakter. Samtliga delars uppfyllelse innebar en upplevd känsla av att 
anpassningen till pensioneringen upplevdes som god.  
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Vad pensionärsrollen innehåller var individuellt och individen diskuterade med sin 
omgivning om vad den innebar personligen (Atchley, 1996). Individen tappar vid 
pensioneringen en yrkesroll, men existerar det överhuvudtaget en ”pensionärsroll”? 
Måste yrkesrollen ersättas av en ny roll? En roll har sina fasta stadgar som talar om vad 
som förväntas av en individ i en viss roll, det görs inte i pensionärsrollen som istället är 
av mer abstrakt art. För att pensionärsrollen ska passa in i mallen för en roll borde den 
ha tydligare former och omgivningen borde ha tydliga förväntningar på den nya rollen. 
Pensionärsrollen uppfattades och beskrevs abstrakt av informanterna och de tydligaste 
gemensamma drag som de beskrev pensionärsrollen med var inträde i en 
pensionärsförening och uppfyllandet av en viss ålder, det vill säga 65 år. Givet 
förutsättningarna hade hälften av informanterna svårt att identifiera sig med 
pensionärsrollen, vilket tyder på att informanterna kanske inte riktigt visste hur de 
skulle förhålla sig till den. Att den allmänna bilden som fanns av pensionärer hade en 
negativ klang inverkade kanske också på problemet med att kunna identifiera sig med 
rollen. Flertalet informanter trodde inte heller att det i samhället finns några större 
förväntningar på pensionärer, vilket bidrar till frågan om pensionärsrollen verkligen 
existerar i enlighet med de ramar inom vilken en roll beskrivs.  
 
Vissa rättigheter och skyldigheter har kunnat urskiljas för en ”pensionärsroll”, vilka är 
rätten till vila och ekonomisk ersättning och skyldigheten att klara sig på den ersättning 
som ges (Atchley, 1996). Tidigare nämnda rättigheter och skyldigheter talar för 
pensionärsrollen men den innehåller samtidigt ingenting konkret som individen kan ta 
fasta på och anpassa sig efter. Frånvaron av ritualer i samband med pensioneringen kan 
stödja antagandet om att pensionärsrollen inte existerar. De resultat som har 
framkommit stödjer antagandet om att pensionärsrollen är en relativt ”roll-lös roll” 
(Atchley, 1996), vilket samtidigt placerar den i en sorts gråzon och försvårar tolkningen 
av rollens innebörd. Därför borde pensionärsrollen möjligen studeras ur varje enskild 
individs perspektiv, på grund av pensionärsrollens abstrakta och öppna framställning. 
 
Att vara pensionerad innebär anpassning till två företeelser, frånvaron av arbete samt 
ändrad ekonomi (Atchley, 1996). Förutom dessa betingelser är det mycket annat i 
individens liv som kräver anpassning som löper parallellt med pensioneringsprocessen 
men det är dessa två betingelser som just pensioneringen medför. Individen tappar sin 
yrkesroll, men behåller samtidigt många andra roller hon redan har. Rollen som 
mamma, dotter, syster, hustru etc. Istället för att individen går in i en pensionärsroll 
förefaller det mer troligt att individen går in ett annat stadium som pensionerad, där 
denne får tillfälle att utveckla andra roller och delar av sig själv samt möjlighet att gå in 
i nya roller via nya aktiviteter eller fördjupa sig i tidigare roller. Pensioneringen gav 
informanterna en möjlighet till ledig tid att utveckla sina egna intressen.  
 
Ekerdt (1986) menade att individen tar med de personliga värderingar som finns om 
arbetet in i pensioneringen och hon motiveras att utveckla aktiviteter genom dessa 
värderingar. Arbete definieras i pensioneringen inte i ekonomiska termer utan snarare 
av personliga, detta för att kunna rättfärdiga ledigheten. Vidare menade Ekerdt (1986) 
att aktiviteterna kan vara så enkla som att sköta hemmet. Det handlar om att organisera 
strukturen kring arbete och ledighet. Jonsson (2000) fann i sina studier ett begrepp som 
han benämnde ”engagerande verksamhet”. Engagerande verksamhet utmärks av att 
den utförs regelbundet, och att individen finner verksamheten, förutom rolig och 
intressant, även meningsfull. Detta märktes tydligt bland informanterna. Samtliga 
informanter fördjupade tidigare, och fortsatte med andra, aktiviteter efter 
pensioneringen. Majoriteten fann även nya aktiviteter efter pensioneringen och fick 
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nya roller genom engagemang i aktiviteterna. Informanterna hade ofta en roll i 
aktiviteten som kunde liknas vid en ”uppgift”, och aktiviteterna var för informanterna 
ett sätt att bidra med någonting.  
 
Det perspektiv forskningen haft som beskrev pensioneringen som ett trauma grundade 
sig, enligt Tornstam (2005), till stor del på samhällets syn på arbete. Samhället 
förespråkade effektivitet och värderingar som betonade arbete. Utan arbetet skulle 
individen känna sig ”tom” och som om denne saknade något (Tornstam, 2005). 
Individen slutar dock aldrig arbeta helt (Atchley, 1996). Individen slutar arbeta för 
försörjningen men fortsätter inom andra områden. Individen erhåller vid 
pensioneringen ekonomisk ersättning för vila efter ett arbetsliv, vilket ger henne 
möjlighet att ha andra aktiviteter. Om forskningen från början istället utgått från ett 
individperspektiv istället för ett samhällsperspektiv hade den kanske sett annorlunda ut 
idag. Forskning har visat att individen oftast mår bra efter pensioneringen men att 
orsaken till detta varierar (Tornstam, 2005). Möjligen kan det kanske ha att göra med 
de fyra framgångsfaktorer som har framkommit i detta arbete. Kombinationen av 
faktorerna bidrog kanske till att underlätta den övergångs- och anpassningsprocess som 
individen ställdes inför i samband med pensioneringen.  
 
Resultaten stödjer inte antagandet, och den tidigare teoretiska utgångspunkten, om att 
pensioneringen skulle innebära ett trauma för individen. Informanterna ansåg att de 
mådde bra efter pensioneringen och att de anpassat sig väl, ett resultat som stärker de 
redan existerande empiriska resultaten om pensionering. Stöd erhölls för Jonssons 
(2000) forskning i vilken menades att pensioneringen är en komplex process som inte 
kan studeras enskilt liksom i kontinuitetsteorin, i vilken framgår att det vanligaste 
anpassningsmönstret i pensioneringen är att bibehålla samma livsmönster som tidigare 
(Wang, 2007), något som samtliga informanter hade gjort och som troligtvis bidrog till 
upplevd god anpassning. De såg pensioneringen som något väntat och fortsatte att 
arbeta efter pensioneringen med olika aktiviteter, vilket var ett sätt att behålla 
kontinuitet i livsmönstret. Resultaten fann även starkt stöd i aktivitetsteorin då 
informanterna ansåg att aktivitet var den viktigaste faktorn för välbefinnande och att de 
aktivt sökte sig till nya aktiviteter. Resultaten visade att pensioneringen inte innebar 
någon kris för informanterna, utan snarare upplevdes som en positiv händelse i livet. 
Informanterna kunde göra aktiviteter de tyckte om och hade möjlighet att reglera både 
form och mängd. Den subjektiva pensionärsrollen innehöll frihet för individen att 
applicera sina egna åsikter om hur den ska förhålla sig och vara. Pensioneringen 
beskrevs av informanterna i termer av frihet och möjlighet att göra det de tycker om. 
Just denna beskrivning är kanske vad pensioneringen innebar för dem och kan förklara 
varför informanterna inte upplevde att de hade haft några anpassningsproblem. 
 
5.4 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod bedömdes som den lämpligaste metoden för att bäst besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjuerna var av semistrukturerad art och i vissa fall 
förekom även följdfrågor vilket gav möjlighet att följa upp lösa trådar. Intervjuerna 
spelades in på dator med god ljudupptagningsförmåga och transkriberades därefter ord 
får ord för att erhålla ett så autentiskt material som möjligt. Analysen av materialet 
underlättades genom detta förfaringssätt. I samband med genomgången av materialet 
uppstod en del frågor som kanske hade kunnat besvaras med hjälp av ytterligare 
följdfrågor under intervjun. Informanterna fick inte ta del av frågorna innan 
intervjutillfället vilket gav samtliga informanter samma förutsättningar, men påverkade 
kanske hur informanterna svarade på frågorna då de inte fick så mycket betänketid. 
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Svaren som gavs var, trots det, uttömmande och utgjorde en bra grund för vidare 
bearbetning. 
 
5.5 Reliabilitet  
Samma intervjumall med frågor användes till samtliga informanter. Frågorna var relativt 
öppna vilket gav informanterna möjlighet att berätta vad de kände var viktigt för dem. 
Efter varje tema sammanfattades vad informanten svarat vilket borde ge en bättre 
reliabilitet. En replikering av intervjun torde kunna ge liknande resultat i det stora hela, 
men detaljer ändras och vissa av svaren kan komma att ändras med tidens gång. Likaså 
kan informantens sinnesstämning och dagsform påverka resultaten. Samtliga 
informanter tyckte det var trevligt att samtala om ämnet och upplevdes som ärliga i 
sina svar. 
 
5.6 Validitet 
De frågor och teman som intervjumallen bestod av (Bilaga 1) antogs kunna mäta ställt 
syfte och ställda frågeställningar. Intervjufrågorna byggde på tidigare forskning och den 
teoretiska referensramen. Antalet informanter som deltog i studien anses vara för få för 
att studien ska vara generaliserbar på pensionärer i allmänhet. Dock finns det anledning 
att anta, då samtliga 14 informanter gav samma svar på frågeställning 2, att det finns ett 
visst underlag för att en större studie omfattande fler informanter skulle kunna påvisa 
likartade resultat.  
 
5.7 Forskningsetiska överväganden 
Vid den första telefonkontakten informerades informanterna om att intervjun var 
frivillig och att de deltog anonymt och därför inte skulle kunna identifieras. Det 
material som spelades in kommer efter arbetets färdigställande att raderas och det 
transkriberade materialet att förstöras.  
 
5.8 Förslag på framtida forskning 
Förslagsvis skulle studien kunna göras ur ett genusperspektiv, det vill säga undersöka 
om det föreligger någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller anpassnings- och 
övergångsprocessen mellan arbetsliv och pensionering och om det föreligger någon 
skillnad vad gäller identifiering av framgångsfaktorer för en god anpassning. Vidare 
skulle samma studie kunna göras med fokus på hög- och låginkomsttagare: Är det 
någon skillnad i anpassnings- och övergångprocessen dem emellan? Ytterligare förslag 
på framtida forskning skulle kunna vara en studie omfattande fler informanter och 
undersöka om de identifierade framgångsfaktorerna är generaliserbara på pensionärer i 
allmänhet. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Mitt namn är Rita Johansson och jag studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Jag läser 
utbildningsprogrammet i psykologi med inriktning ”arbetsvetenskap och 
personaladministration”. Jag ska skriva C/D – uppsats i psykologi och ämnet jag valt är 
pensionering.  Jag ska intervjua pensionerade om deras upplevelser av pensioneringsprocessen.  
Intervjuerna är anonyma och konfidentiella. Ingen annan än jag kommer att kunna ta del av 
materialet. I uppsatsen kommer resultatet att läggas upp på ett sätt så att ingen kommer att 
kunna identifieras. Jag undrar om Ni är intresserad av att delta i en intervju där ni berättar om 
Er egen pensioneringsprocess? Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter och utförs på en plats 
som för Er känns bra.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 2 
Intervjumall 
 
Först ges information om studiens anonymitet och konfidentialitet.  
 
Allmänna frågor 
- Namn, ålder, civilstånd… 
- Hur länge varit pensionerad? 
- Partner pensionär? 
- Vad arbetade du med innan pensioneringen? 
- Hur har ditt arbetsliv sett ut? Vad har jobbet betytt för dig? 
- Vilken tycker du är den viktigaste funktion arbetet fyllde?  
- Hur mycket betydde arbetet för din identitet? 
- Vad gör du på fritiden? 
- Definiera begreppet pensionering och pensionär? 
- Vad är din allmänna inställning till pensioneringen? 
 
Före pensioneringen/fortfarande i yrkesrollen 
- Kan du berätta om din pensionering? Från det att du började fundera över den. 
- När började du fundera över din pensionering? 
- Minns du hur du kände inför din pensionering de sista åren du arbetade (längtade, bävade)? 
- Hade du några förväntningar inför pensioneringen? 
- Anser du att pensioneringen kom i rätt tidpunkt? 
- Gjorde du några förberedelser inför din pensionering? 
- Berätta om den sista arbetsdagen? 
- Avtackning, erfarenhetsöverföring, stöd, hjälp etc.? 

 
Bli pensionär 
- Hur upplevde du den så kallade övergången mellan yrkesrollen och pensionärsrollen? Hur 
har anpassningen varit? 
- Hur skulle du beskriva perioden just efter pensioneringen? (Vardag, liv, fritid…) 
- Hur skulle du beskriva perioden 1 år efter pensioneringen? 
- Hur skiljer sig föreställningarna? Skiljer det sig mycket åt från dina nuvarande föreställningar? 
- Blev det som du tänkt dig att vara pensionär? Vad blev, blev inte som du tänkt dig?  
- Har det varit svårt att vänja sig vid livet som pensionär? 
- Vad tror du förväntas av pensionärer i allmänhet idag? 
 
Det sociala och vardagliga 
- Hur ser din vardag ut? 
- Tycker du att din livsstil har förändrats sedan du gick i pension? 
- Hur ser ditt sociala nätverk ut idag? Skiljer det sig från det du arbetade? 
- Har dina fritidssysselsättningar och umgänge har förändrats sedan du gick i pension? 
- Känner du att det du gör är meningsfullt? 
- Är du aktiv i någon förening, kvar i tidigare jobb etc.? 
 
Efter pensioneringen 
- Känner du att du har förändrats sedan du gick i pension?  
- Känner du att du kan identifiera dig med pensionärsrollen? 

  



 

  

- Hur väl känner du att du har anpassat dig till rollen som pensionär? Det är två saker som går 
hand i hand med pensioneringen och som kräver anpassning, det är jobbets försvinnande och 
lönens minskning. 
- Vilka fördelar/nackdelar finns det med jobb/pensionering enligt dig? 
- Tror du att det är någon skillnad mellan manliga och kvinnliga pensionärer? 
 
Livskvalitet och välbefinnande 
- Berätta hur du upplever att livet har förändrats sedan du blev pensionär? 
- Vad innebär livskvalitet och välbefinnande för dig? 
- Vad tror du krävs för att man ska må bra som pensionär?  
- Vad tror du bidrar till en bra anpassning till pensioneringen? 
- Jag läste en artikel i Kuriren där man hade undersökt detta fenomen och där hade man 
kommit fram till att 3 av 4 går in i en kris när de går i pension. Varför tror du att du att det är 
så? 
 
 


