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I  samband  med  att  man  lämnar  sitt  aktiva  yrkesliv  och  träder  in  i 
pensioneringen, uppstår för de flesta människor en så  stor förändring, 
att man kan likna den vid ett kulturbyte. Denna nya situation kräver mer 
eller mindre av  anpassning. Inte minst kan ens  identitet  påverkas, då 
yrkesidentiteten tidigare utgjort en viktig del av den totala identiteten. 
Denna  undersöknings  syfte  har  varit  att  studera  eventuella 
identitetsförändringar,   liksom  hur  man  anpassat  sig  till  den  nya 
situationen som pensionär. Den baseras på ett slumpmässigt urval om 
216 66- och 67-åringar i Sverige. Materialet har analyserats med hjälp 
av  regressionsanalys.  Resultaten  pekar  på  relativt  små 
identitetsförändringar och i så fall  oftast till  det bättre. Pensionärerna 
tycks väl anpassade och uppvisar en hög grad av trivsel,  vilken kan 
kopplas till  känsla av frihet,  nöjdhet med tidigare liv,  ökat  umgänge 
med familj och vänner samt också utökade egna aktiviteter i form av 
motion, studier, resor, kreativa sysselsättningar m m.  I förlängningen 
kan man här tänka sig framväxten av en subkultur av  friska, köpstarka 
samt aktivitetssugna yngre pensionärer.

Nyckelord: Kulturbyte, anpassning, identitet, aktiviteter

Vid övergången från yrkesliv  till  pensionering sker  onekligen  för  de allra  flesta  av oss  en stor 
förändring av vårt invanda livsmönster. Vår uppgift och roll förändras, ofta över en natt. Umgänget 
med arbetskamraterna försvinner vanligen helt och hållet. Vi är inte heller tvungna att hela tiden 
prestera. Vi får mycket tid över, vilket kan innebära både problem och möjligheter. Synen på oss 
själva kan förändras i större eller mindre omfattning, vilket kan betraktas som att vi inträder i en ny 
identitet.  Detta kan medföra olika stora problem men också nya möjligheter,  vilka i båda fallen 
varierar mycket mellan olika individer. Yrkesidentiteten som går förlorad betyder olika mycket för 
olika personer. I vissa fall är den helt central, medan den för andra kan ha mer marginell betydelse. 
Den här undersökningen syftar till att studera vilken identitetsförändring som pensionärerna upplever 
samt hur man försökt att anpassa sig till sin nya situation.

Pensionär används i många sammanhang som ett entydigt begrepp, men oftast döljer det inom sig 
mycket stora variationer. Exempelvis är det troligen stor skillnad mellan de yngre pensionärerna, de 
som är under 75 år och de som är äldre, inte minst i fråga om hälsotillstånd och aktiviteter. Andra 
stora skillnader finns också i fråga om ekonomi och resursstyrka.

Denna undersökning bygger på ett  slumpmässigt rikstäckande kvantitativt  urval av 216 personer 
födda 1940-41, d. v. s. personer i åldrarna 66 och 67 år. Av dessa har de flesta inlett sin pensionering 
under  de senaste två åren,  även om en hel del  varit  pensionerade längre genom förtidspension, 
förtida uttag eller avtalspension. Motivet för att välja dessa åldersgrupper har varit att de flesta dels 
genomgått sin omställning relativt nyligen, samtidigt  som de också haft tid att ställa om sig till sin 
nya roll.
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Interaktionism

Enligt det interaktionistiska grundperspektivet är människan helt beroende av sin sociala miljö. 
Cooley  (1902)  menar  att  andras  uppfattning  om  oss  blir  som  en  spegel  för  vår  egen 
självuppfattning. Mead (1934) förfinar  denna tanke genom att poängtera att det inte handlar om 
vad andra människor faktiskt tänker om oss, utan vad vi tror att de tänker om oss. Enligt detta 
synsätt är den sociala interaktionen nödvändig för att medvetande och jag ska kunna uppstå. 
Dessa fenomen är i  hög grad sociala  produkter.  Mead (1934) vill  dock dela upp jaget  i två 
komponenter,  en  socialt  bestämd  komponent  som  han  kallar  me  samt  en  mer  unik  och 
självständig komponent som han kallar för I .

Människan har ett  behov av att ständigt  jämföra sin självuppfattning  med vad andra tycker 
(Havens, 1968, refererad i Tornstam, 1994), något som kallas  konsensuell validering. Ju fler 
sammanhang  som  individen  är  aktiv  inom,  desto  bättre  möjligheter  föreligger  för  denna 
validering. Denna validering anses vara nödvändig för en god anpassning från individens sida. 
Om individen  tvingas  till  inskränkningar  i  den  sociala  interaktionen,  kan  detta  leda  till  en 
jagosäkerhet.

De personer i vår sociala miljö som har betydelse för oss kallar Mead (1934) för  signifikanta 
andra. Dessa kan vara maka/make, barn, vänner arbetskamrater m m. Det finns även en annan 
typ av samspel, vilket inte är knutet till någon speciell person, utan handlar om en generaliserad 
motpart, vilken kan sägas spegla allmänna värderingar och normer i samhället. Vi speglar och 
jämför oss också med denna motpart, vilken Mead kallar den generaliserade andre.

I den sociala interaktionen ikläder vi oss olika roller, vilka bl a ger oss en nödvändig konsensuell 
validering.  En  av  de  allra  viktigaste  rollerna  är  yrkesrollen.  Mot  bakgrund  av  ovanstående 
resonemang är det logiskt att vårt yrke och vår yrkesroll är en av de viktigaste komponenterna 
för att ge individen sin uppfattning om sig själv. Självklart finns det stora skillnader mellan olika 
individer, men för de flesta kommer en stor del av den aktiva tiden mellan avslutad utbildning 
och pensioneringen, att upptas av en social interaktion inom ramen för  yrkesverksamheten. När 
en person slutar sitt yrkesliv, försvinner yrkesidentiteten mer eller mindre och den får betydligt 
mindre utrymme i  totalidentiteten. Frågan är då hur denna person upplever situationen och hur 
han eller hon reagerar och agerar.

Gerontologisk forskning

Inom den gerontologiska forskningen (forskning om åldrandet), har man utifrån olika perspektiv 
studerat hur de gamla upplever sin situation (Tornstam, 1994). Tornstam (1994) fann att trots att 
olika teorier predicerade att pensionärerna borde uppleva ett minskat välbefinnande, så gav de 
empiriska undersökningarna inte något stöd för detta. De flesta pensionärer hade anpassat sig 
ganska väl till sin nya situation och endast en mycket liten minoritet var direkt missnöjda med 
sin nya roll. Tornstam (1994) kunde även påvisa att mycket av den allmänna uppfattningen om 
pensionärer (äldre) bara var just en myt. Speciellt  missvisande var uppfattningarna om att de 
gamla upplevde sig som sjuka och eländiga och att de kände sig ensamma. Det fanns flera olika 
förklaringar till att pensioneringen  inte upplevdes särskilt traumatisk. Dels hade man i god tid 
före pensioneringen förberett sig för denna (antecipatorisk coping), dels hade man fortfarande ett 
ganska bra socialt nätverk; bl a var kontakten med barnen bättre än vad forskarna hade förväntat 
sig. Sist men inte minst pekade de på olika s k copingstrategier, som pensionärerna tillämpade. 
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Exempelvis kunde forskarna visa att pensionärernas subjektivt upplevda hälsa var förhållandevis 
god, bl a beroende på att de helt enkelt hade dragit ned på sina förväntningar; man hade t ex inte 
längre anspråk på att vara helt fri från olika krämpor.

Tornstam  (1994) menar att det är något av ett dilemma för den gerontologiska forskningen, att 
mycket av dess teoribildning och modeller predicerar åldrande och pensionering som delvis ett 
trauma, vilket inte får stöd i de empiriska undersökningarna. Icke desto mindre menar jag att 
pensioneringen på många sätt går på tvärs mot mycket av de gängse värderingarna i samhället. 
Tornstam pekar här på några av dessa förhållanden. För det första är det västerländska samhället 
oerhört  framåtriktat. Det mesta handlar om planering för vad som ska göras i framtiden. För 
pensionären som har större delen av sitt liv bakom sig kan detta naturligtvis bli ett problem. För 
det  andra värdesätts  prestationer och  effektivitet,  något  som också missgynnar  de äldre  och 
vidare är ungdom och hälsa storheter som sätts på piedestal. 

En annan svårighet  för pensionärerna kan vara att  t  ex vuxenrollen och yrkesrollen,  liksom 
familjerollen är roller som vi på olika sätt förbereds inför under tidigare skeden. Pensioneringen 
däremot  kommer  ganska  hastigt  och  plötsligt,  oftast  utan  några  särskilda  förberedelser.  Ett 
undantag här, som blivit  aktuellt p g a förändringar i pensionssystemet, är att många idag är 
medvetna om att pensionen kanske behöver drygas ut med egna besparingar inför ålderdomen.

Identitet

Identitet är  ett  mångfacetterat  begrepp  och  svårt  att  definiera.  Fenomenet  har  fått  stor 
uppmärksamhet  efter  andra  världskriget  och  studerats  inom  många  olika  discipliner. 
Anledningen till detta skulle vara det föränderliga och allt mer fragmentiserade, specialiserade 
och globaliserade samhälle som vuxit fram. Mot denna bakgrund blir frågor som vem jag är och 
vart jag är på väg mer aktuella (Stier,  2003).

Identiteten kan ses som ett utvecklingsfenomen, kopplat till biologisk mognad (Erikson, 1968, 
refererad i Stier, 2003). Varje fas i livet har sina speciella problem. I den sista fasen, åldrandet, är 
jagsammanhang och meningsfullhet enligt Erikson de viktigaste problemen för människan. 

 Stier (2003) anser att man kan hitta tre olika sätt att betrakta identiteten, dels ett sätt som handlar 
om  gestalt och  som  har  att  göra  med  självbild  och  självkänsla,  dels  en process,  där 
identitetsskapandet  pågår  hela  tiden  och  slutligen  som en  känsloupplevelse,  där  kontinuitet, 
sammanhang, samhörighet och unicitet är nyckelord. Människan strävar efter att upprätthålla en 
fördelaktig  identitet  och  självuppfattning  (Tajfel  &  Turner,  1986)  och  det  gäller  också  att 
upprätthålla en någorlunda sammanhängande och stabil identitet.

Neisser och Jopling (1997) talar om fem olika former av den egna identiteten: (1) ”det privata 
jaget”  som formas av personliga  inre erfarenheter,  (2)  ”det  ekologiska  jaget”  som uppstår  i 
interaktion med den fysiska omgivningen, (3) ” det mellanmänskliga jaget” som skapas i samspel 
med andra människor, (4) ”det långvariga jaget” baserat på våra bestående minnen samt (5) ”det 
begreppsmässiga jaget” sprunget ur vårt språk och vår kultur. För pensionären skulle då främst 
”det mellanmänskliga jaget” kunna komma att bli utsatt för förändring, även om också de andra 
”jagen” på olika sätt också påverkas vid ett sådant kulturbyte som pensioneringen utgör.

Tidigare forskning om anpassning 
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Robert  Atchley  (1976),  vilken  var  av  en  av  dem  som  först  studerade  omställningen  till 
pensionering,  hävdade att  denna omställning får  ses som en process med olika stadier.  Han 
urskiljde fem olika stadier: (1)  honeymoon, vilket karaktäriseras av en eufori under den första 
tidens ledighet och befrielse från plikter;  (2)  disenchantment  som åtföljs av en känslomässig 
nedgång, då man konfronteras med pensionärens vardag; (3) reorientation som innebär en mer 
realistisk orientering i de sociala och ekonomiska möjligheter som står till  buds; (4)  stability 
infinner sig när man nått en viss ordning och anpassning i sitt liv som pensionär och slutligen
(5) termination, en slags slutstation, då man eventuellt mister sitt oberoende p g a sjukdom och 
oförmåga. Ett problem med detta synsätt är att verkligheten knappast ser ut så för alla, kanske 
inte ens de flesta, därför att det finns så många olika sätt att gå i pension. Empiriska studier i 
USA pekar på att omställningsprocessen kan se ut på många olika sätt (Reitzes & Mutran, 2004).

Reitzes  och  Mutran  (2004)  studerade  vilka  faktorer  som  hade  betydelse  för  hur  nöjda 
pensionärerna  var  med sin  pensionering.  De  fann för  det  första  att  det  fanns  visst  fog  för 
Atchleys modell med olika stadier. Vidare fann de att personer med god självuppfattning (self-
esteem) var mer nöjda med pensioneringen, att goda vänskaps- och familjerelationer kunde tjäna 
som en ”brygga” vid övergången till att bli pensionär, att de som planerat inför pensionen och 
avgått frivilligt var mer nöjda, främst under de första åren, men att detta senare jämnade ut sig 
och slutligen att dålig hälsa gjorde att man var mindre nöjd med sin pensionering. 

Ett annat mer påtagligt exempel på anpassning efter pensioneringen fann Christine Price (2003), 
när hon undersökte ett antal kvinnliga akademiker, vilka hade varit pensionerade 7-15 år. De 
faktorer som här var betydelsefulla för en lyckad anpassning fann hon vara: 1) role expansion d v 
s kvinnorna snarare vidareutvecklade sina tidigare yrkesroller via olika frivilliga aktiviteter, t ex 
som bibliotekarie,  2)  maintaining  a  sense  of  self,  alltså  att  aktivt  försöka  upprätthålla  sin 
självkänsla, 3) reestablishing structure through time, d v s att fortsätta att strukturera sin tid på 
ett liknande sätt som de hade gjort som yrkesaktiva samt 4) community involvement, vilket alltså 
innebar engagemang i olika samhällsaktiviteter, exempelvis välgörenhet. 

En pilotstudie i Sverige (Sjögren, 2007) visade att pensionärerna definitivt upplever förändringar 
i samband med sin pensionering och att dessa ibland kan vara ganska problematiska, åtminstone 
inledningsvis. De upplevda känslorna kunde sorteras i vissa positiva som känsla av frihet, mindre 
press att prestera, mer tid för familj och olika aktiviteter, men också negativa känslor som saknad 
av arbetskamrater, avsaknad av engagemang och stimulans samt en känsla av att inte längre vara 
nyttig.

Ingemar Torbiörn (1994) liknar pensioneringen med ett kulturbyte, där individen konfronteras 
med vad han kallar en total situation, som kännetecknas att den inträder hastigt och där många 
gamla förhållningssätt inte längre gäller. En sådan förändring kräver mer eller mindre anpassning 
från individens  sida.  Anpassning kan betraktas  utifrån  såväl  ett  objektivt  som ett  subjektivt 
perspektiv. I det förra fallet handlar det om hur utomstående uppfattar individen, men Torbiörn 
framhåller  att  det  ur  psykologisk  synvinkel   handlar  om  individens  egna  tolkningar  och 
reaktioner.

Anpassningsförloppet uppträder i ett typiskt mönster (Torbiörn, 1994) i form av en U-kurva. 
Under den första tiden är trivseln ganska god, vilket sedan följs av en period av förvirring och 
sämre trivsel som kan karaktäriseras i termer av en ”kulturchock”.  Efter ytterligare någon tid 
förbättras det psykologiska välbefinnandet och efter ytterligare tid har man nått tillbaka till den 
initiala  trivseln.  Torbiörn  förklarar  detta  förlopp med en  särskild  modell,  vars  komponenter 
består av referensramens tillämplighet, d v s hur adekvata de tillämpade normerna är på den nya 
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situationen samt referensramens klarhet, vilket avser i vilken utsträckning man själv litar på att 
ens tolkningar och handlingar är riktiga oavsett om de visar vara det eller inte. Till att börja med 
domineras referensramen av den gamla kulturens föreställningar och tilltron till dem fortsätter att 
vara  hög.  I  takt  med att  de gamla  föreställningarna inte  fungerar  i  den nya kulturen  börjar 
individens tilltro till  sina egna tolkningar att minska i klarhet och snart uppstår tvivel. Nu är 
kurvans botten nådd och ”kulturkrocken” är  ett  faktum. Vartefter  den nya kulturens normer 
internaliseras kommer tilltron till  dessa att ökas och klarheten att öka, vilket i sista fasen av 
förloppet återställer det psykologiska välbefinnandet till  den ursprungliga förhållandevis höga 
nivån. Torbiörn påpekar att detta är en beskrivning av en generaliserad individs beteende och att 
stora individuella variationer inte kan uteslutas.

Erik Eriksons har lagt fram teorier om olika mänskliga utvecklingsstadier (Erikson, Erikson & 
Kivnick, 1986). Erikson menar att en individ genomgår åtta olika utvecklingsstadier, vilka var 
och en karaktäriseras av en kris som kan lösas på ett positivt eller negativt sätt. Ett positivt utfall 
stärker egot och identiteten. Den sista fasen enligt  Erikson är  ålderdomen,  vilken han menar 
inträffar  efter  ca  65  år  och  pågår  fram  till  livets  slut.  I  denna  fas  handlar  krisen  om 
självintegration (ego integration) eller förtvivlan. Den självintegrerade kan med tillfredställelse 
se tillbaka på sitt liv och känner sig nöjd med vad han eller hon uträttat. En sådan person, enligt 
Erikson, fruktar inte döden. Den som i stället känner frustration över sitt liv, grips av förtvivlan 
och en rädsla för döden. Det finns så mycket som är ogjort. Varje stadium som klaras av på ett 
positivt sätt resulterar i en slags tillstånd (virtue) som hjälper personen vidare. För ålderdomen 
handlar  det  om  visdom,  vilket  enligt  Erikson  direkt  anknyter  till  spädbarnets  motsvarande 
tillstånd nämligen hopp.

Mycket talar sålunda för att det kulturbyte som pensioneringen innebär, kan skapa en hel del 
påfrestningar för individen, inte minst med avseende på jag-uppfattning och identitet. Syftet med 
denna undersökning är  att  belysa  vilken  identitetsförändring som de nyblivna pensionärerna 
upplever samt hur de har försökt att anpassa sig till sin nya situation.

De aspekter av identitetsupplevelsen som jag har tagit fasta på är följande:

1) Vilken självuppfattning man har och om denna har förändrats sedan pensioneringen
2) Identifikation med olika grupper
3) Vissa känslomässiga aspekter
4) Hur man lyckats med anpassningen (hur man trivs med sin nya situation)

Ovanstående variabler betecknas  som identitetsvariabler.

Den andra huvuddelen av undersökningen  tar fasta på vad man faktiskt gjort för att anpassa sig 
till ett liv som pensionär och dessa variabler som i huvudsak betraktas som oberoende variabler 
betecknas som aktivitetsvariabler.

M e t o d
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Undersökningsdeltagare

Deltagarna i denna undersöknings enkät består av ett slumpmässigt riksrepresentativt urval av 
216 personer födda 1940 och 1941. De allra flesta hade sålunda vid tidpunkten för enkätens 
besvarande (september – november 2007) nått en ålder av 66 eller 67 år, vilket innebär att de 
också hade hunnit att gå in i sin nya roll som pensionärer. Förhållandevis många eller hela 44 
procent hade varit pensionerade mer än två år, främst beroende på förtidspension, förtida uttag 
eller avtalspension. Deltagarna utgjordes av ungefär hälften män och hälften kvinnor. 37 procent 
utgjordes av arbetare, 48 procent av tjänstemän, medan de resterande klassificerade sig på annat 
sätt,  främst som egna företagare.  27 procent var hemmahörande i Stockholm, Göteborg eller 
Malmö, 21 procent i glesbygd och de resterande i mindre eller mellanstora orter.

Datainsamling

Undersökningen har genomförts i form av en postal enkät  under tiden 21 september till den 7 
november  2007.  Sammanlagt  tre  påminnelser  skickades  ut.  Svarsfrekvensen  uppgick  till  77 
procent. Denna svarsprocent är osedvanligt hög för en enkätundersökning av denna typ. Av totalt 
inkomna 240 enkäter har 24 (10 procent) exkluderats vid databearbetningen  p g av att dessa 
personer fortfarande förvärvsarbetade.

Undersökningen  genomfördes  av  ett  professionellt  marknadsundersökningsföretag,  ARS 
Research AB. Enkäten bestod endast av frågor med förkodade svarsalternativ (se bilaga).

.Dataanalys

Aktivitetsvariablerna har analyserats via en explorativ faktoranalys för att möjliggöra en tolkning 
av  bakomliggande  faktorer.  Vidare  beräknades  ett  antal  korrelationer för  att  studera  vilka 
samband som finns mellan olika enskilda aktivitetsvariabler,  vissa socioekonomiska variabler 
och  vissa identitetsvariabler å ena sidan och trivselvariabeln å den andra sidan. Slutligen har en 
multipel regressionsanalys utförts för att studera vilka upplevda känslor som bäst kan förklara 
upplevd trivsel efter pensioneringen.

R e s u l t a t

Resultatdelen behandlar först identitetsvariablerna, därefter aktivitetsvariablerna för att till sist
ta upp möjliga orsaker till pensionärernas anpassning.

Identitetsvariabler
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De  följande  tabellerna  (Tabell  1-4)   ger  en  sammanfattande  översikt  över  resultaten  för 
identitetsvariablerna för samtliga 216 intervjuade pensionärer.

Tabell 1. ”Man kan ha olika uppfattningar om sig själv som person. Är du på det hela taget
nöjd eller missnöjd med dig själv som person?”   Procent av alla (n=216).

1) Självuppfattning     %
    Mycket nöjd     21
    Ganska nöjd     57
    Varken nöjd eller missnöjd     16
    Ganska missnöjd       2
    Mycket missnöjd       0
    Vet ej/ej svar       3
    Summa   100

Hela 78 procent av pensionärerna anser sig vara mycket eller ganska nöjda med sig själva som
personer. Endast en mycket liten minoritet om 2-3 procent är missnöjda. På en uppföljande fråga 
om uppfattningen har förbättrats eller försämrats sedan man gick i pension, är det 77 procent som 
anser att det inte är någon skillnad, 13 procent som anser att uppfattningen förbättrats och endast 
hälften så många eller 6 procent som anser att den försämrats.

Tabell 2. ”Man kan känna stor eller liten samhörighet med olika grupper av människor. 
Vilken  grad av samhörighet känner du med nedanstående grupper?” Procent av alla (n=216).

2) Känner stor samhörighet med gruppen    %
    Barn och barnbarn    81
    Nära vänner    78
    Man/fru/partner/sambo    72
    Övriga släktingar    55
    Grannar    42
    Andra vänner och bekanta    39
    Andra seniorer (pensionärer)    31
    Före detta arbetskamrater    30

Resultaten i Tabell 2 speglar ett bruttovärde, vilket innebär att för varje alternativ finns en del 
personer för vilka grupperna ovan ej är relevanta. Detta påverkar totalsiffran. Har man t ex inga 
barn eller barnbarn, kan man ej känna samhörighet med dessa. De absolut viktigaste grupperna 
för pensionärerna är barn/barnbarn och nära vänner. Minst samhörighet känner man med före 
detta arbetskamrater och andra pensionärer.

Tabell 3. ”I samband med pensioneringen är det vanligt att man upplever lite olika känslor inför 
den nya situationen. I vilken utsträckning tycker du att du känt följande?”
Procent av alla som haft känslan i stor utsträckning (n=216).

3) Olika känslor  I stor utsträckning %
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    Känsla av frihet               84
    Känsla av tillfredsställelse vad man hittills gjort               77
    Känsla av kravlöshet               63
    Avsaknad av arbetskamrater               31
    Avsaknad av engagemang och stimulans               18
    Känsla av att inte längre göra nytta               14
    Känsla av tomhet och meningslöshet               12

Det är framförallt positiva känslor som dominerar. Bland de negativa känslorna märks 
avsaknaden av de gamla arbetskamraterna, medan känslor att vara onyttig och att känna 
meningslöshet är förhållandevis ovanliga bland pensionärerna.

Tabell 4. ”Hur trivs du med ditt nya liv som pensionär”
Procent av alla (n=216).

4) Trivsel                         %
   Mycket bra                        54
   Ganska bra                        31
   Varken bra eller dåligt                        11
   Ganska dåligt                          2
   Mycket dåligt                          1
   Vej ej /ej svar                          1
   Summa                      100

En överväldigande majoritet eller 85 procent av pensionärerna rapporterar att de trivs bra med 
pensioneringen. Endast några enstaka procent av dem uttrycker ett direkt missnöje. Om man ser 
till olika socioekonomiska grupper så finns knappast några skillnader i trivsel. Den enda 
skillnaden som finns gäller, att bland tjänstemännen är det 65 procent som uppger att de trivs 
”mycket bra” mot 44 procent bland arbetarna. Lägger man till alternativet ”ganska bra” når 
båda grupperna nivån 85 procent.

Aktivitetsvariabler

De flesta pensionärerna eller 61 procent av de intervjuade hade förberett sig eller åtminstone 
funderat över vad de skulle göra när de gick i pension.  Tabellerna 5 och 6 redovisar olika 
aktiviteter  och  sysselsättningar  som  man  tagit  upp  efter  pensioneringen  samt  hur  olika 
aktiviteter/sysselsättningar förändrats sedan pensioneringen. 

Tabell 5. ”Är det någonting av nedanstående som Du gjort eller börjat göra sedan du gick i 
pension?” Procent av alla (n=216)

5) Nya aktiviteter                       %
   Motionera/träna/börjat med någon ny idrott                       51
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   Gått med i någon ny förening                       35
   Regelbundet träffa gamla arbetskamrater                       26
   Börjat med ideellt arbete/ frivilligverksamhet                       21
   Påbörjat studier/kursverksamhet                       19
   Körsång/spela instrument/dansa                       13
   Konstnärlig verksamhet ( t ex måla)                       10
   Fackligt/politiskt arbete                         3

Ungefär hälften av pensionärerna uppger att de börjat med någon fysisk aktivitet. Var tredje har 
gått med i en förening, var fjärde träffar regelbundet gamla arbetskamrater och var femte har 
engagerat  sig  i  ideellt  arbete  eller  börjat  studera.  Studier  är  vanligare  bland  kvinnor  och 
universitetsutbildade.  Även  motion  är  vanligare  bland  kvinnor,  men  mer  ovanligt  på 
landsbygden.

Tabell 6. ”Om du tänker på din situation efter pensioneringen. Har du ägnat mer eller mindre tid 
åt följande jämfört med tiden då du yrkesarbetade?”  Ett s k balansmått redovisas där andelen 
som uppgivit ”mindre” subtraheras från andelen som uppgivit ”mer”. Övriga svar, t ex ”lika 
mycket” beaktas ej. Procent av alla (n=216)

6) Utökade aktiviteter       %   %
    Tidningsläsning       45     Biobesök/teaterbesök   10
    Umgänge med man/fru/partner/sambo       43     Sömnad/broderi o likn     8
    Umgänge med barn och barnbarn       43     Studier/kursverksamhet     7
    Bokläsning       38     Konstnärlig verksamhet     5
    TV-tittande       34     Umgänge med grannar     5
    Träna/motionera/idrotta       33     Spela instrument     3
    Trädgårdsarbete                    32     Aktiviteter typ bingo     2
    Friluftsliv av olika slag       31     Deltaga i körsång     1
    Resor (Inom Sverige/utomlands)       28     Fiska eller jaga     1
    Umgänge med nära vänner       25     Politisk/facklig verks   -6
    Välgörenhet/frivilligarbete       14     Dans av något slag   -6
    Umgänge övriga släktingar       12     Umgänge med arbetskamr -39

Balansmåttet i Tabell 6 har framräknats genom att de  som svarat att de ägnat sig mindre åt 
aktiviteten i fråga har subtraheras från de som svarat att de ägnat sig mer åt densamma efter 
pensioneringen. Måttet ger ett slags nettovärde för hela den studerade gruppen.

De allra flesta av de 25 uppräknade aktiviteterna erhåller ett plusvärde, d v s man har ägnat sig 
mer åt aktiviteten i fråga efter pensioneringen. De mest omhuldade aktiviteterna kan delas upp i 
tre huvudgrupper. Det är mer stillsamma sysselsättningar som läsande och tv-tittande, umgänge 
med främst familjemedlemmar samt mer fysiskt krävande verksamhet som motion, friluftsliv, 
trädgårdsarbeta och resor. Bland sådant som man dragit ned på märks främst umgänge med 
arbetskamrater, politiskt fackligt arbete samt dans.

En del skillnader finns mellan olika grupper av pensionärer. De mest påtagliga är, vilket vi 
redan kunde konstatera bland nystartade aktiviteter, att kvinnor i högre utsträckning ägnar sig 
mer åt både studier och motion jämfört med männen.
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Finns det någon möjlighet att reducera ovanstående 25 variabler? En explorativ faktoranalys
har genomförts för att om möjligt kunna hitta bakomliggande faktorer, vilka kan tolkas i mer 
psykologiska termer.  De som svarat ”mindre” har fått värdet 1, de som svarat ”lika mycket” har 
fått värdet 2 och de som svarat ”mer” värdet 3. För dem som svarat att aktiviteten  i fråga inte är 
aktuell, t ex att man aldrig fiskar eller jagar, har värdet 0 noterats. Resultatet av denna analys 
gav 8 faktorer med ”eigenvalues” över 1,0.

Tabell 7. Eigenvalues och förklarad varians

   Faktor    Eigenvalues   Förklarad varians  % Kumulativt  förklarad varians   %
       1      4,172   16,686          16,686
       2      2,314     9,255          25,941
       3      1,693     6,773          32,714
       4      1,401     5,604          38,319
       5      1,291     5,166          43,484 
       6      1,239     4,956          48,440
       7      1,185     4,739          53,179
       8      1,060     4,242          57,421

Efter rotation av faktormatrisen (Varimax with Kaiser Normalization) kan varje faktor 
beskrivas utifrån de variabler som har de högsta faktorladdningarna (Tabell 8).

Tabell 8. Roterad faktormatris (Varimax with Kaiser Normalization). Korrelationer
 mellan  respektive variabel (r≥ 0,40) och den totala variationen i aktivitetsvariablerna

    1     2    3    4    5    6    7    8
Kyrka   .853  
Politik   .804
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Frivilligv   .657
Bingo   .721
Bio .755
Bokläsning .669
Dans  .810
Körsång  .438
Fiske    .507
Friluftsliv
Måla
Resor  .502
Spela instr  .434
Studier
Sömnad
Tidningsläsn  .688
Trädgård  .443
Träning  .642
TV-tittande .623
Barn/barnbarn .514
Arbetskam .720
Grannar
Man/fru etc   .641
Vänner  .745
Släktingar  .737

De åtta faktorerna förklarar 57 procent av den totala variansen i materialet (Tabell 7). Med 
utgångspunkt från Tabell åtta kan vi tolka och namnge de åtta faktorerna enligt följande:

1) Aktivitets/hobbydimension 
2) Ideellt arbete (kyrka, politik, frivilligverksamhet)
3) Social dimension (vänner och släktingar)
4) Partnerumgänge
5) Expressiv dimension (dans ,körsång, spela instrument)
6) TV-tittande
7) Umgänge arbetskamrater
8) Tidsfördriv (bingo, fiske)

Tänkbara orsaker bakom anpassning

Att man trivs med sin nya roll som pensionär, är ett tecken på en bra anpassning till denna nya 
roll. Som framgår av Tabell 4 är det hela 85 procent av pensionärerna som trivs mycket eller 
ganska bra med sitt nya liv. Vad är det då som är orsakerna till denna trivsel/anpassning? 

Som beroende variabel används genomgående frågan om trivsel (Tabell 4) och de oberoende 
variablerna som undersöks är:
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1) Hur länge man varit pensionerad (fråga 1)
2) Om man förberett sig för sin pensionering (fråga 3)
3) Synen på sig själv som person (fråga 5)
4) Undersökningsdeltagarens kön
5) Undersökningsdeltagarens yrkesgrupp (fråga 12)
6) Undersökningsdeltagarens utbildning (fråga 13)
7) Undersökningsdeltagarens bostadsort (fråga 14)
8) Aktiviteter efter pensioneringen- 25 olika (fråga 10)

Korrelationerna för de första sju variablerna finns reodovisade i Tabell 9 nedan.

Tabell 9. Korrelationer mellan variablerna 1-7 och trivsel . (Pearsson Correlation - 2-tailed)

   n       r    p 
   1) Pensioneringstid  206  0,014 0,844
   2) Förberedelser inför pensionen  210  0,230** 0,001 
   3)Synen på sig själv som person  210  0,414** 0,000 
   4)Undersökningsdeltagarens kön  209 -0,062 0,373
   5)Undersökningsdeltagarens yrke  211  0,051 0,462
   6) Undersökningsdeltagaren utbildning  210  0,109 0,114
   7)Undersökningsdeltagarens bostadsort  211  0,026 0,708
   
** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-tailed).

Av dessa undersökta variabler finns ingen signifikant korrelation mellan pensioneringstid och 
upplevd trivsel. Ej heller finner vi något samband mellan undersökningsdeltagarnas kön, yrke, 
utbildning eller bostadsort och trivsel.

För de flesta eller 77 procent har övergången till pensioneringen inte inneburit någon förändring 
av deras syn på sig själva som personer, men bland dem som tycker att den egna självbilden har 
förbättrats(n  =27) är det 100 procent  som uppger sig trivas. Detta resultat skulle peka på att 
självbilden   har   betydelse  för  anpassningen och  korrelationsanalysen  visar  att  så  är  fallet 
(r=0,414, p<0,001).

61 procent av de intervjuade pensionärerna uppgav att de förberett sig inför  pensioneringen. 
Bland  dem  som  inte  trivdes  som  pensionärer  (n=31),  hade  endast  45  procent  agerat  på 
motsvarande sätt. Även i detta fall ger korrelationsanalysen ett signifikant positivt samband (r 
= 0,230, p=0,001). 

Tabell 10 redovisar korrelationer mellan olika aktivitetsvariabler och upplevd trivsel. Svaren på 
aktivitetsfrågorna har kodats så att ”mindre”= 1, ”lika mycket” =2 och  ”mer” = 3. 

Tabell 10. Korrelationer mellan aktivitetsvariabler och trivsel . (Pearsson Correlation - 2-tailed)

        n             r                 p 
Kyrka        31         0,414 *             0,021
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Politik        27       - 0,221             0,203
Frivilligverksamhet        56       - 0,008             0,954
Bingo        50         0,075             0,604
Bio      158         0,128             0,108
Bokläsning      169         0,025             0,743
Dans        66         0,256 *             0,038
Körsång        21         0,342             0,129
Fiske        57        -0,016             0,908
Friluftsliv      175        -0,036             0,639
Måla        38         0,373 *             0,021
Resor      182         0,027             0,715
Spela instrument        28         0,334             0,082
Studier        66        -0,119             0,341
Sömnad        65         0,016             0,897
Tidningsläsning      202        -0,005             0,942
Trädgård      177         0,155 *             0,040
Träning      179         0,059             0,436
TV-tittande      206        -0,205 **             0,003 
Barn/barnbarn      187        -0,027             0,713
Arbetskamrater      165         0,022             0,779
Grannar      172         0,078             0,310
Man/fru etc      166         0,236 **             0,002
Vänner      206         0,175 *             0,012
Släktingar      196         0,213 **             0,003

*   Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-tailed)
** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-tailed).

Några av de studerade aktivitetsvariablerna uppvisar medelhöga samband med upplevd trivsel. 
Starkaste  sambandet  finner  vi  bland  dem  som  sysslar  med  aktiviteter  inom  kyrka/andlig 
verksamhet (r= 0,414, p = 0,021). Vidare gäller att kreativ verksamhet som målning och dans 
och också att spela instrument och att sjunga i kört visar ganska höga samband. De senare två är 
dock inte signifikanta. Trädgårdsarbete ger även det ett signifikant positivt samband. 

TV-tittande avviker på så sätt att här finns ett signifikant negativt samband, d v s de som börjat 
tittat mer på TV sedan de pensionerades i stället finner trivseln sämre.

Till  sist  kan  noteras  att  ökat  umgänge  med  man/fru/sambo/partner,  med  vänner  och  med 
släktingar uppvisar en signifikant positiv korrelation med trivsel.

Slutligen har en multipel regressionsanalys med sju olika känslor (se Tabell 3) med trivsel som 
beroende variabel genomförts. Resultatet blev en förklaringsgrad av  0,39 (adjusted R square), 
F=19,424, df=7 (p<0,01). Detta innebär alltså  att 39 procent av hela variationen i upplevd 
trivsel  efter  pensionen  kan  förklaras  av  de  i  analysen  ingående  upplevda  känslorna 
(prediktorer).  Tabellen  nedan  rangordnar  dessa  variabler  efter  storleken  på  standardiserade 
Beta-koefficienter,  vilkas  storlek  ger  en  uppfattning om respektive  variabels  relativa  vikt  i 
variationen av den upplevda trivseln.
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Tabell 11. Standardiserade Beta-koefficienter för sambandet mellan olika känslor och 
upplevd trivsel

 Variabel Standardiserade Beta-koefficienter
 Känsla av frihet                        0,378 **
 Känsla av tomhet                       -0,252 **
 Känsla av tillfredsställelse med sitt yrkesarbete                        0,199 **
 Avsaknad av arbetskamrater                      - 0,135 *
 Avsaknad av engagemang och stimulans                      - 0,075
 Känsla av kravlöshet                        0,051
 Känsla av att inte längre göra nytta/vara nyttig                      - 0,010
*   Signifikant på 0,01-nivån
** Signifikant på 0,05-nivån

Känsla  av  frihet  är  den  enskilda  känsloupplevelse  av  de  sju  undersökta  som uppvisar  det 
starkaste sambandet med hög trivsel. Vidare gäller att känsla av tillfredställelse med sitt tidigare 
yrkesarbete samt att man inte saknar arbetskamrater och att man inte upplever tomhet
korrelerar med upplevd trivsel.

D i s k u s s i o n

De pensionärer som undersökts i denna studie d v s årskullarna 1940 och 1941, som alltså 
hunnit att fylla 66-67 år har uppenbarligen funnit sig väl tillrätta med sitt nya liv.  Hela 85 
procent trivs bra med livet som senior och 77 procent uppger att de är nöjda med sig själva som 
personer. Båda dessa siffror speglar en mycket god anpassning till den nya situationen. Hela 
gruppen har varit pensionerad åtminstone något år och inte mindre än 44 procent längre än två 
år. I dessa senare fall handlar det om förtidspensionärer (24 procent av gruppen) samt tidigare 
pensionsavgångar av lite olika skäl. 

Pensionärernas trivsel kan jämföras med svenskar i allmänhet, där 84 procent uppger att de trivs 
med livet (undersökning från LRF publicerad i DN december 2007). Vi får dock inte glömma 
bort  att  åldersklasserna  1940-41 endast  utgör  en  bråkdel  av hela  pensionärskollektivet  och 
troligen är siffran för hela denna grupp lägre. Det är ändå intressant att notera att de svenska 
pensionärerna precis vid övergången till sitt pensionärsliv och efter att ha klarat av de initiala 
svårigheterna uppger en trivsel helt i nivå med den aktiva delen av svenska folket. 

Identitet

För  majoriteten  av  den  undersökta  gruppen  pensionärer  tycks  alltså  inte  övergången  till 
pensionärslivet  ha  varit  särskilt  traumatisk  och  påverkat  upplevelsen  av  dem  själva  som 
personer. 13 procent ser till och med mer positivt på sig själva. För en minoritet om kanske upp 
till 10 procent kan man ändå ana vissa omställningssvårigheter. Detta framkom i en explorativ 
undersökning  (Sjögren,  2007),  där  deltagarna  intervjuades  något  tidigare  efter  själva 
pensionsavgången. Sammantaget visar  pensionärerna en stabilitet i identitetsupplevelsen, vilket 
Tajfel och Turner (1986) såg som viktigt för anpassningsprocessen.
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Undersökningsdeltagarna  uppger  att  de  känner  stor  samhörighet  med  barn/barnbarn,  nära 
vänner och man/fru/partner, medan arbetskamrater och andra pensionärer kommer längre ned 
på listan (tabell 2). Här handlar det troligen om ökningar i identifieringen med grupper som man 
fortfarande interagerar med. Det är intressant att notera det låga värdet för andra pensionärer (31 
procent),  vilket pekar på svårigheten att få igång ett pensionärsparti. De försök som gjorts i 
denna  riktning  har  inte  utfallit  särskilt  väl.  Här  drabbas  entusiasterna  för  ett  politiskt 
pensionärsparti av samma bakslag som feministerna. Såväl pensionärer som kvinnor identifierar 
sig i första hand med andra än med  de köns- och åldersgrupper de tillhör. 

Pensioneringen är förknippad med en del känslor av såväl positiv som negativ karaktär.
Känslor av frihet och kravlöshet präglar en stor del av gruppen. Tre av fyra pensionärer pekar 
vidare på en känsla av tillfredställelse över det man hittills  åstadkommit.  Detta är  just  vad 
Erikson (1986) betonar, för att man ska uppnå självintegration och visdom på ålderns höst.

Bland det negativa märks i huvudsak avsaknad av arbetskamraterna, vilket tas upp av ungefär 
var tredje pensionär. Känslor av brist på engagemang, tomhet och meningslöshet är inte särskilt 
utbredda och nämns endast  av mellan  10 och 20 procent  av de intervjuade.  Dessa resultat 
förstärker bilden av  en  välanpassad pensionärsgrupp.

Aktiviteter

Så till frågan om vad som är de viktigaste orsakerna till att man anpassat sig så väl till den nya 
kulturen. Bara det faktum att hela 85 procent trivs med sin nya situation, indikerar att det finns 
många olika  vägar  att  nå  dit  och  att  man knappast  kan  förvänta  sig  att  hitta  några  enkla 
strategier och lösningar. 

Till att börja med kan vi konstatera att 61 procent av pensionärerna funderat över eller på något 
sätt  förberett sig på den nya situationen. Det intressanta är kanske att  hela 40 procent  inte 
reflekterat särskilt mycket. Analyserna visar dock att bland dem som förberett sig finns ett svagt 
positivt samband med trivsel (r = 0,230).

Den explorativa faktoranalysen ger en förhållandevis lättolkad bild med åtta bakomliggande 
faktorer, vilka vi skulle kunna betrakta som en slags strategier för att klara anpassningen och att 
ta vara på all den fritid som plötsligt står till förfogande i samband med pensionsavgången.
Det handlar här om olika  hobbies/aktiviteter (faktor 1),  ideellt arbete (faktor 2: kyrka, politik 
och annan frivilligverksamhet), socialt umgänge (faktor 3: släktingar/vänner, faktor 4: partner, 
faktor 7: arbetskamrater), expressiv dimension (faktor 5: dans, körsång, spela instrument) samt 
rent tidsfördriv ( faktor 6: tv-tittande, faktor 8: bingo, fiske).

Enskilda aktiviteter som uppvisar samband med trivseln är kyrklig/andlig verksamhet, olika 
kreativa aktiviteter som dans och måleri, men framför allt socialt umgänge med partner, med 
vänner och släktingar. Ett ökat TV-tittande är dock snarare något som man ägnar sig åt i brist på 
annat och tycks inte öka trivseln.

Känslor m m

Uppenbart är att frihetskänslan väger tungt, liksom flera andra av de känslor som behandlats. 
Rena socioekonomiska variabler som kön, yrke, utbildning och bostadsort i Sverige tycks inte 
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spela någon större roll för trivsel och anpassning. Pensionärerna uppvisar i stort sett samma bild 
i samtliga undersökta delgrupper.

Metoddiskussion
 
Om vi så tittar på undersökningens vetenskapliga kvalitet, är kanske validiteten det viktigaste. 
Mäter undersökningen vad den avser att mäta? Genast uppkommer problemet med hur upplevd 
identitet ska mätas. I denna undersökning har detta begrepp främst operationaliserats via frågan 
om upplevd trivsel, men flera andra variabler har ledsagat detta begrepp (nöjd med sin person, 
identifiering, olika känslor). Jag bedömer att relationerna mellan de olika beroende variablerna 
via resultaten utfallit på ett sådant sätt att en god intern validitet har erhållits, d vs att det finns 
en  logik  i  utfallet  (t  ex  positiva  känslor  korrelerar  med  trivsel).  Vidare  resulterade 
faktoranalysen i bakomliggande faktorer med god tolkbarhet.

Reliabiliteten  handlar  mycket  om  mätinstrumentets  tillförlitlighet.  Några  speciella 
reliabilitetstest har inte genomförts. Utformningen av ett frågeformulär handlar dock mycket om 
beprövad erfarenhet. Författaren har mer än 30 års erfarenhet av konstruktion av frågeformulär i 
tusentals undersökningar.

När  det  gäller  själva  skaltekniken kan  den  diskuteras.  En  del  av  frågorna  har  använt 
ordinalskalenivå av typen ”mindre”, ”lika mycket” eller ” mer”, men i den statistiska analysen 
används på intervallnivå: 1, 2, 3. Detta ger naturligtvis en informationsförlust som ger sämre 
stringens vid analysen. Å andra sidan kan invändas att det kan vara svårt för intervjupersonerna 
att avge mer exakta svar enligt en intervallskala, vars tillämpning skulle ge en falsk bild av en 
noggrannhet som inte finns.

När  det  gäller  undersökningens  representativitet,  vill  jag  hävda  att  denna  är  mycket  god. 
Urvalet  avser  ett  slumpmässigt  riksrepresentativt  urval  av  alla  svenskar  födda  1940-41. 
Bortfallet  är  så  pass  lågt  som  23  procent  och  sammansättningen  av  stickprovet  speglar 
undersökningspopulationens egenskaper på ett mycket bra sätt. Det är dock viktigt att betona att 
undersökningens resultat endast kan generaliseras till de alla yngsta pensionärerna. 
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Allmänna slutsatser

Vad  säger  då  denna  undersökning  mera  generellt?  Framförallt  slås  man  av  det  positiva 
resultatet. Tornstam förvånade sig över att undersökningarna bland pensionärerna utföll mer 
positivt än vad som kunde förväntas  utifrån teoretiska utgångspunkter (Tornstam, 1994). Detta 
är ytterligare ett exempel på en sådan undersökning. Jag tror att förklaringen delvis står att finna 
i  ett  det  är  skillnad  på  pensionärer  och  pensionärer.  Det  gamla  begreppet  pensionär,  med 
associationer  till  orkeslöshet,  sjukdom,  fattigdom och ensamhet  stämmer  inte  alls  längre.  I 
stället  menar jag att  vi  under de senaste kanske 20 åren fått  en polarisering med en yngre 
pensionärsgrupp som är ca 60-75 år och en äldre över ca 75 år. Inte ens för den äldre gruppen 
stämmer längre de gamla schablonerna särskilt bra. Även dessa har blivit friskare, raskare, fått 
mer pengar och är inte särskilt ensamma (Tornstam, 1994).

Vidare  gäller  att  identitetsupplevelsen  är  oförändrad  eller  bättre  för  den  övervägande 
majoriteten  av  de  unga  pensionärerna.  Uppenbarligen  lyckas  de  flesta  kompensera  för  de 
förluster som en minskad interaktion med arbetskamrater och en minskad känsla att vara nyttiga 
och behövda som är knutna till det aktiva arbetslivets upphörande.

Den yngre pensionärerna är friskare än någon pensionärsgeneration tidigare, har gott om pengar 
framförallt genom ATP och goda tjänstepensioner. (Försämringarna i det nya pensionssystemet 
slår helt igenom först om några år). De är mycket aktiva, några bra exempel är resande och 
golfspelande och de är mycket sociala, men vill ha någonting annat än bussresor med andra 
pensionärer. Jag vill hävda att det kommer att växa fram en ny kultur i en ny fas i livet, den 
tidiga pensionsåldern, som  endast kan jämföras med ungdomskulturens framväxt under 1950-
talet.  I  likhet  med  denna  finns  här  stora  kommersiella  möjligheter  för  dem  som  kan 
tillfredsställa pensionärernas behov av social samvaro, upplevelser, förkovran, friskvård m m.

Denna utveckling kan dock komma på skam av ett samhälleligt behov av att man fortsätter att 
arbeta, främst på grund av samhällsekonomins möjligheter att fortsättningsvis kunna försörja ett 
ökande  pensionärskollektiv.  Då  behövs  mindre  diskriminering  av  äldre  arbetskraft  samt 
framförallt  arbetsuppgifter  och  arbetspositioner  som  passar  de  äldre  (Rasmusson,  2005). 
Undersökningar visar att många pensionärer skulle vilja fortsätta att jobba efter 65 år om det 
fanns möjligheter till ett mera lagom ansträngande och tidskrävande jobb.

Framtida undersökningar bland pensionärer skulle kunna ta ett bredare grepp och titta på hela 
pensionärskollektivet. Sådana undersökningar skulle säkert visa på stora skillnader mellan de 
yngre och de äldre. Sedan upplever jag ett speciellt behov att titta närmare på den förhållandevis 
lilla grupp som inte trivs. Vad fattas dem och vad kan göras för att de ska trivas bättre?

Hur ser till sist mina pensionärer på sin framtid (de närmaste 5-10 åren)? Jo, hela 72 procent 
uppgav att de såg på framtiden med lugn och tillförsikt, 16 procent kände oro och resten var 
mer osäkra. Våra unga pensionärer kan knappast sägas vara några offer för den ”stigmatisering” 
av pensionärer som Ludvig Rasmusson beskriver i boken Åldersupproret (2005), även om det 
tveklöst är så att många fördomar om pensionärer fortfarande existerar.

         R e f e r e n s e r
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Nedan följer frågor om Ditt liv som senior. Besvara var och en av frågorna med X. När Du 
besvarat formuläret sänder Du in det till ARS Research AB, i det bifogade svarskuvertet (portot 
är betalt). ARS garanterar Din anonymitet. Svaren kommer enbart att redovisas sammanställda i 
tabellform. Inga svar kan kopplas till Dig som person. Har Du frågor om undersökningen är Du 
alltid välkommen att kontakta Michael Söderström (08-462 95 05,  ms@ars.se) på ARS, som 
ansvarar för undersökningens genomförande. Vill Du veta mer om ARS Research AB, besök 
gärna vår hemsida (www.ars.se). Vi ser med spänning fram mot att få Dina svar.

1. Hur länge har Du varit pensionerad?

1  Kortare tid än ett år
2  1 – 2 år
3  3 – 5 år
4  6 – 9 år
5  10 år eller längre 
6  Arbetar fortfarande
7  Vet ej

2. På vilket sätt ägde Din pensionsavgång rum? Välj ett svar.

1  Arbetade till 65 år
2  Arbetade till annan avtalad pensionsålder
3  Fick avtalspension
4  Förtida uttag efter 61 år
5  Sjukbidrag/ förtidspension
6  Pension på annat sätt
7  Vet ej

3. Hade Du förberett Dig och funderat på vad Du skulle göra när Du gick i pension?

1  Ja, i hög grad
2  Ja, i viss utsträckning
3  Nej, knappast alls
4  Nej, inte alls
5  Vet ej
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4. Hur trivs Du med Ditt nya liv som pensionär?

1  Mycket bra
2  Ganska bra
3  Varken bra eller dåligt
4  Ganska dåligt
5  Mycket dåligt
6  Vet ej

5. Man kan ha olika uppfattningar om sig själv som person. Är Du på det hela taget nöjd 
eller missnöjd med Dig själv som person?

1  Mycket nöjd
2  Ganska nöjd
3  Varken nöjd eller missnöjd
4  Ganska missnöjd
5  Mycket missnöjd
6  Vet ej

6. Tycker Du att Din uppfattning om Dig själv som person i huvudsak har förbättrats eller 
försämrats?

1  Förbättrats
2  Ingen skillnad
3  Försämrats
4  Vet ej

7. Man kan känna stor eller liten samhörighet med olika grupper av människor. Vilken 
grad av samhörighet känner Du med nedanstående grupper? Ge ett svar för varje grupp 
a till h.

Mycket 
liten, 

Ingen alls
Ganska 

liten
Ganska 

stor Stor

Har ej/ 
Ej 

aktuellt
1 2 3 4 0

a Min man/fru/partner/sambo     
b Barn och barnbarn     
c Övriga släktingar     
d Mina nära vänner     
e Andra vänner o bekanta i t 

ex olika föreningar
    

f Mina grannar     
g Före detta arbetskamrater     
h Andra seniorer (pensionärer)     
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8. I samband med och efter pensioneringen är det vanligt att man upplever lite olika 
känslor inför den nya situationen. I vilken utsträckning tycker Du att Du känt följande? 
Ge ett svar för vardera a till g.

I vilken utsträckning har Du 
känt följande (a – g) Inte alls Liten

Ganska
stor

Mycket
stor

Vet ej

1 2 3 4 0

a Känsla av frihet     
b Känsla av kravlöshet, att inte längre behöva 

prestera massa saker
    

c Känsla av tillfredställelse över vad man hittills 
gjort och hunnit med

    

d Avsaknad av engagemang och 
stimulans

    

e Saknad av arbetskamrater och andra man tidigare 
träffade i samband med arbetet

    

f Känsla av tomhet och meningslöshet     
g Känsla av att längre inte göra 

nytta/vara nyttig
    

9. Är det någonting av nedanstående som Du gjort eller börjat göra sedan Du gick i 
pension? Ge ett svar för vardera a till h.

Ja Nej
1 2

a Gått med i någon ny förening  
b Regelbundet träffa gamla arbetskamrater  
c Motionera/träna/ börjat med någon ny 

idrott
 

d Påbörjat studier/kursverksamhet  
e Körsång/spela instrument/dansa  
f Konstnärlig verksamhet (t e x måla)  
g Börjat med fackligt/politiskt arbete  
h Börjat med ideellt arbete (välgörenhet, 

frivilligverksamhet)           
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10. Om Du tänker på Din situation efter pensioneringen. Har Du ägnat mer eller mindre tid 
åt följande (a – z), jämfört med tiden då Du yrkesarbetade. Ge ett svar för vardera a till 
z. För de aktiviteter Du aldrig ägnar Dig åt, markera ”Ej aktuellt”.

Mindre
Lika 

mycket Mer
Ej 

Aktuellt
1 2 3 4

a Aktiviteter inom kyrka/andlig verksamhet    
b Aktiviteter inom politik och fackförening    
c Aktiviteter inom 

välgörenhet/frivilligarbete
   

d Aktiviteter som rent tidsfördriv , t ex 
Bingo

   

e Biobesök, teaterbesök    
f Bokläsning (t ex skönlitt, facklitt m m)    
g Dans av något slag    
h Deltaga i körsång    
i Fiska eller jaga    
j Friluftsliv av olika slag    
k Konstnärlig verksamhet (t ex måla)    
l Resor (både utlands- och inom Sverige)    
m Spela instrument/musicera    
n Studier/kursverksamhet    
o Sömnad, broderi, och liknande    
p Tidningsläsning (t ex dagstid, tidskrifter)    
q Trädgårdsarbete    
r Träna/motionera/idrotta    
s TV-tittande    
t Umgänge med barn och barnbarn                    
u Umgänge med gamla arbetskamrater    
v Umgänge med grannar    
x Umgänge med man/fru/partner/sambo    
y Umgänge med mina nära vänner    
z Umgänge med övriga släktingar                        
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11. Du har ganska nyligen passerat 65-årsstrecket. Hur ser Du på de närmaste 
5 - 10 åren, som senior (pensionär)? Känner Du Dig lugn och optimistisk eller är Du orolig och 
pessimistisk? Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på Dig?

1  Känner mig lugn och mycket optimistisk

2  Känner mig ganska lugn och optimistisk

3  Känner mig något orolig och lite pessimistisk

4  Känner mig orolig och mycket pessimistisk

5  Vet ej riktigt vad jag känner

Och avslutningsvis några frågor för vår statistiska bearbetning.

12. Vilken yrkesgrupp tillhörde Du när Du var yrkesverksam?

1  Arbetare
2  Tjänsteman
3  Egen företagare
4  Annat

13. Vilken är Din högsta avslutade utbildning?

1  Folkskola/ Grundskola
2  Gymnasium eller motsvarande
3  Universitet, Högskola eller motsvarande

14. I vilken typ av ort bor Du?

1  Storstad, Stockholm, Göteborg, Malmö
2  Mellanstor stad, ort (Mer än 20 000 invånare)
3  Mindre stad, ort (Färre än 20 000 invånare)
4  Landsbygd

15. I vilken typ av bostad bor Du?

1  Hyreslägenhet
2  Bostadsrättslägenhet
3  Villa/ Radhus
4  Gård
5  Annat
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Varmt tack för Din värdefulla medverkan i denna undersökning. 

.
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