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Abstract 
 
Denna uppsats handlar om hur anpassningen till pensionärslivet sett ut. Det undersöks även 

om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män. Utifrån en kvalitativ metod har 

tematiserade intervjuer genomförts. Urvalet bestod av sex ålderspensionärer. Tre kvinnor och 

tre män.  Frågeställningar var följande: Hur upplevs övergången från yrkesrollen till 

pensionärsrollen? Kan det vara så att övergången har olika stor betydelse för män och 

kvinnor? 

Som teoretisk grund till analysen har symboliska interaktionism och rollteorin 

använts. Vidare användes även ett genusperspektiv.  Resultatet i studien visade att 

pensionären mestadels längtade till sin pensionering. Pensionären satte stort värde på 

engagemang och aktivitet samt att ha ett rikt socialt liv med släktingar, vänner och familj. 

Resultatet visade även att det fanns omställningssvårigheter för några av pensionärerna. 

Tolkningen är att själva pensioneringsprocessen kan vara ett trauma för vissa personer. Det 

finns däremot inte belägg för att övergången ska ha olika betydelse för kvinnor och män.  

 

Nyckelord: Åldrande, pensionering och ålderism.
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”Så länge det finns få åldringar i ett land är det fint att vara gammal. När de 

gamla blir för många, blir ålderdomen föraktad, hatad” 

(Ivar Lo-Johansson, 1952, s. 9) 

 

1. Inledning 
 

Denna c-uppsats handlar om blivande pensionärers tankar kring pensioneringen och hur livet 

är som pensionär. Intresset kring ålderspensionären är sedan en längre tid grundlagt utifrån 

våra egna tankar och erfarenheter av äldre samt genom rapporter från massmedia angående 

neddragningar och pensionärens situation i samhället. Valet av ämne och frågeställningar om 

pensionärens livssituation är en följd av vad som framkommit i tidigare forskning och som 

visat hur den äldres förberedelser inför åldrandet sett ut.  

 Att bli pensionär kan innebära stora förändringar och framtiden kan vara oviss. 

Detta leder oss fram till problemformuleringen och syftet för uppsatsen. Gränsen mellan 

vuxenliv och ålderdom kan se olika ut. Somliga uppfattar att man blir gammal den dag man 

pensioneras. I varje fall utgör denna gräns en brytpunkt beträffande de rollförändringar som 

riktas mot individen. Vi ämnar undersöka de rollförändringarna.  

 Denna studie har som syfte att klarlägga ett forskningsproblem. Problemets 

frågeställning handlar om hur pensionären hanterade anpassningen till sin nya roll. Vi är 

också intresserade av att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan könen vad gäller 

pensioneringen. Uppfattar kvinnor och män sin pensionering på skiftande sätt? Vi tycker att 

det behövs mer forskning om åldrande i relation till genus. Vi ser att bristen på kunskap om 

hur genus påverkar och samverkar med åldrande är oroande (Senior, 2005).  

Vi har valt att ta hjälp av tidigare forskning för att studera vårt forskningsområde. 

Den tidigare forskningen vi har valt är: det problemfyllda åldrandet och ålderism samt det 

goda åldrandet och livstillfredsställelse.  

Vi fann att den forskningen var viktig för vår uppsats då den, inom det 

problemfyllda åldrandet, tar upp antagandet att äldre mår sämre när de saknar sociala 

kontakter och aktiviteter. Vi tror att det kan påverka övergången mellan yrkesroll och 

pensionärsroll på ett negativt sätt. Vi tror även att kvinnor som saknar sociala kontakter mår 

sämre än män vid tillfället pensionering. När någon får epitetet äldre betraktas denne enligt 

Hazan (1999, s.13) uteslutande som sådan och det gäller oberoende av vilket ord som används 
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– ”gammal”, ”äldre person”, ”ålderspensionär” har alla negativa konnotationer och 

stigmatiserar äldre. Negativa attityder till åldrande och äldre kan bekräftas genom radio, TV 

och press, men också genom interaktion mellan människor. Detta kallas för ålderism. Märker 

pensionärerna av ålderismen/ åldersdiskrimineringen i samhället? Påverkas kvinnor och män 

på samma sätt av ålderdiskrimineringen? 

Vi tar också upp det goda åldrandet som påvisar att för de flesta tycks 

pensioneringen ge en åtminstone tillfällig avlastning som påverkar den subjektiva 

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

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

aktiviteter även efter pensioneringen. Vilket kan göra övergången mellan yrkesliv och 

pensionering lättare.  Vi tror att det här finns skillnader mellan män och kvinnor. Vi tror att 

det är viktigare för kvinnorna med ett gott åldrande med mycket sociala kontakter. Det finns 

olika synsätt om det goda åldrandet. Det goda åldrandet innebär anpassning till det omgivande 

samhället och en social och samhällelig anpassning till individen. Betydelsen av socialt 

nätverk och stöd är betydelsefullt för äldres livstillfredsställelse. Hur upplever pensionärerna 

betydelsen av socialt nätverk? Ger pensioneringen den avlastningen som det står i den tidigare 

forskningen? 

 
 

Problemformulering 

 

Gruppen äldre är idag en intressant åldersgrupp då den, det närmaste årtiondet blir större än 

vad den är idag, till följd av att 40-talisterna pensioneras då. Vi intresserar oss, i denna 

uppsats, för ålderspensionärer och hur de har hanterat anpassningen till den förändrade 

situationen som pensioneringen medför. Anpassningen är den process som föregår själva 

pensioneringen och löper fram till det att den nya situationen känns naturlig. Med naturligt 

menar vi att situationen kan upplevas både negativt och positivt. Pensioneringen kan upplevas 

med oro, depression, rastlöshet eller med en positiv upplevelse. 

Vår förförståelse säger oss att själva pensioneringen inte alltid är problemfri, 

samtidigt som vi är medvetna om att några ser på sin nya tillvaro med lättnad och 

tillfredsställelse. Alla människor vet att de vid en speciell tidpunkt ska sluta att lönearbeta och 

gå i pension, för några är det en befrielse och för några är det smärtsamt. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur anpassningen till pensionärslivet ser ut, detta gör vi med 

utgångspunkt från några pensionärer. Vi vill även undersöka anpassningen utifrån ett 

genusperspektiv för att se om det finns skillnad mellan kvinnor och män. 

      För att uppfylla syftet har vi valt följande frågeställningar: 

 

• Hur upplevs övergången från yrkesrollen till pensionärsrollen?  

• Kan det vara så att övergången har olika stor betydelse för män och kvinnor? 

 

Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel, kapitel 1, som innehåller inledning, bakgrund, 

problemformulering samt syfte och frågeställningar. Sedan följer kapitel 2 som handlar om 

tidigare forskning där vi gör en kort sammanfattning av litteratursökningens tillvägagångssätt 

samt en resumé över tidigare forskning. 

Nästa kapitel, kapitel 3, innehåller teoretiska utgångspunkter. Efter det kommer 

metodkapitlet, kapitel 4, som handlar om studiens genomförande. I tillvägagångssättet av 

intervjuer beskriver vi urvalet, intervjun och transkriberingen. Därefter beskrivs 

analysarbetets förberedelse och tillvägagångssätt, etiskt tänkande i kvalitativ forskning och 

resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Kapitel 5 inleds med en presentation av respondenterna. Därefter kommer resultatet. Det sista 

kapitlet, kapitel 6, innehåller analys samt diskussion, där besvaras de två frågeställningarna. 

Härefter framför vi vår eventuella kritik till teorierna och vi avslutar sedan arbetet med vårt 

slutord. 

 

2. Bakgrund 
 

I sin avhandling ”Det moderna åldrandet” skriver Jönson (2001, s. 20ff) att det i Sverige råder 

sedan flera decennier en bestämd uppfattning om att pensionärsrollen och pensionärslivet är 

på ett visst sätt. Uttrycket "pensionär" användes vanligtvis inte om äldre människor förrän i 
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mitten av 1950-talet. Då blev folkpensionen möjlig att leva på och då började man också kalla 

den som levde på sin pension för pensionär. Pensionsåldern var 67 år och många var vid den 

åldern slitna och trötta. Möjligheten att ta det lugnt och slippa tänka på försörjningen kändes 

som en välsignelse. Pensionären hade gjort sitt, behövdes inte längre på arbetet utan kunde 

äntligen tänka på sig själv och göra allt det man drömt om. Man behövde inte heller ta ansvar 

längre och värjde sig för att binda sig, nu ville man vara fri. 

Så skapades den s.k. pensionärsrollen och massmedia har sedan länge målat upp en 

bild av denna på olika sätt. Antingen visar massmedia upp pensionären som ett vårdfall som 

exempel på bristerna i vården och omsorgen eller också sysslar pensionären med någon slags 

fritidsaktivitet. I båda fallen är pensionären ställd utanför samhället och olika alla andra (a.a.). 

Beskrivningar av pensionärer har stor betydelse för hur dessa människors behov, 

förmågor, rättigheter och skyldigheter uppfattas. Detta både av de äldre själva och av andra 

medborgare. Idag finns förebilder, roller och instruktioner för hur man bör vara som äldre, hur 

man kan åldras väl eller hur man inte ska åldras alls. Skapande rollbeskrivningar kan 

användas för att lösa problem eller uppnå en viss livsstil men kan också upplevas som 

tvingande, detta genom att det skapas förbud och restriktioner om vad som passar sig eller 

inte (Jönson, 2001, s. 25). Flera gerontologer har framfört hypotesen om pensioneringens 

negativa effekter. Dessa har beskrivits som ett trauma oftast under benämningen 

pensioneringschock. 

 Pensioneringschocken är ett folkligt begrepp som introducerades på 1950-talet. 

Då hade man en tanke om att människokroppen var som en maskin och inställd på att arbeta. 

Hela den mänskliga organismen skulle förtvina och dö, om inte den aktiva människan som var 

van vid att arbeta fick fortsätta. Under denna period, skriver Jönson (2001, s. 182), varnade 

pensionärstidningarna för den passivitet som många pensionärer upplevde efter arbetets slut. 

                  Så här skriver Jönson (2001, s. 252) i ett citat: 

 

”Massmedia förmedlar en felaktig bild av pensionären. 

Han är där en gubbe med krokig rygg och käpp eller en 

gammal man på en parksoffa matande duvor. För 

massmedia är dåliga nyheter goda nyheter, typ 

väskryckning, knarkarnas överfall på äldre o.s.v. 

Samhället präglar bilden av en ensam, passiv människa. 

Ungdomens syn på de äldre blir därigenom ofta 

negativ- gammal lika med onyttig.”   
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3. Tidigare forskning  
 

Litteratursökning 

 

För att tillhandahålla mer kunskap och användbar litteratur i ämnet utgick vi från en 

osystematisk sökning, det vill säga via uppslagsverk, kurslitteratur, tidskrifter och rapporter 

och fann värdefull information. Därefter gick vi vidare med sökningen efter litteratur i 

Stockholms universitetsbiblioteks katalog ”Substansen”. Vi fortsatte sedan med den 

systematiska sökningen på bred front i Google på sökordet ”åldrande”. Vi fick därefter  

begränsa sökningen för att få fram bättre resultat exempelvis ”åldrande, pensionering och 

ålderism” etcetera och detta gav bättre resultat. I Libris använde vi oss av trunkering på 

sökorden, vilket innebar att få ut så uttömmande sökning som möjligt med olika 

kombinationer av ord för att minimera antalet sökningar, exempelvis pension* ålderism* som 

gav tillämpliga träffar. Andra bra träffar erhölls via Artikel Sök i databas på sökorden 

åldrande* OCH rollförlust*, pension* samt pension* OCH ålderism*. Den största 

behållningen fick vi när vi sökte på pensionering och ålderism vilket gav ett resultat på 45 

träffar. Vi fick träffar både till avhandlingar och till artiklar i bl.a. äldrecentrum där vi kunde 

använda oss av deras referenser. 

En ytterligare sökväg heter Diva där vi tog del av avhandlingar och uppsatser på C- 

och D nivå för att få lite tips om litteratur. I dessa uppsatser och avhandlingar har vi tittat på 

vilken litteratur dessa hänvisar till, denna typ av kedjesökning har givit oss mycket bra tips. 

En ytterligare variant av sökning var via Ebsco på vetenskaplig litteratur på sökorden 

”ageism”, ”older people.”  Där fick vi fram engelska forskningsrapporter.  

 

Forskningsområdet 

 

När Myrberg, docent vid Linköpings universitet, började sin forskarutbildning på 70-talet 

minns han inte att det fanns något som hette äldreforskning. Efter det tyckte han att det har 

vuxit fram en teoretiskt välförankrad och mycket livaktig forskning om äldre och åldrande 

(2006, februari 20,. Homepage:http://web.telia.com/~u18413755/kc-syn/aldre.htm). 
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Socialvetenskapliga forskningsrådet gjorde en översikt över svensk äldreforskning 1996 och 

konstaterade att det fanns ett hundratal projekt med internationell förankring. Vi anser att det 

är mycket i ett så litet land som Sverige. På senare tid har man börjat forska en hel del om 

begreppet ålderism. Det intressanta med den forskningen är att den är i hög grad 

tvärvetenskaplig (a.a.). 

Vi erfor att det fanns framförallt tre huvudteman inom forskningen. Det första var 

inriktning på välfärdssystemen – socialförsäkring, vård osv. Det andra var forskning om 

bestämningsfaktorer för ohälsa och sjukdom. Det tredje var inriktat på 

livskvalitet/levnadsförhållanden (Homepage:http://web.telia.com/~u18413755/kc-

syn/aldre.htm). Det tredje huvudtemat stämmer bra in på vår uppsats. 

1992 genomfördes ädelreformen och i och med den började en övergripande 

forskning inom äldreområdet. Utgångspunkterna för reformen var helhetssyn på den äldre 

människan (Ädelreformen; Prop. 1990/91:14).  

  

 

Resumé av tidigare forskning 

 

Det finns omfattande forskning om äldre och om åldrandet. För att få svar på våra 

frågeställningar har vi gjort en resumé av detta forskningsområde. I forskningen har vi lagt 

fokus på temana det goda åldrandet, det problemfyllda åldrandet, livstillfredsställelse och 

ålderism.  

 Dessa teman har känt viktiga för oss då vi kan koppla ihop dem med våra 

frågeställningar, speciellt den första frågan, och vår intervjuguide. Alla ovanstående teman är 

viktiga för att sedan kunna dra paralleller från övergången från yrkesroll till pensionärsroll. 

Det kan också hjälpa oss att sätta oss in i ett genusperspektiv. 

Den nedanstående tidigare forskningen har bidragit med teoretiska välgrundade 

forskningsresultat till samhällsnyttan och fungerat som grund i förebyggande syfte för att 

kunna användas och eftersträva en god ålderdom.  

 Vi har framförallt använt oss av forskningsbaserad litteratur, avhandlingar och 

SOU-rapporter. Det finns en relativt omfattande forskning inom området; åldrandet och 

pensionärer. Nedanstående tre källor är de som är väsentligast för vår uppsats. 

Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, har bedrivit flera 

studier inom gerontologi och vi har fått värdefulla kunskaper i ämnet genom hans verk. För 
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information och en översikt av tidigare studier hänvisar vi till Åldrandets socialpsykologi 

(1998). 

För att ta del av ytterligare forskning inom ämnet hänvisar vi också till SOU 

2002:29, vilket är ett diskussionsbetänkande av den parlamentariska äldreberedningen, Senior 

2005. Titeln är ”Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring”.  Betänkandet har varit användbart 

då den har givit oss en översikt av tidigare forskning samt värdefull information och 

sakkunskap inom området.  

Vidare har vi använt oss av Håkan Jönsons avhandling ”Det moderna åldrandet – 

pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995”. Den gav oss en bild av 

litteraturens, historiens och massmedias betydelse när det gäller synen på pensionärer. 

 

Åldrandet 

 

Tornstam (1998), som är en av de ledande gerontologerna i Sverige, har skrivit en 

översiktsbok som heter ”Åldrandets socialpsykologi” där han beskriver stora 

forskningsprojekt om åldrandet. Han skriver att det finns en stor diskrepans när det gäller 

olika teoretiska tolkningar av äldres liv. I den klassiska gerontologin finns det, enligt 

Tornstam (1998, s.15ff), två betydande perspektiv, men vi har funnit fyra, för oss, viktiga 

perspektiv.  

Det första perspektivet grundar sig på antagandet att äldre mår sämre för att de 

saknar sociala kontakter och aktiviteter. Detta antagande är ett resultat av forskarnas 

föreställning om att äldre har samma behov som medelålders människor, alltså samma behov 

som de som bedriver forskning. Inom detta perspektiv ringar Tornstam in olika teorier, som 

t.ex. teorier om ”sensorisk och social deprivation” och ”rollteori”. Tornstam (1998, s.265f) 

kallar dessa teoribildningar för aktivitetsteori.  

Det andra perspektivet betraktar åldrandet som en naturlig del av livet och den 

mänskliga utvecklingen. Detta perspektivs teoretiker talar om en naturlig utveckling mot 

disengagemang: Äldre vill vara för sig själva, de trivs med mindre aktivitet. Forskningen 

inom ramen för detta perspektiv kan hänföras till disengagemangsperspektivet (a.a.).  

Det tredje perspektivet beskriver Krekula, Närvänen & Näsman, (2005, s.3) genom 

att de hävdar att ålder inte har någon inneboende mening, utan är socialt och kulturellt 

konstruerad. I sådana konstruktioner kan kronologisk ålder alltså explicit kopplas samman 

med t.ex. fysiologiska och kognitiva processer och som får sociala och kulturella innebörder. 
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Kronologisk ålder är relaterad till åldersrelaterade normer som definierar vilka aktiviteter som 

betraktas som acceptabla för individer och grupper i en viss ålder och livsfas, vilket har 

betydelse för både deras handlingsmönster och sociala identiteter. 

Det fjärde perspektivet innebär, enligt Öbergs avhandling Livet som berättelse. Om 

biografi och åldrande (1997), att åldrandet ofta innebär anpassningar till genomgripande 

förändringar. Det grundläggande för ett bra liv för äldre personer är i stora delar detsamma 

som för yngre: en trygg ekonomi, god hälsa, ett bra socialt nätverk, meningsfull sysselsättning 

och att kunna bestämma över sitt liv. Att ha tillgång till flera meningsfulla livsområden kan 

minska sårbarheten och öka möjligheterna att skapa och bevara sammanhang i tillvaron vid 

förändringar och förluster. 

För de flesta tycks pensioneringen ge en åtminstone tillfällig avlastning som 

påverkar den subjektiva hälsoupplevelsen positivt. Forskare har dock pekat på att mer 

successiva övergångar mellan förvärvsarbete och pensionering kan göra det lättare att hitta 

och utöva engagerande aktiviteter även efter pensioneringen (a.a.).  

Gerontologer har beskrivit pensionerings innebörd på flera olika sätt. Enligt 

Tornstam (1998, s.88f) kan pensioneringen uppfattas som: 

 

• En institution som underlättar för individen att dra sig tillbaka från det sociala livet. I 

detta perspektiv blir pensioneringen något positivt, något som gör det lättare för 

individen. 

• En institution som underlättar omfördelning av arbete från gamla till unga. I detta 

perspektiv antas att samhället har ett behov av att låta unga komma in p 

arbetsmarknaden. De äldre ”lämnar plats” åt de yngre. 

• En institution som underlättar övergången till en fritidkultur. 

 

Det går även att uppfatta pensioneringen som ett samhällsfenomen. Det kan enligt Tornstam 

(1998, s. 89f) göras på flera olika sätt. Ett sätt är att betrakta pensioneringen som en social 

reform som tillkommit pga. facklig kamp och politiskt arbete. Ett annat sätt att förstå 

pensioneringen är det är ett resultat av förändringarna på arbetsmarknaden. Man ska lämna 

plats åt de unga. Ett tredje sätt är att använda pensioneringen som ett instrument när det gäller 

att reglera arbetskraft. Om det tex. är hög arbetslöshet justeras systemen så att man kan 

pensioneras tidigare.  
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Det problemfyllda åldrandet 

 

När en företeelse representeras med och betraktas som typiskt för en större kategori, så följer 

att en viss typ av agerande, som hänger samman med kategorin, blir normalt och 

eftersträvansvärt – typifieringen skapar förståelse och vägleder och legitimerar handling. 

Exempelvis kan någonting beskrivas som ”typiskt för äldre” eller ”gammaldags” och då 

ignoreras andra förklaringar enligt Holstein & Gubrium, (2000, s.55f). Det finns ingen 

anledning att titta närmare efter andra tecken på avvikande. Typifieringen av en person och 

definitionen av ett agerande stödjer sig mot varandra. Betraktas en person som äldre så förstås 

dennes agerande på ett specifikt sätt. Samtidigt utgör då agerandet, förstått på detta sätt, 

ytterligare bevis för att personen är just äldre.  

När någon får epitetet äldre betraktas denne enligt Hazan (1999, s.13) uteslutande 

som sådan och det gäller oberoende av vilket ord som används – ”gammal”, ”äldre person”, 

”ålderspensionär” har alla negativa konnotationer och stigmatiserar äldre. Hazan (1999, s. 21) 

säger vidare att äldre erkänns inte någon särskild identitet eller personlighet, de ses först och 

främst som äldre  

Enligt Hazan (1999, s.14) exemplifieras språkets konstruerande makt genom t ex hur 

föreställningar knyts till den äldre kvinnan i barnlitteraturen. Hon är antingen en häxa – som 

associeras med fulhet, elakhet, illvilja, infertilitet och demoniska krafter - eller en 

mormor/farmor eller någon som är fattig, svag och vanärad. Äldre och den livsfas de 

representerar kopplas i den västerländska kulturen till mörka krafter även genom associationer 

med döden, eftersom denna livsfas ses som det sista steget mot dess oundviklighet. Hazan 

(1999, s.68) menar att äldre fyller samma funktion som häxor i mer primitiva samhällen. 

Äldre, liksom häxor, förskjuts och utesluts från samhällets institutioner för att de föreställs 

vara i kontakt med döden och det oförståeliga på andra sidan. Uteslutningen av äldre från 

samhället och äldres konnotationer till fulhet, ondska och skräck samt människors ovilja till 

fysisk kontakt med äldre visar att åldrandet uppfattas som något farligt och hotfullt.  

 

Ålderism 

 

Det finns en åldersbestämd maktstruktur inom gerontologin som behandlas med begreppet 
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ålderism (ageism), men begreppet förekommer även, om än mer sällsynt, i samband med 

andra ålderskategorier än äldre. Begreppet kan förenklat sägas vara parallellt med rasism och 

sexism och ålderismens konsekvenser är diskriminering, negativa attityder, värderingar och 

stereotypier gentemot en viss ålderskategori. Till följd av ålderismen kan uttalanden som 

”Farmor är 87 år gammal men helt klar i huvudet” fällas, enligt Krekula, Närvänen & 

Näsman, (2005, s.10), utan att någon lyfter på ögonbrynen. 

Under senare år har begreppet ”ålderism” börjat användas av forskare som studerar 

hur ålder och åldersnormer begränsar äldre människors möjligheter att delta på samma villkor 

som andra i arbetsliv och samhällsliv. På svenska har ålderism definierats som stereotypa 

föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder. Ålderism är dock ett 

omdebatterat begrepp (SOU 2002:29 s.11). 

Andersson (2002, s. 119) menar att negativa attityder till åldrande och äldre kan 

bekräftas genom radio, TV och press, men också genom interaktion mellan människor. Detta 

kallas för ålderism. När världen åldras blir begreppet ålderism allt mer aktuellt. Ålderism 

refererar till stereotypiserande eller diskriminering mot någon åldersgrupp baserat på ålder. 

Stereotyper refererar till kognitiva strukturer som innehåller kunskap, åsikter och 

förväntningar om en social grupp. 

 

Det goda åldrandet 

 

Flera forskare behandlar begreppet ”det goda åldrandet”. Vi redovisar fyra aspekter av hur det 

goda åldrandet brukar behandlas. 

Hallberg vid Dalarnas forskningsråd anser att de äldres situation oftast beskrivs i 

negativa termer, det vill säga att forskningen kring gamla människors situation präglas av ett 

speciellt synsätt, det så kallade ”eländesperspektivet”. Enligt Hallberg (2001, s.306) är det 

tvärtom så att de äldre trivs som pensionärer. Han säger att personligheten har betydelse för 

hur funktionsnedsättningar och sjukdomar upplevs och hanteras och har specialiserat sig på 

det salutogenetiska synsättet och kallar det goda åldrandet – ett salutogenetiskt perspektiv.  

Antonovsky (1991, s. 18f) menar att genom att se den äldre ur ett salutogenetiskt 

perspektiv, istället för att endast se till det sjuka ska man istället sträva efter att identifiera och 

stärka faktorer som är hälsofrämjande. Det vill säga, syftet är att ”öka det goda” istället för att 

”minska det onda”. 
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Även Tornstam (1999, s. 179) sammanställer i sin studie olika synsätt och även det om det 

goda åldrandet. Han menar att det goda åldrandet innebär anpassning till det omgivande 

samhället och en social och samhällelig anpassning till individen.  

Ytterligare en forskare som talar om det goda åldrandet är Torres (2001, s.17f). 

Enligt henne finns det litteraturstudier som visar att merparten av socialgerontologisk 

forskning bedrivs med utgångspunkt i föreställningen om att ett gott åldrande handlar om att: 

 

• fördröja ålderstecken 

• leva oberoende 

• vara aktiv 

• orientera sig mot framtiden 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det goda åldrandet enligt forskare handlar om 

personlighet, ökad hälsa, samhällets anpassning till individen, oberoende och aktivitet.  

 

Livstillfredställelse 

 

Betydelsen av socialt nätverk, stöd och integrering har fått ökad uppmärksamhet i studier om 

äldres livstillfredsställelse skriver Christel Borg (2005, s.19ff) i sin avhandling 

”Livstillfredställelse hos äldre, särskilt med nedsatt funktionsförmåga 

Samt informella vårdare”. Socialt nätverk definieras som en individs sociala relationer. I 

socialt nätverk ingår den objektiva bilden av hur många kontakter en individ har, hur täta 

dessa är samt ålder och kön. Social support beskriver de resurser i form av stöd och service 

som finns i individens sociala nätverk. Ett starkt socialt stöd innebär att individen känner att 

den får det stöd och den service som behövs. Social integration innebär att individen känner 

att den är väl integrerad i en grupp, organisation eller i samhället. 

Borg (2005, s.19ff) utgår från att socialt stöd kan ha en direkt effekt på hälsan och 

välbefinnandet genom  bara vetskapen att det finns någon som är villig att hjälpa till bidrar till 

en positiv livssyn, höjer självkänslan, ger en stabilitet och en känsla av kontroll över 

situationen. Känslan av att tillhöra ett socialt nätverk skulle också kunna bidra till att öka 

handlingsförmågan i svåra situationer samt bidra till stabilitet och kontroll i livet, 

eftersom det ger förutsättningar för ett organiserat återkommande umgänge med andra. 
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I SOU-rapporten (2002:29, s.19) skrivs det att världshälsoorganisationen WHO betonar att 

planering för aktivt åldrande handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för fysiskt, 

socialt och mentalt välbefinnande under livsloppet i syfte att öka antalet friska levnadsår, 

förmågan att skapa olika värden och livskvalitet i hög ålder. Att vara aktiv betyder i detta 

sammanhang att fortlöpande vara delaktig i sociala, ekonomiska, andliga, kulturella och 

medborgerliga frågor. Därför känns det relevant att nämna WHO: s definition av hälsa som 

lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande” 

(Menckel & Österblom, 2000 s. 40). 

 

4. Teoretiskt perspektiv  
 

Teori betyder även reflektion och betraktelse, man kan betrakta teorin som ett redskap för att 

se verkligheten. En teori behöver inte visa på sanningen utan används för att beskriva den 

(Sjöbeck, 2000, s.292). Teorin har för oss varit ett verktyg att bearbeta och analysera det 

insamlade materialet.  

Vi har använt oss av rollteorin som härstammar från symbolisk interaktionism. Vi 

ska med hjälp av denna teori försöka förstå vad som kan tänkas ske i övergången från yrkesliv 

till pensionering hos de personer vi har intervjuat.  

 I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv vi utgått ifrån i tolkningen av 

vårt material. Inom rollteorin har vi använt och fördjupat oss i ett antal centrala begrepp. 

Syftet med att använda dessa begrepp var att hjälpa oss att förstå våra informanter och ge oss 

en tolkningsram åt det insamlade empiriska materialet.  

 

Symbolisk interaktionism 

 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt som kan användas som utgångspunkt för en analys av 

den sociala verkligheten. Den används som analysredskap för att förstå det samhälle vi lever i 

eller det samhälle vi studerar. Med denna teori försöker vi förstå skeenden snarare än att 

förklara eller förutsäga, dvs. intresset ligger inte i att finna orsak och verkan utan en 

förståelse. De hörnstenar som är grundläggande i förståelsen av perspektivet är: definitionen 

av situationen, att all interaktion är social och att vi i interaktionen tar hjälp av symboler, att 
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människan är aktiv och att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet (Trost & Levin, 2004, 

s.9ff).  

Symbolisk interaktionism lägger tonvikt på att det är människan som formar och 

skapar samhället. Grundtanken är enligt Cooley och Mead (Tornstam, 2005, s.122) att 

individen och dennes sociala miljö bildar en oupplöslig organisk enhet. Betoning ligger på: 

samspel – interaktion – mellan människor.  

Cooleys tolkning av symbolisk interaktionism är att individen helt enkelt inte kan 

existera utan sitt sociala sammanhang. Människans jaguppfattning eller identitet formas av det 

sociala sammanhanget. Mead framhåller att individens jaguppfattning formas med hjälp av 

signifikanta symboler, den viktigaste av dessa är språket. Det är vad andra säger till oss, hur 

de uppträder i förhållande till oss som skapar vår självuppfattning, vår identitet. 

Interaktionisterna gör antagandet att medvetandet och jaget uppstår till följd av en social 

interaktionsprocess, så själsliga fenomen, medvetandet och jaget är sociala produkter 

(Tornstam, 2005, s. 120ff; Trost & Levin, 2004, s. 63ff).  

 Cooley och Mead menar att det är den sociala kontexten som individen behöver 

för erhållande av sin identitet. Cooley menar vidare att om individen berövas sitt sociala 

sammanhang kan resultatet bli depersonalisering, medan Mead menar att har man erhållit sin 

identitet så behåller man den oavsett yttre händelser. Den inre dialogen eller den symboliska 

interaktionen ger ett skydd mot identitetsförändringar (a.a). 

  

 

Rollteorin  

 

Inom rollteorin betraktar man människor som aktörer, som spelar roller som förväntas av 

dem. Olika människor i vår omgivning riktar olika förväntningar på hur vi ska bära oss åt och 

bete oss. Resultatet av alla förväntningar som riktas mot oss och som vi riktar mot oss själva 

blir det sätt vi agerar på (Samuelsson, 2000, s.251; Tornstam, 2005, s. 130ff; Trost & Levin, 

2004, s.149ff). 

Rollteorin kan enligt sammanfattas med fyra termer:  

 

• Position 

• Förväntningar 
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• Roll 

• Beteende 

 

Med position menas att medlemmar i en grupp har olika slags medlemskap, man kan vara 

pappa, mamma, styrelsemedlem, student mm. Termen förväntning handlar om de normer och 

regler som anger hur man ska bete sig i en viss situation. En del normer är nedtecknade i t.ex. 

lagar, andra är oskrivna men ger någon sorts indikation om vad som förväntas. Termen 

beteende handlar om vad vi gör eller inte gör, säger eller inte säger. Det gäller att alla 

positioner och beteenden är kopplade till andra positioner, eller motpositioner. Vad det gäller 

termen roll så står det för det begrepp som omfattas av de processer som finns kring 

positionerna och förväntningarna och som i sin tur leder till ett visst beteende. Processen leder 

individer att bete sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen (Trost & Levin, 2004, 

s.150ff).  

Vi har multipla roller, vissa tillskrivna och andra förvärvade. Utan att kunna påverka 

det tillskrivs vi rollen man eller kvinna medan en yrkesroll är förvärvad. Gränsen mellan 

vuxenliv och ålderdom har varierat genom tiden, men idag anses man bli gammal den dag 

man blir pensionerad. Detta är en brytningspunkt som riktas mot individen (a.a.). 

Ju bättre man har klart för sig vilka rollförväntningar som kan vara aktuella i olika skeenden i 

livet desto lättare kommer man att finna sig tillrätta i den nya rollen. Om man ser till 

individens roller så finner man att de förändras med ökad ålder, i samband med pensionering 

minskar de som regel. I den senare delen av livet talar man om rollförluster och en abrupt 

sådan är när man lämnar yrkeslivet. Det kan antas att denna förlust har en hel del negativa 

effekter. Pensionering beskrivs som traumatisk och påverkar både psyke och hälsa (Tornstam, 

1998, s. 122ff & Samuelsson, 2000, s. 251ff).  

Gerontologer hävdar att åldringsrollen och rollförväntningarna är diffusa och oklara. 

Individer uppfattar osäkerhet kring vilka rollförväntningar som riktas mot dem. Om man utgår 

från den så kallade socialisationsprocessen så lär sig individen av omgivningen vilka roller 

som denne ska spela. Det innebär att individen internaliserar och tar till sig rollen. När 

socialisationen är fullständig kommer individen att uppfatta de värden och förväntningar som 

är förknippade med rollen. Ett tecken på att socialisationen varit framgångsrik är att individen 

ansluter sig till den uppsättning av värden och beteenden som delas av andra och av samhället 

i stort. En social integration av äldre antas vara svag, detta grundar sig i en splittring mellan 

unga och gamla som medför en isolering (Tornstam, 1998, s. 131ff).  
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Vi ska i denna uppsats använda oss av symbolisk interaktionism och rollteori som redskap för 

att tolka och analysera respondenternas svar. Utifrån dessa teoretiska perspektiv har vi en 

grund att utgå ifrån i förståelsen av hur respondenterna upplever övergången till 

pensioneringen ur ett genusperspektiv.  

 

Centrala begrepp 

Åldersroller 

 

Ålderskategorisering utgör en blandning av tillskrivna och förvärvade roller. 

Ålderskategorisering grundar sig visserligen på den fysiologiska och biologiska processen 

men gränsen mellan olika ålderskategorier är ofta ungefärligt. Förr tilldelades man rollen som 

gammal när man inte förmådde arbeta längre, idag är det knutet till den kronologiska åldern. 

Idag blir man gammal när man går i pension. Vid denna brytpunkt bör man ställa sig åt sidan 

och låta yngre människor få en plats på arbetsmarknaden. Ofta sätts gränsen där man tycker 

att det är praktiskt. I dagens industrisamhälle med höga krav på produktivitet och effektivitet 

bör man vara välutbildad och ung. Den nedre åldersgränsen flyttas ned (Samuelsson, 2000, 

s.251; Tornstam, 2005, s. 130ff; Trost & Levin, 2004, s.149ff).  

Med vissa intervall flyttas vi från en åldersroll till en annan. Konfirmation, 

studentexamen, bröllop är typiska sådana som markerar att barnrollen lämnas och vuxenrollen 

intas. Dessa passageriter är ett hjälpmedel för att underlätta övergången och förtydligar de nya 

rollförväntningarna. Gerontologer menar att från vuxenrollen till åldringsrollen saknas sådana 

riter som ska ge förutsättningar för att underlätta och klargöra övergången. Pensionering är en 

sådan passagerit som förekommer då och då (a.a.).  
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Rollförluster  

 

De flesta övergångarna från barn till ungdoms- och vuxenlivet innebär en högre grad av 

oberoende, status samt stort ansvar med höga belöningar även kallade sociala vinster. 

Allteftersom individen blir äldre så bryts detta mönster med inträdandet i ålderdomen. 

Rollskiftena blir istället förknippade som sociala förluster (Samuelsson, 2000, s. 251ff; 

Tornstam, 2005, s. 133).  

Under senare delen av livet möter individen rollförändringar i form av olika 

dilemman. Istället för att vinna roller som tidigare börjar individen förlora gamla roller, sk. 

sociala eller rollförluster. T.ex. förlusten av make, maka, förlust av yrkesrollen som följs av 

pensionärsrollen . Olika sociala roller anses vara grunden för individens självkänsla och 

identitet. Därför kan rollförluster orsaka underminering av den tidigare uppbyggda 

identitetsuppfattningen. Rollteorin bygger på att innehållet i ”medelåldersrollen” kan bli ett 

hinder för anpassningen till äldrerollen. När det inte finns tydliga regler för hur man ska 

fungera och vilka förväntningar som finns på individen som pensionär finns det få belöningar 

för ett rätt beteende under ålderdomen. Ungdomsfixeringen i massmedia gör att utrymmet för 

äldres möjligheter till alternativa roller blir bristfällig (a.a.). 

  Det är viktigt att skapa äldreroller som är mer i samklang med de roller som 

personerna hade tidigare i livet. Därför är det också viktigt att ta upp som ett politiskt och 

allmänmänskligt mål (Samuelsson, 2000, s. 253).  

 

Sociala identiteter 

 

Som individ har man en identitet när man av andra är placerad som ett socialt objekt på 

samma sätt som man tillskriver det för sig själv. Det handlar om individens egen uppfattning 

av hur andra personer uppfattar henne eller honom, på samma sätt blir då hans eller hennes 

tolkning och upplevelse av sig själv. Detta betyder enligt Trost & Levin (2004, s.160f) att en 

persons identitet inte är isolerad utan är beroende av andra människor i omgivningen för att 

varsebli sig själv. Detta är inte statiskt utan förändras allteftersom situationen förändras eller 

omdefinieras. Identiteten är en del av personens medlemskap i en eller fler sociala situationer. 
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Kön som grundläggande identitet 

 

Könsrollsbegreppet började användas inom rollteorin som något som inte bara var biologiskt. 

Man betraktar kön som en grundläggande kategori som ska analyseras och som är 

meningsbärande i alla sociala, ekonomiska och personliga sammanhang. Det vill säga hur kön 

konstrueras och bevaras och hur teorier och perspektiv utmärks av kön. Kön är inte något man 

har, utan kön är något man är. Kön är inte bara en egenskap hos en person utan är något som 

skapas och återskapas genom interaktion. Kön är något man gör inte bara en biologisk 

egenskap. Den grundas eller bildas genom sociala processer baserade på den könskategori 

man tillhör (Trost & Levin, 2004, s. 171ff). 

Enligt samhällets preferenser finns en skillnad mellan kön som gynnar pojkar som 

tilldelas styrkan och makten att göra något av betydelse för samhället. Flickors styrka leder till 

makt inom den privata sfären som samhället inte värdesätter. Perspektivet är att kön finns på 

alla nivåer, det präglar hela samhällets kategorisering och arbetsfördelning. Således är kön 

grunden för identitetsskapandet (a.a.). 
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5. Metod 
 

Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Uppsatsen har en induktiv ansats, med vilket vi menar att en analys kommer att göras och 

slutsatser dras utifrån det empiriska materialet. Kunskap från enskilda fall används för att 

försöka förstå pensioneringsprocessen på en allmän nivå. Detta kan beskrivas som att gå från 

empiri till teori, dvs. vi utgår från vår empiriska data, bygger nerifrån och uppåt för att finna 

svar. Materialet som har samlats in, har lett fram till nya begrepp. Dem använder vi oss av för 

att klassificera företeelser som tidigare inte har varit preciserade (Malterud, 1998, s.151f).

   

 

Metodval 

 

För att uppfylla syftet med vår undersökning ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var 

den mest lämpliga. Vi var intresserade av att få göra personliga intervjuer av en relativt liten 

undersökningspopulation för att försöka nå kärnan i dessa personers upplevelser och 

uppfattning kring vårt valda ämne. Med denna metod sökte vi få en fördjupad kunskap om 

vad just dessa personer hade för erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar mm. Vi sökte 

svar på: Vad är? Vad innebär? Vad försiggår? Målet var att förstå respondenternas 

upplevelser.  

Genom en kvalitativ undersökning kan vi enligt Kvale (1997, s. 13, 34ff; Malterud, 1998, s. 

33) få ut beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikt att tolka texten och beskriva 

fenomenens mening. I en kvalitativ forskningsintervju är det intervjupersonens livsvärld och 

dennes relation till den som analyseras. Vi söker därefter beskriva och förstå centrala teman 

där situationer och upplevelser är centrala utifrån intervjupersonens berättelser.  

Fördelen med en kvalitativ forskningsmetod är att vi genom intervjusamtal får 

möjlighet att lyssna till vad människor själva berättar om sin värld.  Intervjuaren fokuserar 

teman men är inte strängt strukturerad som i kvantitativa metoder, det finns en öppenhet för 

att intervjun kan ge svar man inte förväntat sig och därmed kan nya teman skapas vilket ger 
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en flexibilitet i forskningen. Vi får en detaljerad och nyanserad kunskap om personers 

erfarenheter. Nackdelar med denna metod kan uppstå om frågorna är känsliga och det kan 

göra det svårt för intervjupersonen att svara. Ytterligare en nackdel kan vara att man som 

intervjuare påverkar intervjupersonen (a.a.). 

 

Analysmetod  

 

I en analys av empirisk data har vi gjort en tematisering eller kategorisering av insamlat 

intervjumaterial för att skapa en struktur. Syftet var att göra materialet överskådligt och 

tydligt samt att klargöra vad intervjusvaren har haft för innehåll. Tematiseringen grundar sig 

på det vi funnit i materialet som t.ex. skillnader, gemensamma svar, mönster eller olikheter.  

Vidare har vi gjort en analys där vi kopplat empirin med tidigare forskning inom 

ämnesområdet samt en analys utifrån ett teoretiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet vi 

använt oss av bottnar i symbolisk interaktionism och utgår där från rollteorin. Denna analys 

med nya teman finns att läsa under resultat- och analyskapitel.   

 

Urval  

 

Det första steget för oss i detta arbete var att fastställa undersökningens population, dvs. den 

grupp av personer som vi ville uttala oss om. Eftersom vårt syfte var att ta reda på hur 

övergången från yrkesliv till pensionering kan upplevas, var det viktigt för oss att undersöka 

om det framstod några skillnader mellan könen så att vi kunde för få ett bredare perspektiv. 

Ett urvalskriterium var att de personer vi ville intervjua skulle ha arbetat i stort sett hela det 

yrkesverksamma livet fram till pensioneringen, att de skulle vara ålderspensionärer samt att 

de inte fick vara äldre än 70 år för att pensioneringen skulle ligga rätt så nära i tiden. Dessa 

personer förväntades omfatta ett koncept av kunskap med avseende på forskningens syfte. Att 

hitta den ideala intervjupersonen är mycket svårt enligt Kvale (1997, s. 136f), olika personer 

är lämpliga för olika typer av intervjuer. En kunskapsrik intervju uppnås bäst ändå genom att 

välja personer som har egna erfarenheter av ämnet som undersöks.  
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För att få svar på frågeställningarna valde vi att koncentrera oss på ett fåtal intensiva 

fallstudier. Vid en fåfallstudie kunde vi i denna uppsats grundligt förbereda oss och fördjupa 

oss i analysen. Fokus ligger på kvaliteten i undersökningen snarare än kvantiteten (Kvale, 

1997, s. 99; Esaiasson m.fl.2003, s. 286f). Vi skulle ha kunnat undersöka ett stort antal 

slumpmässiga fall, men vi valde att göra ett urval av ett mindre antal fall. Tre män respektive 

tre kvinnor blev vår undersökningspopulation. 

 

Tillvägagångssätt  

Val av intervjupersoner 

 

I val av intervjupersoner undersökte vi vår omgivning och vi fick möjlighet att tillgå den 

målgrupp vi ville undersöka utanför bekantskapskretsen. Detta skedde i flera steg då vi 

försökte finna personer långt bort från vår närmaste miljö. Resultatet blev att vi fann personer 

som vi inte kände sedan tidigare och som vi inte hade eller kommer att ha någon relation till i 

framtiden. Vi diskuterade även andra tillvägagångssätt för att finna en 

undersökningspopulation, tex. att kontakta Pro som är en pensionärsorganisation. Vi 

resonerade kring att välja medlemmar i Pro, men vi ansåg att de är människor som valt ett 

aktivt medlemskap och kanske inte speglar den äldre populationen som helhet. Vi fann att de 

personer vi ringat in med hjälp av bekanta kunde ge oss den information vi behövde.  

Enligt Esaiasson m.fl. (2003, s. 286) kan det vara lättare att öppna sig för personer 

man inte skall fortsätta umgås med och i vårt fall var det personer som rekommenderades oss 

men som vi inte har en personlig relation till. Av de sex personer som blev tillfrågade valde 

alla att medverka i undersökningen, detta gör att vi inte har något bortfall vad det gäller 

informanter. 

 

Intervjuguiden 

 

Vi baserar vår forskning på intervjuundersökningar som bygger på personlig kommunikation. 

I vår konstruktion av intervjuguide har vi använt oss av en tematisk del där vi knyter an till 

undersökningens problemställning och en dynamisk del där vi ser till att skapa en situation 

som gjorde att samtalet hölls flytande. Vi har använt oss av en semistrukturerad 
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frågeundersökning med så kallade öppna frågor (utan fasta svarsalternativ) där respondenten 

med egna ord fick berätta vad denne ville ha sagt. Uppföljningsfrågor tillkom för att klargöra 

eller ge utrymme för den intervjuade att tillägga något. Vi ville ta reda på vad varje 

respondent tyckte inom vårt ämnesområde, därför ställde vi frågor utifrån valda teman till 

samtliga, dock med en öppenhet för tillägg. Det lämnades utrymme till förändringar vad det 

gäller frågornas ordningsföljd och form, detta för att följa den intervjuades sätt att presentera 

svaren samt för att hålla en flytande dialog (Kvale, 1997, s. 117f). 

 

Intervjuguiden utgick från fyra ämnen som vi valde för att ringa in de områden vi ville 

undersöka. Vi ville ha en allmän bakgrundsbild och titta närmare på det sociala nätverket som 

fanns kring respondenterna, detta för att få en bild av vem vi intervjuade. Resterande ämnen 

skapades för att ringa in pensioneringsprocessen och hur det sedan blev som pensionär. De 

ämnen vi valde är:  

 

Allmänna data. Under denna rubrik fanns inledande frågor där vi fick information om 

respondentens bakgrund, arbete och civilstånd.  

Socialt nätverk. Frågor kring familjesituation, föreningsliv, vänskapskrets mm.  

Att gå i pension. Frågor kring förväntningar inför pensionen, eventuella förberedelser inför 

pensioneringen och hur tiden efter pensioneringen upplevdes.  

Pensionärslivet idag. Frågor kring hur livet ser ut idag och om de påverkas av attityder och 

diskriminering som pensionärer.  

 

Under dessa ämnen fanns olika förslag till frågor, vidare tillkom spontana frågor under 

samtalets gång. Intervjuguiden utformades enligt ovan beskrivna sätt för att kunna få direkta  

kopplingar till respondenternas upplevelser av pensioneringen. Intervjuguiden bifogas som 

bilaga nr 1.  

 

Intervjusituationen  

 

De personer som intervjuades fick välja var de ville att intervjun skulle äga rum, detta för att 

uppnå en så behaglig intervjusituation som möjligt. Alla sex valde att genomföra samtalet i 

sitt eget hem. Intervjuerna tog cirka 45 min.  
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Vi upplevde att samtliga tyckte att det var trevligt att genomföra intervjuerna och att 

kunna dela med sig av erfarenheter.  

Datainsamlingsmetod  

 
Under intervjuerna har vi använt oss av bandspelare som hjälp istället för att anteckna svaren. 

Detta för att kunna vara delaktiga och fokuserade under hela processen. Vi valde att delta 

tillsammans i samtliga intervjuer istället för att dela upp dem mellan oss. Vi ansåg att det var 

viktigt att lyssna på alla intervjuer och inte bara läsa den andres. Att delta i intervjuerna och 

ha tillgång till textmaterial har bidragit till helhetsbilden. Därefter försökte vi tolka 

respondenternas svar utifrån deras synvinkel sådan den uppfattades av var och en oss (Kvale, 

1997, s. 170ff).   

 

Bearbetning av materialet 

 
Vid bearbetning av materialet användes ingen standardmetod utan analysen gjordes ad hoc. 

Det innebär att vi först läste igenom materialet och skaffade oss ett allmänt intryck, sedan 

gick vi tillbaka till särskilda avsnitt där vi gjorde en djupare analys utifrån vår frågeställning 

(Kvale, 1997, s.184f). Vi lyssnade av det inspelade materialet ett antal gånger. Detta för att 

uppfatta om vi kunde höra om det fanns mer information som kunde saknas i texten. Sedan 

gick vi tillbaka till texten och vi sökte hitta mönster, skillnader mellan kön, likheter mellan 

kön och gjorde jämförelser.  

Till sist när vi funnit information som vi tyckte var intressant att fokusera på och 

analysera sammanställde vi materialet efter olika teman. Vi utgick från de ämnen vi valt i 

intervjuguiden för att vi ansåg efter intervjuerna att de på ett bra sätt ringade in de vi undrade 

över i vår uppsats.  

De ämnen vi valde i intervjuguiden delade in pensioneringen in tre tidsperioder i 

respondenternas liv, dvs tiden före pensioneringen med tankar och förväntningar, perioden då 

pensioneringen ägde rum och hur tiden efteråt upplevdes. I och med att vi fann skillnader och 

likheter i just de ämnen vi valt så sammanställde vi dessa ämnen tillsammans med de teman 

som utkristalliserade sig och som vi ansåg viktiga att lyfta fram, dessa är: 
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• Socialt nätverk 

• Gå i pension och nya roller 

• Pensionärslivet idag och samhällets påverkan 

Dessa teman, som tidigare var våra ämnen i intervjuguiden samt de nya teman som 

utkristalliserade sig, blev utgångspunkten i vår analys där vi gör en fördjupning av 

respondenternas svar, tidigare forskning samt teoretiska perspektiv.  

 

Etiska aspekter 

 

Information, samtycke, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är huvudkrav som är 

antagna av det Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Kvale, 1997, s. 104ff). 

Utifrån dessa riktlinjer diskuterade vi hur vi på ett etiskt korrekt sätt skulle genomföra vår 

undersökning. Vi utgick från att det var viktigt att bidra med tydlig information till 

respondenterna. Det kunde vara ett bra sätt att visa vad vi hade för avsikt med 

undersökningen.  

Vi skickade ett brev till samtliga respondenter där vi med en kort inledning 

förklarade vad vi hade för avsikt med undersökningen. Respondenterna fick även ta del av 

syfte, frågeställning samt de frågor vi planerade att ställa vid intervjutillfället. Detta för att ge 

en tydlig bild av vad vi ville undersöka och för att ge dem tid att reflektera över de frågor vi 

skulle använda oss av. I brevet stod att de även kunde tacka nej om det inte kändes bra att 

delta i intervjun  (a.a.).  

Vi har även fått medgivande av respondenterna att publicera vissa delar eller 

intervjun i sin helhet i vår forskningsrapport. Vi har därefter garanterat dem anonymitet bland 

annat genom att vi använt oss av fingerade namn och inte har utelämnat information som kan 

avslöja deras identitet. När vi formulerade frågorna prövade vi på oss själva och utgick från 

att om de kändes bra för oss så skulle det kännas så också för respondenterna. Vi valde att inte 

ställa frågor som kunde tänkas väcka starka känslor utan valde sådana som vi ansåg vara av 

neutral karaktär (a.a.).  
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Validitet 

 

Validitet eller giltighet beskrivs av Kvale (1997, s. 215) som sanningen och riktigheten i ett 

yttrande. Med validitet i en undersökning menas i vilken utsträckning en metod undersöker 

vad den är avsedd att undersöka eller i vilken utsträckning våra observationer verkligen 

speglar de fenomen som intresserar oss.  

Validering inom kvalitativa metoder är beroende av den hantverksskicklighet som 

utvecklas under undersökningen, med ett ständigt ifrågasättande, kontrollerande och tolkande 

av upptäckterna. En hög validitet kan komma till uttryck genom att forskaren tydligt redogör 

för tillvägagångssättet i undersökningen och vilka perspektiv denne har (Esaiasson m fl.2003, 

s. 62; Kvale, s. 208ff).  

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad ålderspensionärer hade för 

upplevelser av att gå i pension, därför ansåg vi att intervjuer var den mest lämpliga metoden. 

Intervjuguiden är konstruerad utifrån frågor som skulle ge oss svar på det vi avsåg att 

undersöka. Frågorna bygger på upplevelser kring pensioneringen. För att säkerställa 

validiteten har vi gjort en grundlig redogörelse för tillvägagångssätt och urval samt att vi 

försökt återge intervjupersonernas yttranden på ett så riktigt sätt som möjligt. De 

intervjupersoner vi haft möjlighet att intervjua har haft en positiv inställning till 

undersökningen vilket kan betyda att vi fått ärliga och rika yttranden.  

 

Reliabilitet 

 

En ytterligare form av validitet kan kallas resultatvaliditet eller reliabilitet och det är den del 

som svarar på frågan om forskaren har varit noggrann med sitt mätinstrument. Hög reliabilitet 

uppnås vid frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel. God validitet och hög reliabilitet 

ger god generaliserbarhet. Bristande reliabilitet kan orsakas av slump- och slarvfel i 

datainsamlingen och i den efterföljande bearbetningen. Det kan handla om oläsliga 

anteckningar, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med intervjun. För att minimera 

slump- och slarvfel valde vi att spela in intervjuerna på band för att sedan skriva ner dessa så 

noggrant som möjligt. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, detta ökade 

reliabiliteten genom att vi var två som analyserade och reflekterade över resultaten (Esaiasson 

m fl. 2003, s. 67f). 
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Ledande frågors styrande effekter är enligt Kvale (1997, s. 258) väldokumenterade. Den 

kvalitativa intervjun är väl lämpad för att genom systematiskt bruk av ledande frågor 

kontrollera reliabiliteten i intervjupersonernas svar. Det viktiga i intervjufrågor är inte om det 

leds utan vart frågorna faktiskt leder, om de leder i viktiga riktningar som ger ny värdefull 

kunskap. Vi valde att inte ställa direkt ledande frågor utan ställde några spontana frågor 

utifrån hur intervjupersonerna styrde sina svar, detta för att föra konversationen vidare samt 

för att klargöra deras svar. Följdfrågor förekom i den mån det var lämpligt.  

Generaliserbarhet 

                      

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning resultaten i en intervjuundersökning kan 

ses som generella för ett större urval. Schofiled i Kvale (1997, s. 212) har urskiljt tre mål för 

generaliseringen. Första målet är att studera det som är, att försöka fastställa det som är det 

typiska, det allmänna, det vanliga. Nästa steg är att studera det som kanske kommer att finnas 

och ett tredje mål är det som kan finnas, att lokalisera situationer som vi tror är ideala och 

studera dem för att se vad som pågår.  

Statistiskt sett kan resultaten inte generaliseras till populationen som helhet men man kan 

ändå lyfta fram aspekter som kan förväntas säga något väsentligt om också övriga närliggande 

fall i populationen. Så länge vi undersöker fall som inte skiljer sig systematiskt från andra fall 

i populationen har vi grund för att tro att resultaten är generaliserbara (Esaiasson m fl. 2003, s. 

178ff; Kvale, 1997, s. 210). 

 

6. Resultat  
 

Vi gjorde sex stycken intervjuer med tre män och tre kvinnor i åldrarna 65 -70år. Varje 

intervju tog c:a 45 minuter och vi använde oss av bandspelare för att få med allt som sades. 

Efter transkriberingen av intervjuerna lyssnade vi flera gånger på varje intervju för att kunna 

hitta genomgående teman, dessa presenteras i analys och diskussionsavsnittet. I detta avsnitt 

redovisar vi efter de ämnen som vi använde oss av i intervjuguiden. Dessa är:  

 

• Allmänt 

• Socialt nätverk 

• Att gå i pension 
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• Pensionärslivet idag 

 

Av etiska skäl och för att skydda informanternas identitet har vi valt att använda oss av 

fingerade namn. Vidare har delar av insamlat material utelämnats och en del sakuppgifter 

ändrats för att inte röja identiteten.   

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter gör vi en 

resultatredovisning där vi sammanfattar intervjupersonernas svar.  

Presentation av intervjupersonerna 

Allmänt  

 

Under vårt första ämne, allmänt, ger vi en kort presentation av respondenterna.   

 

Inga  

 

Inga är 70 år och har arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen. Inga pensionerades när hon 

var nästan 67, hon arbetade över i cirka ett och ett halvt år. Inga är gift sedan 40 år och bor i 

ett hus med sin man i en förort till Stockholm, har ett barn och ett barnbarn.  

 

Eva 

 

Eva är 68 år och har arbetat på kontor med löner. När Eva närmade sig pensionen fick hon 

erbjudande om avtalspension. Sista åren arbetade Eva 25 % och var pensionerad resten av 

tiden. Eva arbetade över ett år. Idag är Eva änka och bor ensam i en lägenhet i en förort till 

Stockholm. Hon har ett barn och två barnbarn. 

 

Maj  

 

Maj är 70 år och har arbetat som barnläkare i en skola. Maj gick i pension när hon var 60. 

Hennes arbetstid var samma som skolan, dvs. hon arbetade heltid under terminerna och var 

ledig tre månader på somrarna. Maj är gift och bor i ett hus i en förort till Stockholm. Maj och 

hennes man har två barn och ett barnbarn.  
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Karl 

 

Karl har arbetat som tekniker på en radiostation. Karl pensionerades vid 65 års ålder, idag är 

han 70 år. Karl är separerad och bor i en lägenhet i en förort till Stockholm. Han har 4 vuxna 

barn och 6 barnbarn. 

 

 

 

Sven  

 

Sven har arbetat som konditor och har haft ett eget konditori. Sven gick i pension vid 66 års 

ålder, idag är han 69 år. Han är gift sen 40 år tillbaka och har två vuxna barn. Sven bor i 

lägenhet med sin fru i en mellanstor stad i mellersta Sverige. 

 

Hans  

 

Hans har arbetat på Länsstyrelsen. Han var chef för en avdelning där. Hans pensionerades vid 

65 års ålder och idag är han 66 år. Hans är sambo sedan 20 år tillbaka. Han har inga egna barn 

men hans sambo har två barn sedan tidigare. Hans bor på utanför en lite större stad någonstans 

i södra Sverige.   

 

Socialt nätverk  

 

Nästa ämne utifrån vår frågeguide var det sociala nätverket. Samtliga respondenter har ett 

stort nätverk som består av släkt och vänner, barn och barnbarn som de ägnar mycket tid åt 

idag. Utöver den närmaste släkten och vänner har alla sex respondenterna efter 

pensioneringen ägnat mer tid åt sådant de inte hunnit med under åren som yrkesverksamma.  

Samtliga kvinnor umgås med sina gamla arbetskamrater och mer med barn och barnbarn, har 

påbörjat kurser, trädgårdsarbete mm. Männen håller umgänget med barn och barnbarn på 

samma nivå som förut.  

 

” … Jag och min man har en båt och är med i en båtklubb. Dessutom går jag kurs 

i lappteknik. … Sedan har vi trädgården… Jag är idag även godman åt en kusin i 
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min egen ålder, i och med det känns det som att jag inte lämnat min yrkesroll 

riktigt...” Inga 

 

Eva, Maj och Sven är idag mycket aktiva inom organisationer och föreningar. Dessa intressen 

fanns tidigare men efter pensioneringen tog de mycket större utrymme och de ägnar många 

timmar i veckan åt att arbeta inom olika verksamheter. Eva är aktiv inom PRO och 

hyresgästföreningen där hon har stort ansvar. Hon tycker att det känns viktigt och att det har 

ersatt hennes tidigare arbete. Maj arbetar en dag i veckan hos Röda korset, hon säger, precis 

som Eva att det är som ett arbete som ersätter det tidigare arbetet. Sven är engagerad i olika 

föreningar, såsom hembygdsföreningen. Där är han ordförande och har ett stort ansvar.  

Även gemenskapen utanför organiserade aktiviteter, som till exempel Karls vänner, samt 

Ingas träffar med gamla arbetskamrater är värdefullt för respondenterna. Även Eva tycker det 

är trevligt att hälsa på sina gamla arbetskamrater för att insupa den gamla gemenskapen. 

Samhörigheten tycker Sven också är viktig, han hälsar ofta på sina förra kollegor på sin gamla 

arbetsplats i Mellansverige. 

 

”Jag blev nog ganska passiv faktiskt. Satt mest hemma… Men sen var man liksom 

tvungen att göra någon för att inte bara bli sittande…” Karl 

  

 

Att gå i pension  

 

Den första frågan som ställdes till respondenterna var vilka förväntningar de hade inför 

pensioneringen. En av kvinnorna och samtliga män gav oss i stort sett samma svar, där de 

uttryckte att de hade såg fram emot att gå i pension. De sa även att de längtade till att få mer 

tid till att ägna sig åt sådant de inte hunnit med tidigare.   

Generellt sett såg de flesta att pensioneringen inte skulle utgöra någon större 

förändring i respondenternas liv. Några påtalade en längtan om en framtida frihet med ett 

lugnare tempo. Respondenterna verkar ändra sitt värdemönster, där arbetets betydelse mattas 

av och där deras egenvärde och personliga behov blir det primära. De ser längtan mot 

friheten, lugnet och frigörandet från ansvar. 
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”Jag såg fram emot att gå i pension, jag längtade. Jag förväntade mig mycket 

ledig tid att ägna åt det som jag gillar…” Maj 

 

Två av respondenterna har i pensioneringsögonblicket känt ett visst motstånd och blandade 

känslor. De har trivts väldigt bra på arbetsplatsen med de rollerna de har haft där. Även om 

dessa två respondenter anser att de inte har haft några större problem med pensioneringen, 

anar vi vissa omställningssvårigheter. Vi är medvetna om att det har varit under en begränsad 

tid. När det gäller dem tolkar vi det som att de gick igenom en möjlig pensioneringschock. 

Karl såg framemot att sluta arbeta. Men när han hade gjort så kändes det väldigt svårt för 

honom. Inga såg inte fram emot att sluta sitt arbete och ville inte riktigt inse att hon en dag 

skulle gå i pension. Hon valde att tränga bort alla tankar kring sitt eget åldrande och därmed 

pensioneringen. Inga kände sig inte redo att sluta arbeta, tvärtom hon hade velat arbeta flera år 

till. 

 

”… Jag ville inte gå i pension, jag tyckte att det kändes jobbigt. När jag blev 

erbjuden att jobba ett år till så tackade jag ja direkt och fortsatte…”  Inga 

  

Eva blev erbjuden avtalspension när hon var 60 år. Detta på grund av att företaget hon 

arbetade på skulle avveckla en del av verksamheten och erbjöd alla anställda över 60 år att 

sluta arbeta. Innan beslutet verkställdes blev Eva av en slump erbjuden av en annan 

avdelningschef att arbeta 25 %. I och med att hon trappade ner i arbetstid och sysselsatte sig 

med andra aktiviteter innan hon slutade arbeta helt, så kände hon inte av övergången till 

pensioneringen så mycket. Därmed hade hon inga större förväntningar inför pensioneringen. 

 

”Det bara flöt på, jag trappade ner till 25 % och blev i samma period aktiv inom 

olika organisationer som gjorde att jag inte tänkte på pensioneringen… Det blev 

en gradvis nedtrappning, det tror jag var bra.”  Eva 

 

Övergången till nästa fråga som var om förväntningarna uppfyllts fick en enkel och naturlig 

övergång från föregående fråga. Det är endast två av våra respondenter som har berättat om 

pensioneringen som en kritisk tidpunkt.  
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”… de första åren var jobbigare än vad jag hade tänkt mig. Däremot blev det inte 

av att göra något av det jag hade tänkt mig. Jag blev nog ganska passiv faktiskt.” 

Karl 

 

”… Första året var hemskt, det värsta i mitt liv. Jag blev sjuk och allt kändes jätte 

jobbigt. Sedan började jag finna mig till rätta. Jag hade inga förväntningar och 

jag hamnade i depression… ”  Inga  

Våra andra respondenter har tidigt sett sin pensionering som en positiv händelse. Mest 

positiva över att få gå i pension har de respondenter varit, som inte trivts på sina arbeten. Det 

framgår tydligt i vårt material, att Maj, som var läkare visade en större belåtenhet över att få 

gå än vad de andra respondenterna gjorde. Maj ansåg att arbetssituationen var betungande och 

att hon var trött på ledningen och organisationen. Därför blev pensioneringen snarare en 

befrielse för henne 

De övriga respondenterna framförde mest sin längtan efter att gå i pension. De såg 

det som något helt naturligt och de tyckte att pensioneringen var mest positiv: 

 

”Jag tänkte inte så mycket på det innan och jag märkte knappt övergången i och 

med att jag var så aktiv inom olika organisationer.”  Eva 

 

Vi ställde även frågan om respondenterna hade förberett sig inför pensioneringen och 

samtliga respondenter uppgav att de inte hade förberett sig på något särskilt sätt. Fem av 

respondenterna såg pensioneringen mest som en självklar del av livet. Inga däremot ansåg sig 

ännu vara mitt i arbetslivet och valde att inte tänka på pensioneringen.  

Vi frågade om respondenterna upplevde svårigheter i samband med pensioneringen. 

Eva och Maj upplevde inga större svårigheter, befriande och kul var ord som återkom istället 

för svårigheter. Att situationen var svår på arbetet gjorde det lätt för Maj att sluta jobba. Hon 

gick i pension i anslutning till sommaren. Hon har alltid haft sommarlov på samma sätt som 

eleverna i skolan så det kändes naturligt att vara hemma tre månader. När hösten väl kom så 

fortsatte ledigheten och Maj hade redan börjat vänja sig.  Karl och Inga tyckte att det var 

riktigt svårt att bli pensionärer. 

 

” I och med att jag inte ville gå och undvek att tänka på det hamnade jag i chock. 

Jag skulle inte gå till jobbet mer. Det var då det började… Det var slut! Jag skulle 
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stanna hemma. Jag ville bara inte sluta jobba, det var hemskt… Det vår mycket 

svårt att lämna yrkeslivet…” Inga 

 

När vi undrade om respondenterna upplevde något positivt med att gå i pension svarade de 

flesta att tiden var en positiv upplevelse. De kände att de fick gott om tid. Eva längtade efter 

att ha mer tid för sina barnbarn och att ägna tid åt de organisationer hon var aktiv inom. Maj 

tyckte det skulle bli skönt att få lämna sitt jobb som hon inte trivdes med och ha tid att ägna 

sig åt annat. Inga upplevde inte något positivt alls första året. Sven, Karl och Hans upplevde 

pensioneringen som något positivt och efterlängtat. De hade svårt att se några svårigheter i 

samband med pensioneringen. Männen var enhälliga om att det bästa med att gå i pension var 

att de kunde sova längre på mornarna. 

 

” Jag kan ju sova längre på mornarna nu. Och jag kan ägna mig åt sånt jag 

verkligen vill och har lust med.” Sven 

 

En annan fråga vi ställde var hur den första tiden som pensionär kändes och om de saknade 

sitt arbete. Vi fick väldigt varierande svar. Hans saknade mest sina arbetskamrater medan 

Sven saknade själva arbetet. Karl och Inga tyckte att första tiden kändes svår.  

 

”… Jag saknade mitt arbete så mycket. Det var hemskt första tiden, jag ville inte 

sluta jobba. Jag kände mig inte färdig. ”  Inga  

 

Maj och Eva tyckte att den första tiden som pensionärer kändes bra, de hade mest positiva 

upplevelser. Samtliga kvinnor talar om hur viktigt det är att ha kontakt med sitt gamla jobb, 

att det är bra att inte bryta banden helt. 

 

”Skönt.  Att jag kunde sitta och läsa tidningen i lugn och ro på morgonen. Att jag 

inte behövde rusa iväg. Jag har som sagt god kontakt med min chef och 

arbetskamrater. Det är mycket viktigt för mig att vi har kontakt och att jag bjuds 

med när de träffas.”  Eva 

 

Gemensamt för två av kvinnorna var att det första året var präglat av en anpassning till den 

nya situationen. Maj tyckte att den första tiden var väldigt positiv men det tog ett tag att finna 

sitt nya jag. Eva tyckte att hon hade mer tid för barnbarn och anser att de har bättre kontakt nu 
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när hon kan ägna sig mer åt dem. Hennes nätverk växte närmaste tiden efter pensionen, idag 

känner hon nästan alla i området. Inga upplevde inte något positivt alls första året. Just vid 

övergången fanns det inga positiva känslor.  

 

”… Det var svårt att lämna mitt yrkesliv. Jag tyckte först att det var 

pyton…Ungefär efter ett år började jag se positivt på tillvaron som pensionär och 

vill idag inte återgå till mitt gamla yrkesliv”  Inga  

 

Vi ville även ha reda på hur det kändes det att lämna livet som yrkesverksam. Männen tyckte 

att det kändes skönt, det bästa var att slippa alla måsten. Karl ansåg att det var skönt att slippa 

alla krav som arbetet medförde. Kvinnorna gav lite varierande svar. Inga berättade att det inte 

riktigt kändes som att hon hade lämnat sitt yrkesliv än då hon är god man till sin kusin som 

bor på ett äldreboende. Det var den miljön hon arbetade i. Eva framförde däremot att hon 

kände en tomhet inför att lämna sitt yrkesverksamma liv. Hon tycker att det är viktigt att hon 

fortfarande har kontakt med sina gamla kollegor. Det gjorde inte separationen så drastisk. Maj 

tyckte inte alls att det kändes svårt att lämna livet som yrkesverksam:  

 

” Det rörde mig inte ett dugg. Visst har jag haft kul under min tid som läkare men 

sista åren var jobbiga. Det var också ett yrke som valdes av mina föräldrar så…” 

Maj 

 

Pensionärslivet idag  

 

Temat pensionärslivet idag handlar om hur pensionärslivet ser ut i dag. På frågan om 

respondenterna hade märkt av några attitydförändringar och/eller diskriminering som 

pensionärer så svarade samtliga män nej. Med diskrimening menar vi om de någon gång känt 

sig negativt särbehandlade på grund av sin ålder. Med attitydförändringar menade vi om de, 

som pensionärer, blir behandlade eller bemötta på ett annat sätt än när de var 

yrkesverksamma. Detta förklarande vi också för respondenterna. 

Kvinnorna bekräftade att det finns en negativ attityd till äldre i samhället men de 

väljer att bemöta detta med olika strategier.  
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” Jag bryr mig inte. Jag har gjort mitt. Jag känner stor gemenskap med 

medlemmarna i PRO, de peppar mig, vi är alla pensionärer. Jag känner inget 

utanförskap tack vare dem.”  Eva 

 

”Jag ser det men jag väljer att inte bry mig. Jag har stöd i Röda korset.”  Maj  

 

”… Jag umgås med många pensionärer idag och vi diskuterar ämnet ibland men 

jag tror inte att någon av oss känner så. Jag känner mig inte överflödig i 

samhället. Det som oroar mig mer är hur äldreomsorgen förändras till det sämre 

idag. Och detta är en konsekvens av hur samhället ser på äldre. Men jag vill inte 

tänka på det nu.”  Inga 

 

Respondenterna berättade om sina upplevelser som pensionärer. Samtliga respondenter 

uppgav att de idag är belåtna med sina nya liv som pensionärer. Direkt efter pensioneringen 

fanns det blandade känslor och upplevelser för samtliga respondenter. Men nu verkar alla ha 

funnit sin nya roll i olika sorters gemenskaper. Samtliga är tillfredsställda med sina nya liv 

som pensionärer. Även de som hade det svårt i början: 

 

”Jag tycker att det är både skönt och befriande att vara pensionär. Nu. I början 

var det jobbigt.” Karl 

 

” Jag och min man har rest mycket, precis som vi planerat. Jag ser fram emot att 

få pyssla i trädgården och jag läser mycket. Jag är nöjd med min tillvaro.”  Maj 

 

Vi undrade även om respondenterna tyckte att pensionärslivet är likadant idag som när de 

gick i pension. De som tyckte att det hade varit bra från början tyckte fortfarande att det var 

bra, medan de som hade haft en svår omställning i dag var belåtna med sitt nya liv: 

 

”Nej, det är det inte. Då kändes det mest jobbigt och nu känns det bara skönt!” 

Karl 

 

” Ja, till det bättre. Nu känner jag mig fri och har inget tvång att jobba. Vill jag 

sitta och läsa så gör jag det. Jag gör som jag vill, jag är en lugnare person idag.” 

Inga 
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7. Analys och diskussion 
 

Målet för detta kapitel är att med hjälp av den symboliska interaktionismen och rollteorin, 

därtill även ett genusperspektiv, samt tidigare forskning försöka analysera och få en djupare 

insikt i respondenternas situation gällande övergången från yrkesroll till pensionärsroll. Vi har 

även reflekterat över de centrala begreppen; Åldersroller, Rollförluster, Sociala identiteter 

och Kön som grundläggande identitet.  

Vi kommer att presentera analysen och diskussionen utifrån de teman som framstod 

i resultatet och intervjuguiden. De ämnen vi utgick ifrån i intervjuguiden presenterar vi även 

som teman i detta avsnitt, dessa är: socialt nätverk, att gå i pension, pensionärslivet idag. Vi 

fann även två nya teman när vi analyserade materialet: nya roller och samhällets påverkan. 

De var betydelsefulla därför att de ringade in det som kändes viktigt för oss, för att vi skulle 

kunna besvara våra frågeställningar. Vi gör även en analys ur ett genusperspektiv. Vi avslutar 

med några sammanfattande slutsatser. 

 

Socialt nätverk 
 

Samtliga respondenter har idag ett stort nätverk som består av familj, släkt och vänner, barn 

och barnbarn som de ägnar mycket tid åt. Enligt rollteorin styrs familjerelationer av generella 

normer och förväntningar. Det är något som vi också kan se hos våra respondenter. Precis 

som normerna och förväntningarna säger så ägnar kvinnorna mer tid åt barn och barnbarn än 

vad männen gör. Männen håller det på samma nivå som tidigare.  

Samtliga respondenter har, på ett eller annat sätt, funnit gemenskap i vänner, 

fritidsaktiviteter och organisationer där det finns människor i samma ålder som de själva. Alla 

respondenter i vår studie uppger att de har fått ett större umgänge efter pensioneringen. Det 

har visat sig att oavsett vilka relationerna är så är de väldigt åldershomogena. Vi kan också se, 

utifrån rollteorin, att vänskapsrelationerna har en mer direkt inverkan i och med att grunderna 

är mer frivilliga än med familjerelationerna. Av intervjuerna framgick det att respondenterna 

mestadels har valt sina vänner utifrån samma ålder som de själva är i och att de har likartade 

erfarenheter och intressen.  

Det sociala nätverket kring en person t.ex. familj och vänner har stor betydelse för 

välbefinnandet under ålderdomen enlig Tornstam (2005, s.151ff). Ofta är den äldre personens 

vänner mer åldershomogena och är baserade på likartade erfarenheter. Av stor betydelse är 
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ålderslikhet, ålder tenderar att sammanlänka personer. Man har gemensamma erfarenheter av 

samhällsutvecklingen, tekniska utvecklingssteg och av familjebildning, arbetsliv och 

pensionering. Utifrån rollteorin ser vi att vänskapsrelationerna har en mer direkt inverkan på 

respondenten. Det beror mestadels på att grunderna i vänskapsrelationer är frivilliga.   

Vi fann en känsla, hos respondenterna, av att odla fram intressen och vilja engagera 

sig och bistå med hjälp till andra. Respondenterna kände sig lyckligt lottade idag och de 

tyckte det är viktigt att veta vad man vill göra av och med sitt liv och inte bara slå sig till ro 

och rulla tummarna.  Ett fåtal av respondenterna kände en stark tillfredsställelse och 

meningsfullhet att hjälpa andra medmänniskor.  

Tre av våra respondenter är mycket aktiva inom organisationer och föreningar. 

Dessa intressen fanns tidigare men efter pensioneringen tog de mycket större utrymme och de 

ägnar många timmar i veckan åt att arbeta inom olika verksamheter. Vi kan se att de tagit på 

sig en ny roll som ersätter den tidigare yrkesverksamma rollen. Även gemenskapen utanför 

organiserade aktiviteter är värdefullt för respondenterna genom att ersätta gammalt socialt 

nätverk med nytt. Då kan skapande av andra sociala roller än arbetsrollen förhindra känslan 

av sjunkande prestige som är vanligt vid pensionering.  

Enligt rollteorin kan rollförlusten, från yrkesverksam till pensionär, innebära en 

förlust av status och position i samhället. Vi tror att det frivilliga arbetet i organisationer och 

föreningar medför att våra respondenter får en ny status, position och en ny meningsfull 

identitet som pensionär. Det fanns de respondenter som dock absolut inte ansåg att de vid sin 

pensionering hade något behov av att ersätta yrkes- eller arbetskamratrollen med rollen som 

frivilligt aktiv utan uppgav att de hade ett socialt och meningsfullt liv ändå. 

Att gå i pension och få nya roller  
 

Synen på övergången till pensionen ser olika ut bland respondenterna och något som de lyfter 

fram som viktigt för omställningen till pensionärstillvaron är att ha en aktiv fritid och att 

skaffa sig nya intressen inför pensioneringen. Att trappa ner i form av minskad arbetstid 

nämns, av en respondent, som en strategi för att klara av omställningen. Respondenterna ser 

det även som viktigt att mentalt förbereda sig genom att omvärdera arbete och fritid så att 

fritiden får en mer central roll i livet.  

Respondenterna nämner arbetskamraterna som det främsta som de kommer att sakna 

med arbetet. Att känna sig behövd och efterfrågad var också något som en del av 

respondenterna sa att de kommer att sakna med rollen som yrkesverksam. 
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Anpassningen till pensionärslivet har sett olika ut hos våra respondenter, de har varit kapabla 

att finna sin egen metod att anpassa sig. Vi ser att alla i undersökningen nu har funnit sig väl 

tillrätta i sin tillvaro, även om några initialt hade problem i anpassningsfasen. Trossholmen 

beskriver samma anpassningsfas i sin undersökning, vilket hon har valt att kalla 

”omvälvningsfas”. Med detta menar hon perioden från pensioneringsdagen och den tid som 

följer, då pensionären försöker att anpassa sitt liv efter den ökade tillgången av tid som hon 

själv kan disponera fritt (Trossholmen, 2002, s. 112). 

Vi har i vår studie funnit belägg för att förlusten av yrkesroll till pensionärsroll kan 

vara en traumatisk upplevelse. Inga och Karl hade inte tänkt igenom sin roll som pensionärer, 

Inga hamnade i depression i cirka ett års tid efter övergången medan Karl var deprimerad i två 

år. Denna övergång är inte i realiteten lika abrupt för alla. En del pensionärer fortsätter att 

arbeta på ett eller annat sätt och pensioneringen sker gradvis. I Ingas och Karls fall blev 

övergången plötslig, de avslutade sina arbeten från en dag till en annan. Förr tilldelades man 

rollen som gammal när man inte förmådde arbeta längre, idag är det knutet till den 

kronologiska åldern. Idag blir man gammal när man går i pension. I den senare delen av livet 

beskrivs enligt rollteorin, rollförluster och en abrupt sådan är när man lämnar yrkeslivet. 

Gerontologer har framfört hypotesen om pensioneringens negativa effekter, både när det 

gäller det psykiska välbefinnande och hälsan (Tornstam, 1998, s 122ff).  

Resterande respondenter har upplevt övergången som något positivt. Sammanfattningsvis 

tolkar vi det som att samtliga respondenter, efter en tid, upplever pensioneringen som en 

behaglig och angenäm tillvaro där de själva bestämmer över sin tid. Just vid tillfället, 

pensioneringen, kunde vi dock se skiftande reaktioner hos våra respondenter. 

Samtliga respondenter gick igenom en omställningsperiod som varade från några 

månader till cirka två år. Några av dessa hade en enkel övergång medan vissa upplevde den 

som mycket svår. Gemensamt för alla respondenter är att oavsett hur anpassningen till 

pensionärslivet sett ut har de funnit nya roller. Enligt rollteorin kan man se att våra 

respondenter p.g.a. sin pensionering har förlorat meningsfulla roller som bl.a. 

yrkesverksamma och arbetskollegor. Vi kan anta att en del av deras motiv till att engagera sig 

i föreningar och nya aktiviteter beror på att de har ersatt dessa rollförluster med nya roller 

(Tornstam 2005, s.145f). De två män i vår undersökning som inte sökte sig till nya roller som 

innebär ett aktivt engagemang har troligtvis inte behövt identifiera sig genom interaktion med 

andra människor i nya nätverk utan finner sig i den nya pensionärsrollen med befintligt 

nätverk. Att finna nya roller kan se olika ut, för en del kan innebära att man söker sig till och 
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tar del av nya aktiviteter som skapar en förändring och för andra kan pensionering enbart 

innebära tillträde till en lugnare period (Trost & Levin, 2004). 

För den yrkesverksamma består yrkesrollen inte bara utav en, utan en hel 

uppsättning rollrelationer, som individen ägnar en stor del av sin aktiva tid åt. Enligt  

rollteorin (Tornstam, 2001, s. 117f) upplevs rollskiften i högre ålder ofta som sociala 

förluster, till exempel när en individ går i pension och därmed förlorar rollen som 

yrkesmänniska. Detta syns också i vårt resultat när en respondent säger att han kommer att 

sakna det som förknippas med yrkesrollen, nämligen att känna sig behövd och efterfrågad.  

Flera gerontologer har framfört hypoteser om negativa följder av pensioneringen, 

både vad det gäller den fysiska hälsan och det psykologiska välbefinnandet. Öberg (1997, 

s.33ff) menar att problemet dock är att dessa teoretiska antaganden inte stämmer särskilt väl 

överens med verkligheten. En stor mängd empiriska studier har visat att 

”pensioneringschocken” inte existerar som något generellt fenomen. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till i stort sett samma resultat som flera 

undersökningar gällande pensioneringen. Forskare finner inget belägg för 

pensioneringschockens existens. Dock kan vi i vår undersökning se att det finns tendenser till 

en pensioneringschock eller ett pensioneringstrauma hos några av våra respondenter. Vi vill 

poängtera att det endast är under en begränsad tid, därför har vi valt att kalla dessa tendenser 

för omställningssvårigheter istället. 

Pensionärslivet idag och samhällets påverkan 
 

Samtliga respondenter uppgav att de idag är belåtna med sina nya liv som pensionärer. Direkt 

efter pensioneringen fanns det blandade känslor och upplevelser för samtliga respondenter. 

Men nu verkar alla ha funnit sin nya roll i olika sorters gemenskaper. Samtliga är 

tillfredsställda med sina nya liv som pensionärer. Även de som hade det svårt i början. Vi kan 

se att det kan vara svårt för vissa av våra respondenter att gå från vuxenroll till åldringsroll då 

det saknas ritualer som ska ge förutsättningar för att underlätta och klargöra övergången från 

yrkesroll till pensionärsroll.  

Vi kan se en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller om de märkt av 

diskriminering eller fördomar sen de blev pensionärer. Samtliga kvinnor hade på ett eller 

annat sätt märkt av det medan samtliga män inte hade märkt något. Omgivningens påverkan 

på människan börjar redan i barndomen och fortsätter sedan hela livet. Enligt den symboliska 

interaktionismen är det omgivningens attityder som skapar människans identitetsuppfattning. 
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Inom rollteorin så finns social identitetsteori, som är en människas jag, beroende av en själv-

kategorisering, dvs. att han eller hon kategoriserar sig själv som tillhörande en kategori. Det 

handlar om individens egen uppfattning av hur andra personer uppfattar henne eller honom, 

på samma sätt blir då hans eller hennes tolkning och upplevelse av sig själv.  

 

Analys ur ett genusperspektiv 

 

Utifrån respondenternas svar undersökte vi om det fanns skillnader i svaren ur ett 

genusperspektiv. Vi ville titta närmare på om det kunde vara så att övergången från 

yrkesverksam till pensionär har olika stor betydelse för män och kvinnor.  

Att ta upp genus kan i förlängningen bidra till samhällsnyttan genom att ändra 

strukturer och synsätt ifråga om betydelsen av kön, manligt och kvinnligt, och öka 

jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är något att tänka på för både kvinnor och män så 

att de har, om de vill, möjligheten att förändra. 

När vi undersökte respondenternas nätverk fann vi att kvinnorna i vår undersökning 

fortsatte att ha kontakt med sitt tidigare arbete och med arbetskamraterna. Alla dessa återkom 

under intervjun till att det var betydelsefullt att inte bryta kontakten definitivt och att det 

skapade trygghet. Kvinnorna började tidigt reducera arbetsrollens värde av effektivitet och 

produktivitet. Förutom att ha mer kontakt med släkt och vänner utökade kvinnorna sitt 

nätverk genom att ansluta sig till nya sociala situationer. Kvinnorna ser sig som kapabla och 

de vet att de har ett egenvärde. De är inte beredda att låta sig stämplas som ensamma, 

odugliga och försoffade.  

 För män innebär pensioneringen ofta en social förlust, när möjligheterna att vara 

aktiva inom traditionellt manliga livsområden beskärs. Av de män vi intervjuade hade ingen 

kontakt med sitt tidigare arbete och de föredrog att inte ha kontakt. Vi tror att det berodde på 

att de kände sig onyttiga och ineffektiva när de inte längre fick arbeta. Kontakten med det 

tidigare arbetet skulle påminna dem om att de var ineffektiva, vi tror att det var därför de inte 

längre hade någon kontakt med sitt tidigare arbete. För dagens äldre kvinnor är 

pensioneringen ofta mindre dramatisk. Flertalet har under hela livet anpassat sig till sociala 

begränsningar av möjligheten att vara aktiva inom olika områden. 

Utifrån de könsroller vi skapar och som skapar oss i interaktion med andra kan detta 

betyda att kvinnor har tilldelats rollen att ta hand om familj och vänner och hålla i de sociala 

kontakterna och gör fortsättningsvis så även i arbetet. Det är kvinnorna som tar störst ansvar i 

 40



omsorgsarbetet för släkt och familj. Mannen förväntas arbeta och göra något av betydelse för 

samhället och krävs inte ha ett stort socialt nätverk vilket våra respondenter bekräftar. Denna 

interaktion som skapas kan göra att männen upplever att de inte har behov av större socialt 

nätverk och därför väljer att inte ha något (Trost & Levin, 2004, s. 17f). 

När vi ställde frågor kring övergången från yrkesverksam till pensionär fann vi inte 

några belägg för att övergången ska ha olika stor betydelse hos kvinnor och män.  Men här 

bör påpekas att kvinnorna fortsätter ha kontakt med sitt tidigare arbete och kamraterna. Vi kan 

se det som ett typiskt kvinnligt mönster då det är viktigt för kvinnorna att fortfarande känna 

sig behövda och uppskattade. Att vi under denna punkt inte finner skillnader mellan könen 

kan bero på att det i samhället inte finns något typiskt könsindelat mönster som kan tänkas 

påverka respondenterna utan pensionering innebär en förändring i status och position i 

samhället rent allmänt.  

 Vi fann en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller om de märkt av 

diskriminering eller fördomar sen de blev pensionärer. Kvinnorna bekräftar att de upplever 

och ser diskriminering av äldre men säger att de försöker att inte bli påverkade. De finner stöd 

hos vänner i samma ålder där de får ventilera negativitet och diskuterar ämnet och får en 

känsla av gemenskap med varandra. Vi tror att äldre kvinnor oftare är utsatta för negativa 

attityder än män då männen i vår undersökning däremot inte upplevde att det finns någon 

diskriminering i samhället. Vi tror att skillnaden mellan kvinnor och män beror på att kvinnor 

har hela livet fått höra hur de ska se ut, hur de ska bete sig, de ska vara vackra, o.s.v. Vi tror 

att det är något som sitter kvar hos kvinnor som gör att de har lättare att uppfatta eller ”tro” 

sig se signaler på diskriminering eller fördomar. Eftersom män inte har varit utsatta för 

samma ”påtryckningar” under sitt liv så tror vi att de inte kan se eller märka av tecknen lika 

bra som kvinnorna.  

 Om vi ser sammanhanget ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv tolkar vi 

det som att respondenterna tidigare har interagerat med andra pensionärer på ett sätt som 

bekräftar deras negativa bild. Människans uppfattning om sig själv har ett starkt samband med 

omgivningens syn på henne. Vi tror att det handlar om respondenternas egna uppfattningar av 

hur andra personer uppfattar dem, på samma sätt blir då deras tolkning och upplevelse av sig 

själva. Respondentens identitet är beroende av andra människor i omgivningen. Detta kan 

även bekräftas av könsrollsbegreppet som grundar sig på antagandet att de sociala processer 

som råder i samhället skapar den typiska könskategorins egenskaper. Vi ser att också att 

pensioneringen kan innebära nya möjligheter till frigörelse från roller och normer för både 
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kvinnor och män. Det kan handla om en ny frihet att leva oberoende och finna äkthet bortom 

förväntade roller.  (Trost & Levin, 2004).  

 

Sammanfattning av diskussionen 

 
• Många forskare inom gerontologin har under årens lopp framfört antagandet om den 

så kallade pensioneringschocken eller pensioneringstraumat. Det finns dock inget 

belägg på att den existerar. Vi har funnit tendenser på att den delvis existerar, men vi 

har valt att kalla det omställningssvårigheter. 

• Kontakter och relationer är viktiga ingredienser för pensionären, men samtidigt präglar 

uppväxten och livserfarenheten förmågan att knyta nya kontakter samt vilket 

kontaktnät man har och formar. 

• Enligt rollteorin har vi multipla roller, vissa tillskrivna och andra förvärvade. Utan att 

kunna påverka det tillskrivs vi rollen man eller kvinna medan en yrkesroll är 

förvärvad. Om man tittar på respondenternas roller så finner man att de i regel minskar 

i samband med pensionering.  

• Resultatet av studien visar att respondenternas målsättningar och visioner har blivit 

uppfyllda. De som längtade till pensioneringen blev inte besvikna. De är aktiva och 

fyller dagarna med meningsfulla ”jag –sammanhang” och har ett öppet och positivt 

synsätt till den egna livssituationen idag.  

• Samtliga respondenter känner sig inte ensamma idag. Alla har ett stort utbud av barn, 

släkt och vänner och är helt på det klara med att man blir deppig av att inte ha 

någonting att göra både fysiskt som psykiskt. De anser att ”ensamheten måste 

motverkas” genom att ta tag i sitt liv. Detta görs bäst genom engagemang i 

föreningsaktivitet, gemenskap, göra något roligt och lustfyllt samt att söka kontakt 

med andra. 

• Vi finner att det sociala nätverket har större betydelse för kvinnor än för män i vår 

undersökning. Vi fann övergången inte har olika stor betydelse hos kvinnor och män. 

Däremot har kvinnor upplevt att det finns diskriminering och fördomar i samhället 

gentemot äldre till skillnad från männen som inte upplevde någon negativ 

särbehandling pga. ålder.  
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Slutsats 
 

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka hur anpassningen till pensionärslivet sett ut. 

Vi ville även undersöka anpassningen utifrån ett genusperspektiv för att se om det fanns 

någon skillnad mellan kvinnor och män. Respondenterna som var 65 och 70 år har genom 

egna berättelser kvalitativt givit svar på frågor som tydligt möjliggjort bedömningen hur 

pensionären sett på sitt liv som pensionär. Det har forskats mycket om åldrandet och vad det 

socialt innebär för en individ att bli pensionär. Social ålder innebär samhälleliga förväntningar 

på hur en människa bör bete sig vid olika uppnådda åldersnivåer. Vi förväntar oss att personer 

som uppnått en åldersgräns på över 60 till 65 år betecknas som äldre som ska pensioneras och 

sluta heltidsarbeta. Gerontologer hävdar att åldringsrollen är en roll där förväntningarna är 

oklara och skapar en osäkerhet hos pensionären. De får förbereda sig inför nya roller där 

pensionären skapar värdemönster och beteenden som sedan blir en naturlig del av den egna 

identiteten.  

Svaren av resultatet tydliggör vikten av att ha ett stort fungerande nätverk, intresse 

att aktivera sig, engagemang att hjälpa sig själva och andra, positivt tänkande, självständighet, 

se till att vara behövd, hitta meningsfullhet och känna glädje över den egna livssituationen och 

att inte fastna i omställningssvårigheter i den initiala fasen av pensionärsrollen. 

Vi anser att den metod vi valt fungerade väl för vårt syfte. Intervjuerna blev lyckade och gav 

oss den information vi behövde för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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Bilaga 1  

 
Intervjuguiden  
 
Allmänt 
 
Vad har du arbetat med? 
 
Har du arbetat heltid?  
 
Civilstånd? 
 
Socialt nätverk 
 
Vad består ditt sociala nätverk av? Familjen, föreningsliv, aktiviteter, vänner. 
 
Att gå i pension 
 
Vad hade du för förväntningar inför din pensionering? Utveckla  
 
Har dina förväntningar uppfyllts? 
 
Förberedde du dig inför själva pensioneringen?  
 
Upplevde du svårigheter när du gick i pension? I så fall vilka 
 
Upplevde du något positivt med att gå i pension? 
 
Hur kändes det att lämna ditt liv som yrkesverksam? 
 
Hur kändes den första tiden som pensionär? Saknade du ditt arbete?  
 
Pensionärslivet idag 
 
Har du stött på några attitydförändringar och/el. diskriminering som pensionär? Om ja, hur 
har det påverkat dig?  
 
Hur tänker du kring medias negativa framställning av pensionärer?  
 
Berätta om dina upplevelser som pensionär.  
 
Hur lever du som pensionär idag? 
 
Är pensionärslivet likadant idag som när du gick i pension? 
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