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Abstrakt 
Studiens syfte var att undersöka ålderspensionärers retrospektiva bild av sina 
förväntningar inför pensioneringen, genom att följa upp vad som hände efter en tio års 
period. Urvalet bestod av fyra ålderspensionärer varav två kvinnor och två män. Min 
huvudfrågeställning var: Vilka föreställningar hade man inför pensioneringen? Hur ser 
pensionären på dessa föreställningar idag? Har visioner och förväntningar uppfyllts, 
alternativt farhågor besannats? Hur ser samspel mellan pensionär och samhälle ut? 
Arbeta eller inte arbeta efter sextiofem år, vad tycker pensionären? Hur ser den aktuella 
livssituationen ut avseende civilstånd, nätverk, hälsa och aktiviteter? Vad är livskvalitet 
för pensionären? Vad tycker pensionären? Hur upplever pensionären sin livskvalitet, 
kan den förbättras? Som grund till frågeställningarna utgick jag från Eriksons (2000) 
begrepp livsloppsperspektiv. Analysen bygger på berättelser från personer som varit 
pensionärer mellan åtta till sexton år. Utsagan meningskoncentrerades till centrala 
teman. I analysen visade resultatet att pensionären längtade till sin pensionering. 
Pensionären satte stort värde på engagemang och aktivitet samt att ha ett rikt socialt liv 
med släktingar, vänner och samhälle för att kunna leva efter önskemålen bibehållen god 
hälsa och livskvalitet. Slutsatsen var att pensionärernas målsättningar och framtidstro 
blivit uppfyllda. Pensionärerna kände sig lyckligt lottade och uppfattades leva i de bästa 
av värdar.    
 
 
Nyckelord: Förväntningar, attityder, hälsa, livssituation och livskvalitet.  
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1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

Inledning & Bakgrund 
 

Denna studie handlar om blivande pensionärers tankar kring förväntningar inför pensioneringen 

och om dessa förväntningar blev uppfyllda i framtidsperspektivet. Intresset kring 

ålderspensionären är sedan en längre tid grundlagd utifrån mina egna tankar och erfarenheter av 

äldre och vad som framkommit via hörsägen från släktingar och vänner samt genom rapporter 

från massmedia angående neddragningar och den äldres situation i samhället. Valet av ämne och 

frågeställningar om den äldres livssituation är en följd av vad som framkommit i tidigare 

forskningar och som visat hur den äldres förberedelser inför åldrandet sett ut. Schön (2003) har 

gjort en djupstudie om ”fyrtiotalisters föreställningar om sitt åldrande själv”. Schöns analys 

bygger på små berättelser i prospektiv från tre personer, vilka befinner sig i 

”ålderspåminnelsernas” årtionde. Intresseväckande var att gå vidare och explorativt undersöka 

om ålderspensionärens förväntningar inför pensioneringen uppfylldes och hur situationen och 

livskvalitén ser ut i dag tio år senare.  

 

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

förväntningar att kunna prioritera önskemål som kanske funnits lagrat sedan en längre tid men 

inte kunnat genomföras står kanske högt i fokus. Tornstam (1998) anser att 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. Visionen att få mer tid för kanske länge hägrande önskemål kan ligga som 

grund till funderingar om att vilja fortsätta utvecklas fast på andra villkor. Armgard (1999) anser 

att vi har behov av utopier och dit hör människans behov av växt, utveckling och förändring samt 

att behov av målen leder fram till en strävan av utopier för att förverkligas. Andra målsättningar 

handlar kanske om att få fortsätta vara frisk och vital för att kunna uppnå mål och få uppleva en 

värdig ålderdom. Utifrån detta har Stuart – Hamilton (1995) aktualiserat begreppet ”förväntad 

aktiv livslängd” det vill säga antalet år medlemmarna i en viss åldersgrupp har kvar av aktivt liv. 

 

Definitionen på åldrandet är olika. Livshistorien har stor betydelse för den äldres välbefinnande 

och är en livslång process enligt flera torier (Öberg, 1997; Tornstam, 1998; Erikson, 2000).    
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Livsloppsperspektivet innebär att livet indelas i perioder och varje period påverkas av olika 

aspekter som är ett uttryck av välbefinnande det vill säga känslan för sammanhang. En del 

individer klarar av mycket svåra påfrestningar och mår bra ändå och fortsätter att växa och 

vidareutvecklas trots påfrestningarna. Antonovsky (1991) har utvecklat en teori som säger att 

motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang så länge som vi upplever vår tillvaro som 

meningsfull, begriplig och hanterbar. 

 
Denna studie har som syfte att klarlägga ett forskningsproblem. Problemets frågeställning 

handlar om vilka föreställningar pensionären hade inför sin pensionering och om dessa 

föreställningar blev uppfyllda. Analysen bygger på fyra personers berättelser om förväntningar – 

retrospektivt och om förväntningar uppfylldes tio år senare. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka några ålderspensionärers retrospektiva bild av sina 

förväntningar inför pensioneringen. Syftet är också att följa upp hur och om önskningar, 

förväntningar och eventuella farhågor uppfyllts tio år senare. Ett tredje syfte är hur pensionärer 

ser på sin situation idag, behövs förändring till förbättring? 

 

 

Frågeställningar 
 

Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 

 

1.   Vilka föreställningar hade man inför pensioneringen? Hur ser pensionären på dessa idag?  

Har visioner och förväntningar uppfyllts, alternativt farhågor besannats? 

2.   Hur ser samspelet mellan pensionären och samhället ut? 

3.   Arbeta eller inte arbeta efter sextiofem år, vad tycker pensionären? 

4.   Hur ser den aktuella livssituationen ut avseende civilstånd, nätverk, hälsa och aktiviteter? 

5.   Vad är livskvalitet för pensionären? Vad tycker pensionären? Hur upplever pensionären sin 

      livskvalitet, kan den förbättras? 
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Disposition  
 

Efter detta inledningskapitel kommer kapitel 2 som handlar om tidigare forskning och jag har 

gjort en kort sammanfattning på litteratursökningens tillvägagångssätt samt en resumé över 

tidigare forskning. Kapitel 3 innehåller metodkapitel och handlar om studiens genomförande med 

problemsökande metoder. I tillvägagångssättet av intervjuer beskriver jag urvalet, intervjun och 

utskriften. Därefter beskrivs analysarbetets förberedelse och tillvägagångssätt, etiskt tänkande i 

kvalitativ forskning och resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitel 4 

innehåller teoretiska utgångspunkter och referenser där jag beskriver livslopp och psykoanalys 

och en kortare redogörelse för livscykelns utvecklingsdynamik, samt slutligen följer en 

avslutande text på synpunkter om förväntningar, attityder, hälsa, livssituation och livskvalitet. 

Kapitel 5 inleds med en redovisning och analys. Därefter görs en presentation av resultat och 

analys med en kort beskrivning av intervjupersonerna, fem frågeställningar med svar och 

sammanfattning av svaren på frågorna. Jag har också schematiserat ett koncentrat av svaren 

utifrån frågeställningarna. Som avslutning har jag gjort en sammanfattning av resultatets analys. 

Kapitel 6 innehåller en sammanfattande diskussion med reflektioner samt några slutsatser.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

 

Litteratursökning 

 

Som exempel på frågeställningar som skulle ligga till grund för mitt projektarbete utgick jag från 

ämnet ”förväntningarna inför pensioneringen och vad som sedan hände”. I min undersökning 

planerade jag att undersöka personer runt sjuttiofem år och med en kvalitativ utformning Kvale 

(1997) det vill säga muntliga redogörelser utifrån de aktuella frågeställningarna. 

 

För att hitta material till min studie använde jag mig av kedjesökning (ett sätt att ringa in och 

fördjupa inom ett område det vill säga där sökningen leder fram till utgångskällan), av olika 

källor och böcker och följde bland annat upp ”Kungsholms-projektet” och 

”Livsloppsperspektivet”. För att tillhandahålla mer kunskap och användbar litteratur i ämnet 

utgick jag från en osystematisk sökning, det vill säga via uppslagsverk, kurslitteratur, tidskrifter 

och rapporter och fann värdefull information. Därefter gick jag vidare med sökningen efter 

litteratur i Stockholms universitets biblioteks katalog ”Substansen”. Jag fortsatte sedan med den 

systematiska sökningen på bred front i Google på sökordet ”pensionering” men blev tvungen att 

begränsa för att få fram bättre resultat exempelvis ”pensionering, livsloppsperspektivet” etcetera 

och detta gav bättre resultat. I Libris använde jag mig 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* förväntningar* som gav tillämpliga träffar. Andra bra 

träffar erhölls via artikel Sök i databas på sökorden åldr* OCH livskvalitet*, pension* 

förväntning*, åldr* OCH upplev* (livskvalitet) samt pension* OCH upplev*.  

 

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

”expectation”, ”older people och subject terms,” *QUALITY of life, *AGING med variabler i 

kvalitativ och kvantitativ forskning och fann även där intressant litteratur. 

 

Sökningensresultat på litteratur 

I sökningen på sökord; pension*förväntning* gavs Social Forskning nr 1, (1988) med en artikel 

av Bertil Steen om ”Kvinnors ålderspensionering”, Akademiker 6 (2000) med en artikel av Pia 

Axelsson ”Dags att vakna”: Kjell-Olov Feldt varnar för höga förväntningar på pensionssystemet. 
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I sökningen på sökord; pension* OCH upplev* gavs Sjukskötersketidningen 2/04 och 3/04 med 

två artiklar av Anna Cederqvist-Nilsson och Rebecca Johannesson om ”Faktorer som påverkar 

upplevelsen av det friska åldrandet: 50-75-100”. I sökningen på sökord; åldr* OCH upplev* gavs 

vård NR 2 1999 med en artikel av Margareta Nilsson om ”Äldre personers upplevelse av 

livskvalitet – glädje eller resignation. I sökningen på sökord; åldr* OCH livskvalitet* gavs 

Socialmedicinsk tidskrift 2002, häfte 1 med en artikel av Anneli Savimäki ”Om åldrande, hälsa 

och livskvalitet”, Allmänmedicin 2001, häfte 6 med en artikel av Hans Hallberg om ”Det goda 

åldrandet – ett salutogenetiskt perspektiv”. Sökningen i EBSCO på sökord; expectation older 

people gav Ethnicity & health 2003 8 (2) med en artikel av Kristiina Heikkilä om “Elderly Care 

for Ethnic Minorities – Wishes and Expectations among Elderly Finns in Sweden”. Sökningen i 

EBSCO på sökord: *QUALITY of life *Aging gav Aging of Mental Health 2002; 6(4) med en 

artikel av A. Bowling om “A multidimensional model of quality of life in older age”. I sökningen 

på sökord: Pensionering, Livsloppsperspektivet gavs en debattmall för medborgarkraften med ett 

forum för stadsbyggarfrågor. För att hitta mer litteratur om livscykeln sökte jag på Stockholms 

bibliotek och fann boken ”Den fullbordade livscykeln” av Erik Homburger Erikson (2002).  Från 

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum fann jag skriften Äldreforskningens hus med artikeln 

”Äldre i vårt samhälle” utgiven av red. Professor Lars Andersson (2003). Nedan har jag gjort en 

sammanställning över aktuella, användbara och intressanta artiklar samt litteratur till min 

uppsats. 

 

 

Resumé av relevant litteratur till forskning   
 

För att få svar på mina frågor har jag gjort en litteraturöversikt om vad som har skrivits i ämnet. I 

forskningen har jag lagt fokus på ämnena personlighet, trygghet, välbefinnande, livsfilosofi, 

framtidsperspektiv, livskvalitet, upplevelser av sjukdomar och funktionsnedsättning (Cederqvist-

Nilsson 2004, Erikson 2000, Hallberg 2001, Nilsson 1999, Sarvimäki 2002, Steen 1988). 

Ovanstående litteratur har bidragit med teoretiska välgrundade forskningsresultat till 

samhällsnyttan och fungerat som grund i förebyggande syfte för att kunna användas och 

eftersträva en god ålderdom.  

 

För att hitta något bra forskningsresultat som kunde sammankopplas med temat ”hur det 

förväntade blev” utgick jag från några teman som ensamhet, livskvalitet, sociala förändringar 
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och ”ålderism”. I artikeln ”Äldre i vårt samhälle” (2003 s.11) läggs fokus på bostadens betydelse 

och man menar att den äldre mår bättre av att får bo kvar i sin invanda miljö. Artikeln tar också 

upp ensamhetskänslor som mindre vanliga men att de ändå upplevs som ett problem. I 

undersökningar har det också visat sig att personer med hälsoproblem upplever att besvären ökar 

efter en längre tids pensionering vilket leder till frågan om hälsotillståndet kan förbättras om 

personer arbetar längre. I artikeln (a.a.) nämns begreppet ”ålderism”  som anses vara 

diskriminering och utgår från en människas ålder. Detta kan jämföras med Sarvimäkis (2002) 

sociala konstruktion, det vill säga hur samhället vid en given tidpunkt definierar ”åldrande ” och 

”gammal”. Hon menar att eftersom människan lever längre idag, betyder det också att den del av 

livet där människan är frisk och har en god funktionsförmåga är förlängd. Eftersom sambandet 

åldrande, hälsa och livskvalitet samt hur man uppfattar åldrandet hänger ihop innebär den 

allmänna synen på åldrandet och hög ålder sämre livskvalitet. Hälsan kan uppfattas objektivt, 

subjektivt självskattad eller som subjektivt upplevd hälsa. Slutsatsen är enligt forskarna att den 

självskattade hälsan är åldersanpassad (Nilsson 1999, Cederqvist-Nilsson 2004, Sarvimäki 2002).  

 

Hallberg (2001 6 s.306) som är forskare 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 (a.a.) 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).  Genom att se den äldre från ett salutogenetiskt perspektiv anser Hallberg att 

istället för att behandla det sjuka ska man 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”. 

 

I Nilssons (1999 s.34) forskning framgick att olika upplevelser för de äldre kan tillmätas hälsan 

och som också har stor betydelse för åldrande och livskvalitet och dessa upplevelser var: Hälsa, 

relationer, aktiviteter, livsfilosofi, tidigare och nuvarande liv samt framtidsperspektiv. Enligt 

Cederqvist-Nilssons (2004 2, s.61) uppfattning om faktorer som påverkar upplevelsen av det 

friska åldrandet krävs att individen har en god hälsa i hög ålder, liten eller ingen nedsättning, 

personlig tillfredsställelse, aktivt engagemang i livet och bibehållen kognitiv kompetens. Det har 

forskats mycket om de äldres livskvalitet. Sättet att uppfatta äldres livskvalitet varierar. 

Forskningsresultat visar att 80-94 % av äldre i åldrarna mellan 75 och 97 år var mycket nöjda 

med sin livskvalitet som definierades med hälsa, bostad och ekonomi. Däremot var känslan av 
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meningen med livet inte lika entydig. Erikson (2000) har mejslat ut begreppet livskvalitet till en 

integrerad helhet, som en ram för psykosocial utvecklingsteori. Hans tes är den ständiga 

föränderligheten, den fullbordade livscykeln. Däremot anser Nilsson (1999 s.34) att det är svårt 

att få en helhetsbild av vad livskvalitet i ålderdomen innebär. Därför har hon gjort en kvalitativ 

forskningsinsats för att få kunskap om innebörden av de äldres upplevelser och vad det innebär. 

Hon tycker det är väsentligt att det finns meningsfulla relationer och livskvalitet. Hallberg (2001 

6 s.306) säger att psykologiska faktorer är viktiga för överlevnad, livskvalitet och välbefinnande. 

Cederqvist- Nilsson (2004 2 s.61), Erikson (2000) menar att bearbeta livets händelser är en 

process mot visdom och ökad medvetenhet och som kan leda till en bättre livskvalitet, ett ökat 

välbefinnande, ett gott åldrande och förberedelse inför livets slut. 

 

Cederqvist-Nilsson (2004 3, s.95) anser att ensamhet handlar om att upplevelser av en inre 

gemenskap inte infunnit sig. Enligt Erikson (2000) får livet en existentiell prägel och uppehåller 

sig vid ritualiseringen i samspel mellan människor, vilket håller hoppet uppe. 

 

Steen (1988 1, s.6–7) fann i sin forskning om ”kvinnors ålderspensionering och höga 

förväntningar”, svårigheter som kan uppstå både för pensionären samt omgivningen, nämligen 

förändringen från aktivt yrkesarbete till en ibland passiv pensionärstillvaro. Samhällsstrukturen 

befinner sig också under stor förändring och pensionären och ordföranden i ”Pensionsforum”, 

Kjell-Olof Feldt, tycker att det är dags att vakna och varnar för de höga förväntningarna i 

pensionssystemet (Axelsson, 2000).  
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3. Metodkapitel 
 

 

Studiens genomförande 

 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Studiens syfte fullföljdes bäst genom en 

kvalitativ forskningsmetod eftersom det var informanternas personliga upplevelser jag var 

intresserad av. Genom tolkningen av intervjuer som hade en berättande, narrativ karaktär, det vill 

säga händelser som är infogade i ett historiskt förlopp, Egidius (2002), ville jag undersöka några 

utvalda pensionärers uppfattningar om vad pensioneringen inneburit beträffande visioner, 

förväntningar och önskemål och om dessa blivit uppfyllda efter en tioårsperiod som pensionär. 

 

Problemsökande metoder 

I insamlandet av empirin har jag utgått från problemfrågor som det funnits begränsad kunskap 

om och som jag tycker har varit relevant och väsentligt att arbeta vidare med. Det väsentliga för 

mig har varit att kunna träffa en central punkt i problemställningen som inte varit tillräckligt 

belyst i andra undersökningar (Winter 1980, Malterud 1998).  

 

Genom litteratursökningen av tidigare forskningsresultat har jag fått vetskap om vad som 

fortfarande var outforskat, det vill säga pensionärens förväntningar inför pensioneringen och vad 

som hände tio år senare. Utifrån det framkomna resultatet har jag hittat ett relevant syfte som 

underlag till forskningen och med utgång från syftet har jag kunnat formulera lämpliga 

forskningsfrågor. Efter detta var jag tvungen hitta en lämplig och användbar 

datainsamlingsmetod till forskningen och valet stod mellan två datainsamlingar. Den ena var 

hårddata som också benämns kvantitativ data och som används vid utvärdering med siffror och 

kvantitetsbedömningar. Den andra metoden kallas mjukdata, det vill säga kvalitativ data, som 

innebär att man använder sig av en fyllig och nyanserad beskrivning och sensibilitet för att belysa 

problemställningen. Eftersom jag har utgått från en kvalitativ metod använder jag mig av 

mjukdata (Winter, 1980). Winter har formulerat en hemmagjord dataterm som hon kallar ”datas 

sensibilitet”, det vill säga förmåga att avspegla artskillnader i arbetsmaterialet och som innebär 

att mjukdata till skillnad från hårddata har förutsättningar att vara sensibla (a. a.).  
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Tillvägagångssätt av intervjuer 

 
Urvalet 

Urvalet till intervjun bestod av fyra personer som varit pensionärer i cirka tio år, det vill säga 

pensionärer runt sjuttiofem år gamla. Tanken var att få ut så tillförlitliga och bra svar som möjligt 

av pensionärer som fortfarande skulle vara tillräckligt klartänkta och vitala och dessutom hunnit 

skapa sig en välgrundad uppfattning om sin livssituation som pensionär. Jag utgick från friska 

och hemmaboende personer, såväl kvinnor som män. I mitt val av tillvägagångssätt tänkte jag 

först annonsera i lokaltidningar eller direkt via Blomsterfonden, men eftersom detta visade sig 

innebära höga kostnader och längre väntetider för att uppnå mina önskemål blev följden att jag 

vände mig direkt till Röda korsets lokalavdelning utanför Stockholm. Målsättning för utförandet 

av intervjuerna var att få ett personligt möte med personerna och jag började med att ringa upp 

fem personer från ett urval av tio. Den första personen tackade nej med motiveringen att hon inte 

var intresserad av intervjuer. De övriga fyra två kvinnor och två män, tackade omgående ja till 

den personliga intervjun. Som lämplig intervjuplats valdes min bostad trots att personens egen 

hemmiljö kan anses vara tryggare. Malterud (1998) anser att förutsättningen för att få ett bra 

resultat är att informanterna känner sig väl omhändertagna och trygga. Tre av informanterna 

föredrog av olika anledningar att inte vara i sin egen bostad och den fjärde föreslog att hans 

hustru skulle vara med, vilket jag inte tyckte var bra och detta fick styra valet. 

 
Intervjun 

Vid tillvägagångssättet i genomförandet av min kvalitativa intervju användes frågor som berörde 

intressanta teman som framgick av syftet. Exempel på teman som jag utgick ifrån var erfarenhet, 

upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Som förutsättning för att resultatet skulle 

vara tillförlitligt gällde att hitta bra och riktiga frågor utifrån syfte och frågeställningar. Min 

avsikt var att resultatet på frågorna skulle vara så täckande och relevanta som möjligt. Enligt 

Kvale (1997) kan typen av svar bestämmas utifrån projektets forskningsfrågor. Det innebär att 

man i möjligaste mån bör undvika ledande frågor för att svaret skall anses vara relevant. 

Strukturen i forskningsintervjun liknade ett vanligt vardagligt samtal. Den kvalitativa 

forskningen var halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997 s.32). Som tolkning kan sägas att ämnet i den kvalitativa 

forskningen handlar om intervjupersonens relation till sin egen livsvärld. Mina frågor var 

koncentrerade utifrån mina teman som jag hade försökt göra så korta, koncisa och lättförståeliga 
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som möjligt. Frågorna var testade på ett pilotfall, i detta fall en kollega. Efter utfrågningstestet 

gick vi gemensamt igenom frågorna och gjorde de tillägg och korrigeringar som behövdes. 

 

Intervjupersonerna fick en muntlig information om villkoren för deras deltagande. Jag 

informerade också om att intervjun var frivillig och kunde avbrytas när som helst. 

Intervjupersonen garanterades anonymitet samt ett löfte om att inga namn eller persondata skulle 

få förekomma i uppsatsen eller därefter i något annat sammanhang. Eftersom min bostad ligger 

belägen i ett lugnt villaområde och inte är utsatt av utifrån störande faktorer kunde jag 

tillhandahålla en bra och avstressande miljö. Informanterna fick sitta i en bekväm fåtölj och 

serverades kaffe. Under tiden som informanten drack sitt kaffe gav jag en noggrann beskrivning 

om intervjuns tillvägagångssätt och utformning samt gav även informanten möjligheten att ställa 

egna frågor. Följande fråga lästes upp för intervjupersonen: 

 

Berätta om dina upplevelser som pensionär. Vilka förväntningar, visioner, önskemål och 

målsättningar hade du före pensioneringen? Har dina förväntningar uppfyllts idag? 

 

Informanten fick lämna en kort biologisk datahistorik och fortsatte sedan svara på frågor utifrån 

egna berättelser om personliga upplevelser, uppfattningar och synsätt med utgångspunkt från den 

förutbestämda intervjufrågan. Eftersom intervjun bandades, var jag noga med att observera 

detaljer på eventuella beteenden hos informanten som tillägg i analysen. Dessutom förde jag 

anteckningar hela tiden utifall något tekniskt missöde skulle inträffa och jag skulle bli beroende 

av anteckningar som ett komplement i analysen. Om svaren inte var tillräckligt uttömmande eller 

frågeställningen inte rätt uppfattad inflikade jag med extra reservfrågor. 

 

Utskriften 

Intervjuerna spelades in på bandspelare och tog cirka en timme vardera. Jag redigerade inte 

utskriften utan skrev den i dess helhet, vilket resulterade i totalt nittio sidors utskrift, med andra 

ord en fullständig utskrift från varje intervju. Därigenom kunde jag också lättare utläsa eventuella 

tveksamheter som hade förekommit under intervjun genom suckar och långa pauser. Jag använde 

mig av meningskoncentrering. Det innebar att jag helhetsläste den nittio sidor långa utskriften av 

referatet som därefter bearbetades om till en mer koncentrerad form, fast med en bibehållen 

naturlig enhet av intervjun och sidantalet reducerades efter detta till totalt tjugoåtta sidor. 

Därefter plockade jag ut centrala tema för vidare bearbetning i analysen, det vill säga frågor till 

meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. 
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Analysarbetet  

 

Målsättningen var att jag ville inrikta mitt arbete på den enskilda individen i mina intervjuer. Jag 

ville få ut kunskapen från olika enskilda fall och ifrån detta erhålla svar från varje person. Detta 

innebär att man bortser från att intervjupersonen är inbäddad i ett socialt samspel (Kvale, 1997). 

Jag har använt mig av en induktiv modell där mina slutsatser har utvecklats från den specifika 

utsagan till det generella i frågesatsen (Malterud, 1998).  

  

Livsberättelse som identitet 

Biografi (jag citerar) handlar om att skriva (grafein) och liv (bios). En berättelse om livet i 

”första person” kallas självbiografi, skriven av någon annan biografi (Öberg, 1997, s.14). I det 

biografiska forskningsmaterialet utgick jag från fem berättarfrågor (se intervjuguide i bilagan) 

där intervjupersonerna fick börja med att berätta om sig själva (självbiografi) och även delge sina 

personliga uppfattningar i min temaintervju. Min strävan var att få fram en så bra beskrivning 

som möjligt om intervjupersonens livsuppfattning för att materialet skulle kunna ge svar samt 

komma till användning i övrigt till forskningsprojektets frågeställningar. Öberg (1997) anser att 

livsberättelse inte enbart gäller att förmedla berättelsen om livet för sig själv, någon annan eller 

att förmedla sin uppfattning om omvärlden utan det är också ett medel för att konstituera, det vill 

säga bygga upp identiteten samt att livsberättelsen kommer att förmedla vem, hur och varför 

människan är den hon är. Analys betyder undersökning av berättelsens beståndsdelar, vilket i sin 

tur betyder att jag har fått fram en ny historia som har utvecklats från det ursprungliga temat 

(Malterud, 1998; Kvale,1997). Istället för att ge materialet egna kategoriseringar får pensionären 

berätta själv, i detta fall sina egna utsagor och jag använder mig utifrån detta av ett 

”inifrånperspektiv” för att analysera.  

 

Meningskoncentrering 

Mitt analysarbete är bearbetat till meningskoncentrering. Meningskoncentrering enligt Kvale 

(1997) innebär att långa meningar koncentreras till kortare uttalanden. Detta innebar att jag följde 

fem steg i min fenomenologiska intervju. Det ideala var att lyssna utan förutfattade meningar och 

att kunna tillåta att den intervjuade fick beskriva sina upplevelser utan störande avbrott. 

 

Till att börja med lästes svaren på frågorna igenom i dess helhet för att jag skulle få grepp om 

och förståelsen för helheten av utsagan i informanternas svar. Sedan koncentrerade jag mig på 
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meningsenheterna och kortade ned texten, men behöll fortfarande meningsenheternas 

ursprungliga betydelser. Därefter plockade jag ut centrala teman som dominerades i 

meningsenheterna och av detta material kunde jag sen ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika syfte för att därifrån knyta ihop det centrala i den deskriptiva utsagan 

(Kvale, 1997). De centrala enheterna har sammanställts, jämförts och analyserats (Se tabell 1 

s.36) från samtliga informanters utsagor och givit svar på frågeställningarna. 

 

 

Etiskt tänkande i kvalitativ forskning  

 
Vad en forskare bör tänka på är att kvalitativ data behandlar människors livserfarenheter, tankar 

och personliga meddelanden och detta kan medföra att materialet får en mycket känslig karaktär. 

Kvale (1997) betonar att man skall vara vaksam på de kritiska och de känsliga problem som kan 

dyka upp. Eftersom jag har använt mig av en kvalitativ metod och utgått från ämnena 

förväntningar, attityder, visioner, målsättningar och upplevelser har detta inneburit att jag 

kommit in på mycket personliga områden i intervjupersonernas liv. Ett centralt forskningsetiskt 

krav är att definiera sin egen roll i projektet och följa de stränga krav som ställs genom att 

noggrant informera om ett samtycke samt att ge tillräcklig information om hur datamaterialet 

skall hanteras (Malterud, 1998). I och med att jag först ringde upp intervjupersonen kunde jag 

redan på ett tidigt stadium informera om materialets struktur och det fanns då också möjligheter 

för intervjupersonen att tacka nej till intervjun. Under samtalets gång kunde jag observera att 

försökspersonerna ofta gled över till privata delar i sitt liv vilket gav information om ämnen som 

till viss del inte berörde mina intervjufrågor. Som forskare är jag inte helt befriad från 

förpliktelser men detta innebär också att jag måste följa min egen intuition.  I vissa situationer av 

forskningsprocessen ville jag inte störa informanternas berättelser av upplevelser när de gled 

över på känsliga ämnen. Jag försökte hantera intervjuerna så smidigt som möjligt. Somliga 

personer kanske hade ett behov av att få berätta, uttrycka och prata om personliga saker. En 

viktig regel är att balansera intervjun och i möjligaste mån hålla sig inom ramarna utifrån syftet. 
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Resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 
Man måste kunna lita på vetenskaplig kunskap, det vill säga sanningshalten trovärdighet och att 

det finns en vetenskapligt bevisad bakgrund i forskningsresultaten. Dessutom förväntar vi oss att 

insamlingsmaterialet har hanterats på rätt sätt. Det är nödvändigt att validera och ifrågasätta 

pålitligheten (Malterud 1998, Kvale 1997). Ruth (1991) anser att validiteten också hänger ihop 

med relevansen i den kvalitativa forskningen.  

 

Validitet 

Validiteten hänger ihop med relevansen i våra data och i datainsamlingsskedet är reliabilitets- 

och validitetsfrågan sammankopplade (Ruth 1991 s.285) I mitt samarbete med intervjupersonen 

har utsagan varit helt täckande och trovärdig utifrån frågeställning och syfte och jag har optimalt 

preciserat de faktorer som jag önskade studera samt ifrågasatt och kritiskt granskat mitt resultat i 

min kvalitetskontroll. Studiens validitet är beroende på huruvida undersökningen undersöker vad 

den avser att undersöka, enligt Kvale (1997) ska valideringen fungera som en kvalitetskontroll. 

Tillvägagångssättet är noggrant redovisat och intervjusvaren så korrekt återgivna som möjligt.    

  

Reliabilitet 

När jag planerade mina intervjuer var jag noga med tillförlitligheten (reliabiliteten). Bland annat 

koncentrerade jag mig på frågornas struktur. Frågorna var klara, koncisa och lättförståeliga för att 

inte kunna missförstås. För att materialet skulle kunna tjänstgöra som tillförlitligt för det avsedda 

i undersökningen ”frågans syfte i frågeställningen”, fick frågorna inte vara ledande eller fel 

vinklade. Dessutom förde jag som tidigare nämnts anteckningar av mina observationer parallellt 

med den bandade intervjun i analysdelen för att få en så exakt utsaga som möjligt. 

 

Generaliserbarhet 

Kvale (1997) anser att generaliserbarhet är en fråga om vem som ska göra den analytiska 

generaliseringen, forskarens formalisering eller läsarens generalisering. Generaliserbarheten som 

också översätts med tillämpningsmöjligheter utpekar gränser och förutsättningar för giltigheten 

(Malterud, 1998). I min forskning har jag ett litet antal forskningspersoner som innebär ett för 

litet underlag för att kunna använda generaliserbarhet som en bra utvärdering i något större 

sammanhang. Däremot har jag kunnat använda mig av generaliserbarheten vid analysen i 

utvärderingen av frågor och svar, det vill säga ett förväntat svar till aktuell fråga. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER, REFERENSER 
 

 

Livslopp och psykoanalys 

 
Livsloppsperspektivet är en översättning från engelskans life course. Perspektivet har sina rötter i 

såväl psykodynamisk teori som sociologisk. Erikson (2000) är ett exempel på en psykodynamiskt 

inriktad forskare som använt sig av ett livsloppsperspektiv. Han har i sin retrospektiva studie 

utgått från sitt eget liv och avslutat sista delen i livsfasen utifrån sin egen ålderdom. Hans 

centrala teser är den ständiga föränderligheten i en människas inre värld trots lagbundenheten. 

Varje utvecklingsfas utgår från faser vi redan passerat i livsprocessen och Erikson binder ihop 

den sista fasens betydelse med den första och menar att mindre neurotisk ångest i sista livsfasen 

inte betyder befrielse från fruktan och bävan inför liv och död. Perspektivet innebär att varje levd 

fas inte är ett avslutat kapitel utan en inbyggd helhet som följer livet ut till tillväxt och mognad 

och möjliggör en oändlig mängd nyanser för människan att ständigt se sitt aktuella liv i ljuset av 

sina föreställningar om sin framtid ty ingenting är oföränderligt för alltid. I Eriksons senaste bok 

(2000) utgår han från den sista fasen, vishetens, förtvivlans och försoningens fas och blickar 

stegvis bakåt på varje fas förelöpare och visar sitt psykoanalytiska perspektivs oerhörda vitalitet 

och integrationskapacitet. Hans teorier omfattar fenomenologiska, specifikt kliniska 

psykoanalytiska-psykologiska påståenden utan att systematiskt särskilja dem. Han menar att var 

vi än börjar, kommer den centrala roll som livsstadierna spelar i våra psykosociala teorier 

ständigt att leda oss ännu djupare in i den historiska relativiteten. 

 

Centrala teorier 

Utifrån mitt ämnesval förväntningar inför pensioneringen och vad som hände sammankopplades 

pensionärens situation att ha ett framtidsperspektiv och vara aktiv som i begreppet symbolisk 

interaktionism. Interaktionism står för nyskapande, synsätt och perspektiv. Perspektivet lägger 

fokus på våra beteenden som sociala varelser. De viktigaste hörnstenarna är definitionen av 

situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan 

är aktiv och att vi handlar, vi beter oss och befinner oss i nuet (Trost & Levin 1999 s.11). I 

analysen av intervjumaterialet har flera olika teoretiska perspektiv varit användbara. En del av 

dem fanns med redan innan analysarbetet började. Andra har blivit aktuella under analysens 

genomförande. För läsbarhetens skull har jag samlat dem i ett kapitel före resultatredovisningen. 
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Att synen på tillvaron i samband med pensioneringen är ett antagande, att förluster av hela 

rolluppsättningen medförande negativa effekter visar sig dock inte stämma enligt teoretiska 

förutsägelser om verkligheten (Tornstam, 1998). I Hagbergs (2002) ”Livsloppsreflektionens 

betydelse för äldres välbefinnande” är grundtesen att personligheten utvecklas utifrån våra 

individuella erfarenheter retrospektivt. Detta får sin förståelse om man tittar på Eriksons (2000 

s.25) förklaring på kropp (soma), jagsyntes (psyke) och det ömsesidiga beroendet av varandra 

(etos). Alla tre angreppssätten är nödvändiga för att klarlägga ett helt mänskligt skeende, det vill 

säga att somatisk spänning, individuell ångest och social panik uppstår (a.a.). Att åldrandet är 

sista fasen i en människas utveckling och som ett led i en kontinuerlig förändring gör det svårt att 

entydigt avgöra när verkliga medelåldern tar slut och ålderdomen börjar (Stuart-Hamilton, 1995). 

Detta stämmer också med Eriksons (2000) teori det vill säga att åldersvariationerna kan vara 

ganska stora däremot är den sekvens i vilken stadierna följer på varandra bestämd på förhand. 

 

Livscykelns utvecklingsdynamik 

I Hagbergs (2002, s.65-67) forskning framgår att våra individuella erfarenheter utvecklar 

personligheten, samtidigt som vi själva väljer och tolkar våra erfarenheter. Vårt minne hjälper oss 

att bekräfta, förstärka och underhålla vår identitet och självuppfattning. Förståelsen av tidigare 

erfarenheter är också beroende av det aktuella sinnestillståndet och vilken läggning individen har. 

Detta kan ses som grundläggande utifrån Eriksons (2000) teori som betonar identitetskrisen i 

tonåren som väsentlig i livscykelns utvecklingsdynamik. Erikson säger också att barnets inre 

struktur måste relateras till den kulturella yttervärlden. Psykoanalysen har betonat att processen 

med föräldrarnas bud/förbud har internaliserats och ingår i överjaget, det vill säga en inre, 

”högre” röst som får en att passa sig. Det vi upptäcker i överjaget som lämningar från 

barndomsåren utgör en avspegling av levande ideologier. Han betraktar tonåren som det 

livsstadium som kognitivt och emotionellt står vidöppet för nya ideologiska ideér. Enligt Perris 

(2000) upplever vissa personer sig själva som oförmögna att göra något alls och ser inte något 

meningsfullt mål för sin aktivitet. Enligt forskning med både kvantitativa och kvalitativa 

variabler visas att tillfredsställelsen, personlig läggning och välbefinnande i de olika livsloppen 

beror på hur man ser på sin erfarenhet i de olika livsfaserna. I värderingen av livshistoriens 

perspektiv pekar forskningen på barndomsrelationen och tonåren som den mest betydelsefulla. 

Dessutom visar sig barndomsrelationerna vara dubbelt så betydelsefulla som tonårsrelationerna. 

Detta betyder att de emotionella perioderna bestämmer en individs läggning (Hagberg 2002, 

s.69-70)  
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Synpunkter på förväntningar, attityder, hälsa, livssituation och livskvalitet 

 

Förväntningar 

Att pensioneras innebär att träda in i en helt ny tillvaro i livet. Tornstam (1998, s.126) nämner att 

yrkesrollen inte bara är en utan flera rollrelationer och att förlusten av dessa kan medföra många 

negativa effekter. Tidigare forskare har beskrivit pensioneringens psykologiska trauma. Det har 

nu framkommit att dessa förutsägelser inte stämmer med verkligheten. Ur Hagbergs (2002, s.65) 

psykodynamiska perspektiv i forskningen är grundtesen att personligheten utvecklas utifrån våra 

individuella erfarenheter, vilket betyder att individen utvecklar sin egen individuella särart. Detta 

betyder att vi har våra egna förväntningar och tolkar och upplever dessas kontinuitet i 

personligheten under livscykeln. I Perris (2000) exempel på inre kontroll gäller att om man 

verkligen strävar efter något så kan man nå det. Det är mest genom egna ansträngningar som man 

kan påverka sin framtid. Enligt (Tornstam, 1998; Erikson, 2000; Hagberg, 2002) bär vi med oss 

varje fas av livet i en inbyggd helhet. Denna helhet formar vårt personliga jag och vi fortsätter att 

uppleva och ha förväntningar på framtiden. Huruvida dessa uppfylls eller inte kan beror på vissa 

omständigheter som samhälleliga faktorer, personliga egenskaper – fysiska som psykiska – samt 

hälsofaktorer. Armgard (1999) anser att människan behöver mål att sträva efter och utopier att se 

fram emot för att uppfylla behoven av växt, utveckling och förändring. 

 

Attityder 

Gerontologer brukar förklara åldringsrollen som rollförväntningar på individer och att dom är 

diffusa och oklara. Utgångspunkten är socialisationsprocessen exempelvis mellan arbetsrollen 

och rollen som pensionär och för att den skall äga rum måste individen uppfatta rollen och 

mönster som är knutna till den, som legitima i det sociala systemet och identifiera sig med rollen 

(Tornstam, 1998; Östnäs, 2000). (Stuart-Hamilton, 1995; Trost & Levin1999) anser att det finns 

normer och regler för hur man i en given situation bör bete sig. Samhället förväntar sig att är man 

65 år har man uppnått pensionsålder och bör stiga åt sidan och sluta arbeta. I Hallbergs (2002, 

s.306) forskning talas om ”eländesperspektivet” som är präglat av hur äldre människor bemöts 

och behandlas i samhället. En vanlig myt är förvärvsarbetets betydelse för det psykologiska 

välbefinnandet. I Eriksons (2000, s.56) utvecklingssteg befinner sig pensionären på det åttonde 

steget som innebär meningsfullhet, visdom och helhet av det levda vars motsatseffekter står för 

avsmak och förakt. 
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Hälsa 

Erikson (2000, s.82) har grundlagt ”Jag – känslans existensmönster” som går ut på; att ha ett 

centrum, att vara aktiv, helt och klart medveten för att övervinna känslan av att vara perifer och 

inaktiv. Detta kan jämföras med Hallbergs (2001, s107) hälsofrämjande faktorer i det 

salutogenetiska perspektivet Antonovsky (1991) som bygger på en sjukdomsförebyggande 

strävan och ett syfte att ”öka det goda” istället för att ”minska det onda” vilket innebär välgång, 

hälsa och utveckling. Hagberg (2002, s.72) har vidareutvecklat den salutogena aspekten om 

känsla av sammanhang och har definierat tre delkomponenter i begreppet nämligen förståelighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och i samband med att livshistorien fördjupas och anknyts till 

Eriksons livslopp. Inom symbolisk interaktionism lägger Trost & Levin (1999, s.18) fokus på 

våra beteenden som sociala varelser och att vara aktiv innebär att vara med i en process.  

 

Livssituation 

Tornstam (1998, s.136) anser att socialisationen till ålderdomen har ett lågt socialt värde, oklara 

rollförväntningar, rolldiskontinuitet, statusförlust och låg grad av motivation hos dem som ska 

lära sig rollen som dessutom äger rum i informella sammanhang. Stuart-Hamilton (1995, s.137) 

har däremot uppfattningen att äldre människor kan bli mer inåtvända på grund av att vänner och 

släktingar faller bort och är inte beroende av något inre tvång till ett mer socialt liv. Eftersom 

samhällsstrukturen är mer inriktad på de yngre finns det få företeelser som lockar de äldre ut i 

samhället. Medan Perris (2000) anser att vissa individer kan hamna i ”måste – syndromet” 

beroende på trycket av många saker som han vill göra men inte kan göra samtidigt och dessa 

individer behöver i första hand hjälp med att strukturera sin tillvaro. Enligt Tornstams (1998, 

s.114) aktivitetesteori är synsättet på bra åldrande förknippat med aktivitet medan i 

disengagemangsteorin som kom några år senare, antas den äldre gradvis lösgöra sig från 

samhället (a.a.). Enligt Armgards (1999) uppfattning finns en viss likhet mellan självständighet 

och beroende som mellan närmiljöns och helhetens fordringar. Det är viktigt att pensionären får 

utvecklas eller behålla sin självständighet för att må bra. 

 

Livskvalitet 

Livsformen kan översättas med välbefinnande. Enligt Tornstam (1998, s.74) behöver människor 

vara lätt flyttbara och anpassningsbara till de nya förhållandena. Medan Hagberg (2002, s.77) 

anser att olika aspekter på positiva effekter för välbefinnande och livskvalitet är beroende av 

social förankring, -kontakt, -deltagande, informellt och emotionellt stöd samt ett socialt nätverk. 
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5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS  
 

 

Presentation av resultat och analys 

 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultat och analys i en parallell text. Teman har 

bearbetats och analyserats fram utifrån materialets frågeställningar och har sammanställts i en 

sammanfattande analys på det slutliga resultatet. 

 

Som tillvägagångssätt till analysen av kvalitativa data har jag byggt en bro mellan rådata och 

resultat och bestämt hur frågorna skulle vara utformade. I generaliseringen av materialet använde 

jag mig av informanternas berättelser och fick fram önskvärt material som jag ansåg vara 

relevant för iakttagaren. Kravet var att noggrant följa försökspersonens ursprungliga berättelse, 

åsikter och uppfattningar. Jag har gjort en löpande analys av min redogörelse i det empiriska 

materialet som också visar hur bearbetningen av materialet gått till samt hur jämförelser mellan 

de olika personsvaren har analyserats. Mina intervjupersoners subjektiva berättelser om livssyn 

och förväntningar före och efter tio år som pensionär och om dessa slagit in visar en del av 

pensionärens introspektiva uppfattning i temaintervjun. Samtliga teman förväntningar – 

retrospektivt, samhällets attityder, arbete och hälsa, aktuell livssituation, och pensionärens 

livskvalitet används i varje fråga var för sig det vill säga som tematiska utgångspunkter i 

bearbetningen av min utvärdering.  

 

Som tidigare har nämnts visar tabell 1 på sidan 36 en sammanfattning på varje begrepp, det vill 

säga korta centrala teman av samtliga intervjupersoners svar med utgång av frågorna. Detta 

gjordes för att det skulle vara lättare att sammanfattningsvis åskådliggöra samtligas svar för att 

kunna avläsas och jämföras utifrån helheten av utsagan. Tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkterna parallellt med analysen citerar jag några exempel från intervjuarnas personliga 

berättelser.  

 

Först följer en kortfattad beskrivning och presentation av mina intervjupersoner. Detta för att ge 

en liten introduktion på informanternas personlighet och karaktär samt för att ge en viss 

förklaring om pensionärens livsuppfattning när begreppen önskemål, attityder, upplevelser, 

samhällssyn och livsuppfattning används i frågorna. För att hålla mig inom etiska ramar och 
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beakta intervjupersonens konfidentialitet har jag bytt ut pensionärens personliga namn mot ett 

fingerat namn och utelämnat all personlig data i övrigt med undantag av födelseår. 

Intervjupersonerna benämns som Karin 73 år, Sture 74 år, Berta 75 år och Gösta 76 år. 

 

 

Beskrivning av intervjupersoner och intervjusvar 

 
Karin är 73 år och blev pensionär vid 65 år. Hon har varit lärare i 45 år och har alltid trivts med 

det. ”Har inte förstånd nog att känna mig gammal.” Hon bor utanför Stockholm i samma radhus 

sedan 1970 och trivs väldigt bra. Dom senaste åren har Karin arbetat som speciallärare med barn 

som behöver extra stöd. Maken är död sedan ett antal år. Hon har två döttrar, var av en är pendlare 

och bor i Stockholm över helgerna. Hon har två barnbarn tjugo mil söder om Stockholm och anser 

sig ha en bra relation till sin familj samt delar sommarhus med hela familjen på Orust där hon 

också är uppvuxen. Huset ligger beläget vid en underbar utsiktsplats, där Karin också ”hämtar 

mycket av sin inre kraft”. Hon är hårt engagerad och har svårt att spara sig. Karin har vikarierat 

som lärare flera dagar i veckan under hela sin tid som pensionär men vikariatet är numera 

reducerad till en dag i veckan. Hon väver två dagar i veckan samt ägnar sig i övrigt åt sömnad i en 

slöjdgilleförening där allt som produceras säljs på julmarknader och andra större evenemang 

etcetera. Karin tycker om att läsa stimulerande böcker men däremot inte facklitteratur längre. 

 

Sture är 74 år och har varit pensionerad sedan 1994. Han pensionerades vid 62,5 år men gick i. 

delpension (60 %) redan två år innan dess. Sture lever singel men har en flickvän. Han har varit 

gift två gånger och har tre barn samt sex barnbarn. Sture gick först på ”Schartaus” och därefter 

”Handelshögskolan”. Han har arbetat i böndernas ekonomiska föreningsrörelse det vill säga i 

slakteriförbundet under nästan hela sitt yrkesverksamma liv med undantag för några år inom 

mejeriindustrin, men trivdes inte de sista tio åren beroende på ledningsstrukturen. Sture tyckte 

det kändes som ”bingo” att bli pensionär och hade sett fram mot sin pensionering. 

 
Berta är 75 år och gick i pension 1994 det vill säga från 65 år. Hon är änka, har sex barn och elva 

barnbarn. Berta gick på högskolan efter studenten och tog en fil kand. samt fortsatte därefter med 

att ta en jur. kand. examen. Efter sina studier satt hon i ting 2-2, 5 år. Efter detta gifte Berta sig 

och fick barn och då blev det slut med juridiken. Hon blev hemmafru och fick många barn vilket 

föranledde full sysselsättning ändå. Berta stannade hemma till yngsta barnet började skolan och 
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då gick det tyvärr inte att ta upp juridiken igen. Hon försökte då att arbeta inom vården och 

utbildade sig till vårdbiträde för att sitta extravakt men tyckte inte det var rätt avdelning och 

anställdes istället på ett lönekontor där hon arbetade i femton år fram till sin pensionering för tio 

år sedan. 

 

Gösta är 76 år och har varit pensionär från 60 år (1988). Han är gift och har nyligen firat sitt 

guldbröllop. Gösta har haft mycket roligt tillsammans med sin familj. Han har tre barn (var av 

två är skilda) och fem barnbarn. När han var sextio år fick han möjligheten att gå i pension från 

ett försäkringsbolag. Han är civilingenjör, med examen från KTH. Gösta har arbetat inom 

maskinteknik sedan 1952. Fortsatte därefter som avdelningschef, organisationskonsult och 

hamnade slutligen åter i försäkringsbranschen igen och då med tjänstgöring utomlands till sin 

pensionering 1988. Något före pensioneringen opererades Gösta dramatiskt för en tumör i 

prostatakörteln (1988), ”men klarade av strapatserna”. Beträffande sviter efter operationen tycker 

Gösta att han fått full utdelning. Efter operationen hade Gösta en anställning som inspektör men 

eftersom operationen medförde svårigheter att sitta och detta inte bar något riktigt positivt med 

sig avslutades uppdraget och blev därmed riktig pensionär och har trivts bra med det ända sedan 

dess.  Gösta tycker han har haft tur och tänker inte så mycket på krämporna.  

 

Förväntningar – retrospektivt 

När Perris (2000) talar om personlighetskategorier så exemplifierar han övertygelser hos 

personer som inre och yttre kontroller. Om en person med inre kontroll verkligen strävar att 

uppnå någonting så nås målet, det vill säga man kan påverka sin framtid med egna 

ansträngningar medan personer med yttre kontroll talar mer om tur om man uppnår något. 

Armgard (1999) klassar människans behov i utopier det vill säga att det finns behov av växt och 

strävan att förverkliga för att nå fram till målet. Utifrån detta resonemang ställdes frågan: 

 

Berätta om dina upplevelser som pensionär. Vilka förväntningar, visioner, önskemål och 

målsättningar hade du före pensioneringen? Har dina förväntningar uppfyllts idag? 

  
Karin, 73 år: 
Jag längtade inte efter pensioneringen trodde det skulle bli svårt att fylla dagarna med något meningsfullt 
och att plötsligt inte behövas. Men det blev inte så ”kallades tillbaka till skolan lagom mycket”. /…/Härligt 
att kunna disponera min tid och kunna ta semester på andra dagar än lovdagar samt att ha tid för vänner, 
följa med kulturellt, väva och sy och det är roligt sitter uppe halva nätterna ibland. 
Målsättningar?  Visioner? 
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Blev inte så tråkigt har tid med sånt man inte hann förr. Har länge tänkt att när jag blir pensionär då ska jag 
knyppla ”men fingrarna ville inte – inte min grej”. Nästa var att sy och väva och så blev det. /…/ 
Pensioneringen blev trevligare än jag förmodade har mycket att göra och trivs med det. 
 

Karin längtade inte att bli pensionär men det blev trevligare än förmodat. Hennes önskemål och 

vision var att få göra det hon orkade, ville och kunde och detta har infriats. Upplevelsen var att 

det inte blev inte så tråkigt som pensionär. Hon trivs med att göra mycket och arbetar 

fortfarande kvar i skolan en dag i veckan och känner sig behövd. Övriga dagar används till att 

väva, sy, träffa vänner och vara kulturell. Målsättningar och förväntningar har uppfyllts idag. 

Tornstam (1998) säger att yrkesrollen inte bara är en, utan flera rollrelationer och att förlusten av 

detta kan medföra negativa effekter och att dessa kan visa sig i pensioneringen.  Men problemet 

är att dessa teoretiska påståenden inte stämmer med verkligheten. Empiriska studier visar nu att 

pensioneringschocken inte existerar. 

 
Sture, 74 år: 

Jag såg fram emot min pension hade redan delpension ett par år tidigare. Planen var att jag då skulle 
utveckla och få mycket tid till att musicera. /…/  En månad innan pension hörde jag en intervju på radion 
med en gammal god vän som var engagerad i ”Röda korset” och tänkte ”det här med Röda korset kanske 
vore någonting för mig”. Pryade -94 och blev rödakorsvärd på en dialysavdelning och är nu inne på det 
elfte året och trivs. Erbjöds plats som suppleant i en Röda korset krets och senare som ordförande i tre 
år./…/ Har för några veckor sedan börjat en ny karriär som extra förare vid hovstallet vilket upplevs som 
spännande och roligt./…/ Håller mig i fysisk kondition och simmar fem dagar i veckan. Har trevligt 
nätverk av vänner och har väldigt roligt ”mina förväntningar och förhoppningar har mer än infriats och 
lever i de bästa av världar och har oerhört roligt i livet”. ”Jag känner att jag är lyckligt lottad.” 
Målsättningar? 
Min plan var att ta uppdrag som ”God man” men avråddes av en överförmyndare för att hamna i intrikata 
mellanställningar i familjesituationer./…/ Röda korset har varit otroligt roligt å meningsfullt 
 

Sture längtade efter att bli pensionär och målsättningen var att ägna mycket tid åt att musicera. 

Hans önskemål var att utvecklas mera och få spela på dagtid. Fick visionen att Röda korset 

kunde vara någonting för honom och förverkligade det. Som barn hade Sture drömmar och 

visioner om att köra stora fina bilar och uppfyllde önskemålen genom att börja en ny karriär som 

förare vid hovstallet som pensionär. I Steens (1998) forskning framgår att en pensionärstillvaro 

efter ett aktivt liv kan innebära svårigheter och att detta föga har uppmärksammats men 

forskningen visade att fyra av fem kvinnor hade en klar positiv inställning att bli pensionär. Men 

vad som inte framgår av forskningen är hur kvinnors livssituation såg ut i yrkeslivet. Vantrivsel 

på arbetet kan exempelvis vara en av orsakerna varför längtan att bli pensionär hägrar. 

Uppdraget som god man uppfylldes inte, men förhoppningar (visioner och önskemål) och 

förväntningar har mer än infriats. 
 
Berta, 75 år: 
Hade inga tydliga förväntningar, dom var väl ganska dimmiga men tyckte det skulle bli ganska skönt att få 
sin egen tid. /…/ ”Har ägnat mycket tid åt barnbarn och Röda korset och då blev det ju en hel del 
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sysselsättning”. /…/ Tog dagen som den kom och har gjort det bästa av det och det har fungerat bra, har 
haft trevligt hela tiden. /…/ Har aktiverat mig med gymnastik, stavgång, dansar på internationella 
folkdansen, kurs i ”tjigong”, träffar barn och barnbarn, löser korsord och läser, ägnar mig åt promenader 
med äldre genom väntjänsten, har regelbundna ”måndagsträffar” med vänner från Röda korset, syr och 
broderar. /…/ Ville egentligen inte bli ”rödakorsare” från början. Det fanns ingen annan att tillsätta, men 
jag har ändå trivts med rollen sedan dess. /…/ Blev utnämnd som nämndeman som pensionär och det var 
ganska roligt att få anknytning till juridiken igen. /…/ Fick cancer i bukspottkörteln och var med om en 
svår operation för ett par år sedan. Inte långt därefter blev jag änka och helt klart blev livet annorlunda, 
men trots ensamheten är det roligt att vara pensionär.  
 

Berta hade inga förväntningar att bli pensionär men tyckte trots allt att det skulle bli skönt att få 

sin egen tid, vilket jag ser som en förväntning. Här ser jag en kvinna som tar igen vad hon har 

förlorat kanske som kvinna, gentemot mannen och alla barnen. Jag tänker då på Thorséns (2000) 

konsekvensetik. Exempel på detta är lojaliteten, du måste välja vem du ska vara lojal mot. I 

denna givna situation är olika personer, aktörer och intressen inblandade. Denna kvinna är 

högskoleutbildad men har inte fått möjligheten att använda sig av sin utbildning. Ett slående 

uttryck under intervjun var; ”å sen gifte jag mig å fick många barn å då vart det slut med 

juridiken”. Berta var hemma tills yngsta barnet började skolan och då gick det inte att ta upp 

juridiken utan omskolades inom vården och hamnade slutligen på lönekontor i femton år till sin 

pensionering. Berta kom inte att tänka på målsättningar, visioner före pensioneringen. Däremot 

kan jag tänka mig att dom funnits och att dom uppfyllts idag. Hon tycker att det varit trevligt 

hela tiden och säger att det är roligt att vara pensionär samt inflikar; ”mycket har jag Röda 

korset att tacka för”. 

 
Gösta, 76 år: 
Jag har inte varit så målinriktad. /…/ Opererades för prostatacancer i slutfasen av min yrkesutövning 
Operationen blev dramatisk men, ”jag har ju klarat mig”. Har fått full utdelning av sviter som urinläckage 
etcetera. Arbetade efteråt med inspektioner i ett företag i tre år men operationen medförde problem som 
resulterade i att uppdraget slutfördes därför det inte förde något positivt med sig. Så jag blev riktig 
pensionär. Ville arbeta längre än till 60 år men på något vis blev det turligt eftersom jag råkade få 
prostatacancer. Dramatiken hade nog varit en annan om jag inte hade haft en ordnad pension. 
Upplevelser? 
Har inte funderat så mycket tar dan som den kommer. Eftersom vi bodde i en större villa och jag är 
praktiskt lagd stod jag för mindre gripbara underhållsarbeten. /…/ Målsättningen har uppfyllts vi har ett 
hyggligt liv. Vi har sedan i mitten på 90-talet skaffat segelbåt som vi haft mycket trevligt med. /…/ 
Intressena har förverkligats försöker att röra på oss så mycket vi kan, promenerar och åker skidor på 
vintern,./…/ Det blir mindre engagemang av olika begivenheter numera än vad vi trodde Använder oss av 
det utbud som finns exempelvis Tv för det är bekvämast. Har trivts som pensionär ända sedan jag slutade 
att arbeta. 

 
Gösta har inte varit målinriktad utan tar dagen som den kommer. Han är förtidspensionerad. 

Ville arbeta längre men hade turen att bli pensionär. Påståendena motsäger varandra och som jag 

kan se det, kom den förväntade pensionen välkomnande. Förväntningarna (mer tid för 

intressen), visionerna (segelbåten) och önskemålen (att bli pensionär) är uppfyllda idag. Gösta 

har god ekonomi, utför mindre gripbara underhållsarbeten, motionerar, seglar, har haft tur och 
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trivs som pensionär redan från starten. Stuart - Hamilton (1994) har följt upp tidigare 

forskningar från arbete till pensionering och funnit att påståenden om individer som närmar sig 

pensioneringen kan bli negativa till sig själva före pensioneringen men att personerna blivit 

positiva och nöjda som pensionärer. 

 
Samhällets attityder  

Idag sker det snabba förändringar i samhället både på gott och ont. Östnäs (2000) anser att de 

äldre förlorar i status, självkänsla och livskvalitet även om hälsa och livslängd förbättras. Det 

blir svårare och svårare för den äldre att hänga med den teknologiska utvecklingen. Vi rör oss 

med idealbegrepp som produktivitet, effektivitet och självständighet. Detta kan också uppfattas 

som att det är en ungdomskult Tornstam (1998, s.81) som vinner terräng och detta tydliggörs 

starkast inom data som också tillhör ungdomarnas arena. Detta drabbar naturligtvis den äldre 

extra hårt samtidigt som den teknologiska utvecklingen inom medicinen kommer den äldre till 

godo. Social interaktion är ett centralt begrepp och handlar om samspelet mellan de äldre och 

social miljö (Östnäs, 2000). Jag tyckte detta var intresseväckande och utgjorde ett bra tema till 

fråga nummer två som löd: 

 

Hur tycker du samhällsstrukturen fungerar och har fungerat? Ser du några markanta 

förändringar idag? Får pensionären tillräckligt med stöd och hjälp eller vård? Har du stött på 

några attitydförändringar och eller diskrimineringar som pensionär?   

 
Karin, 73 år: 
Har personligen inte känt mig drabbad av att samhället inte ställt upp. ”Visst är det skrämmande med 
neddragningar av vård och omsorg. Det är upprörande det man läser hur folk får ligga länge med brutna 
ben exempelvis ett par dygn ibland”. Dom blir inte sedda som dom borde bli. Att inte politiker fattar att det 
blir sämre vård när dom drar ned. Många klagar på sjukvården men jag har inte behövt den. Läkarstationen 
tycker jag fungerar bra, det går att komma in snabbt. /…/ Känner mig inte diskriminerad. 
Sett andra? 
Ja, det man läser i tidningar och debattprogram i Tv. ”Sverige är inte bra på att ta hand om gamla 
kunskaper.” /…/ Snöröjningen  är en markant förändring från förr de tar bort en viktig del av livet, man 
vågar inte gå ut för att man är rädd för att ramla. De drar ned på speciallärare också och detta får till följd 
att barn inte lär sig att läsa och detta har ökat katastrofalt, även den äldre drabbas. Samhället är numer ett 
prestationssamhälle.  
  
 

Karin har inte behövt någon samhällsvård och har inte drabbats av några 

samhällsneddragningar men har läst och tycker det är skrämmande inom vård och omsorg att 

gamla får ligga länge (dålig vård) med brutna ben (markant samhällsförändring) och dom blir 

inte sedda (attitydförändring). Politikerna borde fatta att det innebär sämre vård. Hagbergs 

(2002) aspekter på individens välbefinnande följer av det sociala nätverkets struktur och 
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funktion och kan utgöra en buffert mot sjukdomar och sjukdomsupplevelser. Karin tycker att 

läkarstationerna fungerar bra och att det går att komma in snabbt men hon ser en markant 

förändring beträffande snöröjning som till viss del blivit indragen. Detta leder till att den äldre 

inte våga gå ut (som är en viktig del av livet) av rädsla för att ramla. Karin känner sig inte 

diskriminerad men påpekar neddragningarna inom specialläraryrket. Sverige är inte bra på att ta 

hand om gamla kunskaper (diskriminering). 

 
      Sture, 74 år: 

Känner mig inte diskriminerad snarare favoriserad för man reser billigare på tunnelbana och bussar och har 
rabatt när man går på bio eller teater. Känner mig inte diskriminerad i övrigt heller, tvärtom ”tänk att få 
jobbet på hovstallet när man är 74 år vilken uppmuntran”.  
Attityder?  
Ja, jag har en syster i ett gruppboende som har till uppgift att vårda och ta hand om inneboende 
pensionärer. Jag har haft närkontakt med dem i fyra år två gånger i veckan. Synpunkten är att de får 
bristfällig stimulans beroende på personalens oförmåga eller att inte ha tid. De boende är hänvisade till 
dagrum med Tv som står och mal, gästen tittar tomt i Tv- rutan utan att förstå ett skvatt. Personalen har 
förmodligen inte tid eller för lite engagemang. Min tolkning är att dom inte har tid men sanningen ligger 
nog inte bara där. I övrigt är personalen fina, trevliga, vänliga, uppträder värdigt och behandlar gästerna på 
ett värdigt sätt, visar empati och har gott humör. Jag har svårt att jämföra hur det varit tidigare. /…/ Jag 
spelar piano för de gamla och det är en underhållning som går hem. Musik stannar kvar längst i de 
dementas medvetande och minne. 
Förändring? 
Jaa, i pensionärsföreningarna, vi har inget att sätta emot. Vi kan inte strejka för vi är pensionärer hur vi än 
bär oss åt och vi halkar efter när det gäller utvecklingen av våra pensioner. /…/ För sex år sedan då min 
syster var kommunicerbar tyckte hon att samhället ställde upp för dom gamla och hon var väldigt nöjd. 
 
 

Sture känner sig inte diskriminerad tvärtom favoriserad som får subventioner och känner sig 

uppmuntrad av att få jobb vid 74 års ålder. Den dåliga stimulansen i gruppboendet är en klar 

attitydförändring. Personalen har för lite engagemang och den äldre får inte tillräckligt med 

stöd, vård och hjälp. Armgard (1999 s. 81) anser att man ska vara professionell och ha tillräcklig 

yrkeskunskap för att använda sig själv som ett instrument och att en personlig moral och 

medveten etik är av stor betydelse i mötet av en människa i nöd. Stures personliga tolkning är att 

inte ha tid men tror att det förmodligen finns en annan sanning. För övrigt är personalen mycket 

trevlig och behandlar gästen värdigt. Samhällsstrukturen fungerade bättre förr. Som 

attitydförändring ses pensionärsföreningarna som har halkat efter dom saknar strejkrätt 

(diskriminering), och har en dålig förhandlingssits.  

 
Berta, 75 år: 
Jag ser inga attitydförändringar, men jag såg markanta förändringar i och med att pensionärsförhållandena 
försämrades lite varefter. Änkepensionen ska man inte få behålla. Eftersom jag har varit hemma i många år 
så kan det bli rätt stora försämringar. ”Det va inte allt dom fick i pension, för timlön gav ingen 
pension.”/…/ Sista tiden på lönekontoret var det stora indragningar och det var sorgligt och besvärligt. 
”Trivdes i början men när lönekontoret löstes upp och de placerade oss på olika håll blev det sämre och 
ingen lyssnade ju på oss.”/…/ Jag har inte blivit illa bemött. /…/ I väntjänsten får vi promenera med de 
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gamla, men i övrigt inte utöva några andra aktiviteter med de äldre som kan anses konkurrera med 
hemvården.  /…/ Pensionärerna har inte speciellt roligt hos Birgittasystrarna, de kan bli isolerade. 

 

 
Berta har inte stött på några attitydförändringar eller blivit illa bemött i samhället men ser en 

markant förändring på pensionsförhållandena som gradvis försämrats lite varefter och att 

änkepensionen tyvärr kommer att försvinna. Detta kan innebära större förändringar för en änka 

som inte varit ute så mycket i förvärvslivet. Armgard (1999) sätter som grund, både samhället 

och den enskildes rätt till naturrättsliga traditioner. Uppgiften är att uttrycka vad som anses som 

nödvändiga villkor för att livet både i samhälls och ur privatperspektiv skall fungera enligt givna 

möjligheter (a.a.). Andra förändringar var indragningar på lönekontoret som skapade otrivsel 

(attitydförändringar) och att inte bli inte sedda och hörda (diskriminering). Väntjänsten får inte 

konkurrera med hemvården vilket kan innebära att pensionären inte får tillräckligt med stöd i 

samhälle. Pensionären har inte speciellt roligt på privat äldreboende och blir isolerade 

(attitydförändringar). 

 
Gösta, 76 år: 
Ser inte några markanta förändringar. Har blivit väl behandlade inom sjukvård på många fronter och jag 
har erfarenhet av många olika sjukhus. Många vänner säger att det är svårt och förskräckligt alltihop. ”Men 
man måste vara aktiv själv och tycka till med pretentioner och förslag till behandlingar. Samtidigt vet man 
inte vad man ställs inför eftersom vi båda är väldigt rörliga”. 
Samhällsstruktur, markanta förändringar? 
Tycker det fungerar bra och har svårt att gå in på allmänt gnäll som inte nyttjar till någonting. /…/ Man 
skall tillåta privatvård, ser inte dom stora orättvisorna om någon betalar för sig och går före i kön det finns 
plats för alla möjligheter. /…/ Känner ingen stress av neddragningar har alltid fått remiss vid akuta behov. 
/…/ ”När man blir kvar i arbetet för länge och inte kan presterar så mycket”. Jag tror yngre människor är 
mer känslokalla nu än tidigare när det gäller att behålla äldre arbetskamrater på arbetsmarknaden. Den 
äldre står i vägen och tar bort möjligheter för den yngre”. 
 
 

Gösta ser inga markanta förändringar. Har testat olika sjukhus och upplever att vården fungerar 

bra men har vänner som säger att det är svårt och förskräckligt alltihop, vilket kan tolkas som en 

dåligt fungerande vård. Man måste själv vara aktiv och komma med förslag på den behandling 

man behöver. Gösta tycker samhällsstrukturen fungerar bra och har svårt att gå in på allmänt 

gnäll. Han anser att privatvård ska tillåtas och ser det inte som orättvist om man kommer före i 

kön när man betalar för sig. Han har alltid personligen fått remiss vid akuta behov. Gösta ser som 

markanta förändringar attitydförändringar hos de yngre i form av en känslokallare attityd mot den 

äldre på arbetsplatsen och anser att de utgör hinder och tar bort möjligheter för den yngre. Såg 

attitydförändringar på 40-talisterna som inte lyssnade på äldre med arbetslivserfarenheter. Han 

har även sett liknande tendenser på sina egna barn. I artikeln ”Äldre i vårt samhälle” (2003) ser 

man på begreppet ”ålderism”, diskriminering mot den äldre som återkommande problem i 

samhället. 
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Arbete och hälsa 

Den äldres självbild och självkänsla är beroende av dennes livshistoria. Ålderdomen är den sista 

fasen i en människas utveckling. Stuart- Hamilton (1995) tycker att det är svårt att tydliggöra när 

medelåldern tar slut och ålderdomen börjar. Cederqvist-Nilsson (2004) har tagit upp faktorer som 

påverkar upplevelsen av det friska åldrandet och jag har ställt mig frågan vad det innebär. Ett 

normalt åldrande innebär helt naturliga fysiska förändringar i kroppen. Vid sjuttio år har vi 

exempelvis cirka 30-40 % färre neuroner i njurarna än vid trettio. Vårt kärlsystem påverkas och 

blir mindre elastiskt vilket innebär förhöjt blodtryck, blodkroppar och hjärnceller minskar till antal 

och vi ser och hör sämre. Cederqvist-Nilsson (2004) påpekar vidare att god hälsa i hög ålder, liten 

eller ingen funktionsnedsättning, personlig tillfredsställelse, aktivt engagemang i livet och 

bibehållen kognitiv kompetens krävs för att ernå ett lyckosamt åldrande ”successful ageing”. Av 

intresse är då att se om den äldre själv skulle kunna påverka en del faktorer för att må bättre. 

Därför ställde jag följande fråga till pensionären själv och frågan som följde var: 

 

Hur ser du på begreppet pensionering och hälsa, tror du att pensionären skulle må bättre av att 

arbeta längre? Utveckla för och eller nackdelar – varför? 

 
      Karin, 73 år: 
      ”Jag tror att en del skulle ha mycket att ge och kunna vara i arbetet längre. Jag känner många som gärna skulle 

ha fortsatt att arbeta – men är man 65 så klipps man av”. Jag tycker det är synd och slöseri med kunskaper av 
fullt arbetsföra som besitter mycket idéer och inspiration. Vi har inte råd att pensioneras så här tidigt. Samtidigt 
tror jag nog det finns många som inte skulle orka arbeta längre och ser pensioneringen som en befrielse. Det ger 
varken personlig eller samhällelig fördel av att tvingas arbeta längre. Att höja pensionsåldern för alla tror jag 
inte på. /…/ Jag skulle absolut ha fortsatt på halvtid (nu har jag trappat ned) ”å andra e ju alldeles färdiga”. 
Attityder mot pensionären?   
Tänkbart! Det går ju inte att vända på kort sikt. Man utnyttjar för lite kunskaper som dom äldre besitter. 
Man kan trappa ned lite lagom.  
 

Karin tror att en del pensionärer fortfarande skulle ha mycket att ge på arbetsmarknaden och hon 

känner många som gärna skulle fortsätta att arbeta efter pensioneringen. Hon tycker det är 

synd och slöseri på kunskaper när fullt arbetsföra personer plötsligt klipps av från arbeten vid 

fyllda 65 år. Östnäs (2000 s.290) ser valfrihetsideologin som ett steg mot framtiden och 

poängterar själbestämmande och integritet det vill säga att den äldre ska ha rätt att besluta om 

sin egen person. Karin tror också att det nog finns en del som inte skulle orka fortsätta arbeta 

efter pensioneringen och ser ingen anledning att höja pensionsåldern generellt. Att arbeta 

halvtid tror hon kan vara lagom mycket för en pensionär, det vill säga att trappa ned lite lagom.  

Karin kan tänka sig att det förekommer negativa attityder mot pensionärer på arbetsmarknaden, 

men det kan vara svårt att åtgärda på kort sikt och hon anser att den äldres kunskaper utnyttjas 

alldeles för lite.  
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Sture, 74 år: 
”Jag tycker jag är lyckligt lottad som har kommit in på verksamheten i musiken och Röda korset.” Det är 
oerhört viktigt att man är igång och gör saker och inte slår sig till ro. Man måste ha en klar uppfattning vad 
man vill göra som pensionär. /…/ Detta kan sammanhänga med hur man trivdes på sitt jobb. Jag trivdes 
inte de senaste åren. ”För mej var det en underbar hägrande ljus framtid jag gick till mötes.” /…/ Jag tror 
många med glädje skulle jobba vidare om dom trivdes på sina jobb det är svårt att ge ett generellt svar. /…/ 
”Jag vågar påstå att man mår mycket bättre att göra någonting som är meningsfullt”. När jag gick i pension 
fick jag i uppdrag att vara guide på ett slakterimuseum. Att guida skolklasser utvecklade min förmåga att 
tala inför publik och det krävdes en del för att kunna lyckas fånga intresset. Detta stimulerade mig att vara 
min egen och kunna använda min egen modell. /…/  För fem år sedan fick jag angina pectoris och 
opererades men har mått perfekt sedan dess och kan glädja mig åt en god hälsa. 

 
 
Sture anser sig vara lyckligt lottad som har kommit in på verksamheter som musik och 

hjälpverksamheten inom Röda korset och betonar vikten av att ha en klar uppfattning vad man 

vill och inte slå sig till ro som pensionär. Tornstam (1998 s.114) säger att redan från den 

gerontologiska forskningens begynnelse ansåg man att ett gott åldrande var förknippat med 

aktivitet. Sture anser att känslan av att vilja fortsätta arbeta till stor del hänger samman med hur 

man trivs på sitt arbete och tror att många med glädje skulle arbeta längre, men tycker det är 

svårt att ge ett generellt svar. Han betonar att man mår mycket bättre av att göra något 

meningsfullt samt gläds åt sin goda hälsa. 
 

 
Berta, 75 år: 
”Pensionären mår bättre av sysselsättning.  Om det sen skall vara fast sysselsättning eller ligga mer åt det 
frivilliga hållet kan ju vara individuellt olika kanske. Men det är bra om man har lite fasta saker att göra”. 
Sysselsättning - förbättrad hälsa? 
Jag tror det. 
Ju trevligare man har, desto friskare? 
Ja jag tror det, men det ska väl inte gå till överdrift heller så att det blir betungande och att aktivera sig lite 
lagom är väl bra. 
 

Berta tycker att man mår bättre av sysselsättning men att det måste få avgöras individuellt. Hon 

tror också att sysselsättning förbättrar hälsan men betonar att det trevliga inte får gå till 

överdrift så att det blir betungande. Om aktivering sker i lagom stora doser kan nog anses som 

bäst. Stuart-Hamilton (1995, s.137) säger att det inte behöver bero på inre tvång när äldre 

människor drar sig ifrån omgivningen och blir inåtvända utan beror kanske på att vänner dör 

bort och att det finns förhållandevis få företeelser som lockar de äldre ut i samhället. 

 
 
Gösta, 76 år: 
Vi har det rätt hyggligt här i Sverige men vill man arbeta vidare så tycker jag väl man ska kunna göra det, 
men i detta måste individen få ha sin egen inverkan och framföra sina egna önskemål. Men om det finns 
möjlighet i samhällets ekonomi så ska man inte vara kvar så att man blir gift med arbetet. Ty risken finns 
när pensioneringen väl inträder att man inte vet vad man ska göra. 
Kanske trivs med att gå till ett arbete? 
Det beror på. Man måste uppmuntra en pensionär att inte vara passiv, att ha ambitioner, fysisk aktivitet, 
röra på sig och se till att man är med i nätverken 
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Gäller kanske inte alla, kan det då vara till hjälp att gå till ett arbete? 
Ju längre man dröjer med omställningen desto värre blir det. Om man dröjer till 70, vad gör jag om jag inte 
har odlat fram ett intresse för att fortsätta med någonting. Det är inte bra att bara haka fast vid ett arbete. 
Kan det inte göras senare? 
Det blir svårare att pendla över från den ena dan till den andra när man väl har kommit upp till närmare 70. 
Man blir så oerhört inrutad. Det gäller då att man har ett meningsfullt arbete och får erkänsla så att man 
inte blir sedd som ett skämt. Ska man vara kvar ska man vara produktiv och få fram ett positivt bidrag och 
inte bara hållas under armarna.  
 
 

Gösta anser att vi har det bra i Sverige och tycker att om man absolut vill arbeta längre ska man 

få göra det, men i detta måste individen själv få avgöra. Men han anser att detta är en 

samhällsfråga. Om ekonomin tillåter ska man inte vara kvar i arbetet i onödan, så att man blir 

gift med arbetet. På frågan om inte pensionären trivs bättre av att gå till ett arbete anser Gösta, att 

det beror på och menar att man ska förbereda pensionären på olika aktiviteter och odla fram ett 

intresse till pensioneringen. Gösta säger att ju längre man är kvar på arbetet desto värre blir det 

att gå i pension, för risken är att man blir så väldigt inrutad av sitt arbete. Han ser en fara i att 

stanna kvar för länge på arbetsmarknaden med risken att man blir sedd som ett skämt. Ska man 

arbeta måste man vara produktiv och inte bara hållas under armarna. Som mått på social ålder 

innebär samhälleliga förväntningar hur man bör bete sig i olika åldrar. Enligt vårt västerländska 

synsätt är man lugn och stillsam över sextio år och starten på ålderdomen innebär att man slutar 

arbeta och går i pension (Stuart- Hamilton, 1995 s.15). 

 

Aktuell livssituation 

En vanlig myt när man blir gammal är att man förr eller senare blir ensam och utanför samhället. 

Detta hänger förmodligen samman med samhällsstrukturen och beroendesitsen av andra. När 

man inte kan klara sig själv måste andra träda in för att hjälpa till och i den mån och hur mycket 

hjälp som kan ges avspeglas tydligt i den äldres livssituation, det vill säga sambandet mellan 

sociala relationer och den enskildes välbefinnande. Enligt Tornstam (1998 s.79) ger den 

gerontologiska forskningen inte stöd åt antagandet att dagens äldre är övergivna, ensamma och 

isolerade utan tvärtom. Detta fick bli utgångspunkten till min fjärde fråga som löd: 

 

Har du haft känsla av ensamhet eller utanförskap från samhälle och omgivning som pensionär? 

Varför och vad beror det på? Vilken eller vilka metoder skulle vara bra att tillämpa för att 

hantera eller motverka ensamhet? 

 
Karin, 73 år: 
”Jag känner mig inte ensam. Jag har tillräckligt många goda vänner ur olika grupper från olika saker i 
livet”. Men det är klart när man blir riktigt gammal och vännerna har hunnit gå bort kan man nog känna sig 
utanför. Förhoppningsvis har man väl vänner i olika åldrar.  
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Hantera?  
Det finns olika pensionärskurser och föreningar för olika behov och skolor till exempel medborgarskolan. 
/…/  Man behöver människor omkring sig. Men det finns människor som inte har så lätt att hitta vänner 
och är man mer ensam än man vill vara kan det vara farligt. Då gäller att man har vänner som rycker in och 
ställer upp med stöd.  
Personalneddragningar? 
Det är bedrövligt. Alla sidor bör stimuleras både det intellektuella som samtalsgrupper ger eller att läsa 
böcker samt att sysselsätta sig med händerna. Det finns rikstäckande organisationer som har stora lokaler 
med plats för vävstolar, träslöjd och samtalsgrupper. /…/ Vi hyr en 1700-tals stuga av kommunen till vår 
slöjdgillesförening. Förtjänsten går till hyra, reparationer, välgörande ändamål som stipendier till 
ungdomar  
Hantera ensamhet? 
Oh, ja många sitter och syr, klipper mattrasor och orkar dom inte detta kommer dom i alla fall till kaffet. 
De får stor social hjälp. Vi hämtar upp varandra. Vissa kvällar har vi olika aktiviteter och det finns många 
smågrupper som ställer upp. Jag tror nämligen att göra hantverk stimulerar hjärnan. 
 
 

Karin känner sig inte ensam utan tycker att dom vänner hon har representerar behovet av 

vänner utifrån olika kategorier av intressen. Men betonar även att det kan bli problem om 

vännerna går bort och att det då gäller att ha en representativ lista i olika åldrar så att inte alla 

vänner försvinner på en gång. Ensamheten hanterar man bäst genom att engagera sig, för man 

behöver människor omkring sig. Tornstam (1998, s.155) framhåller att problemet med de 

teoretiska förutsägelserna att gängse rollteoretiska utgångspunkter leder till ensamhet och 

isolering stämmer ganska illa med den empiriska verkligheten. Karin anser att ensamhet är 

farligt om man är mer ensam än man vill vara och då gäller det att ha vänner som ställer upp. 

Hon tycker också det är bedrövligt med personalneddragningar och anser att alla sidor hos en 

pensionär bör stimuleras. Detta görs bäst genom föreningsaktiviteter av olika slag och att man 

stimulerar både det intellektuella som det fysiska samt anser att hantverksarbete också ger bra 

hjärnstimulans.  
 
 
Sture, 74 år: 
Känner mig nojig och smådeppig när det är tomt i almanackan. Jag har inte förberett mig på att avlösa den 
stressiga perioden med någonting annat. Känner mig präglad från min barndom att man måste göra 
någonting… ”för vem är det egentligen jag har dåligt samvete för”.  
Hantera eller motverka ensamhet? 
Det man gör ska vara kul. Om man är ensam får man försöka hitta på något att göra. Som exemplet på 
förare vid hovstallet kan jag härleda från barndomens gamla pojkboksdrömmar, det är roligt att köra 
hovfolk. /…/ Jag är lyckligt lottad. Genom kontakter på ”Äldre centrum” ser jag hur trevligt ensamma 
äldre damer har när dom söker sig gemenskap med andra. Dom kommer i rollatorer, rullstolar och 
färdtjänster till trevliga samvaron, soppluncher, kaffe och underhållning. /…/ Jag ser med förskräckelse på 
kommunens ambitioner att spara pengar på nedskärningar genom att ta bort och minska möjligheten för 
gamla till en meningsfull gemenskap. 
Metoden?  
Det är att marknadsföra, inspirera och hjälpa igång.  
Röda korset försöker kartlägga behoven av väntjänst. Dom har resurser och vill ställa upp men kan inte få 
hjälp med information via vårdcentraler för att dessa inte får berätta något om patienten och detta tycker 
jag kan vara missriktat ibland. 
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      Sture blir nojig och deppig om han inte har någonting att göra och känner att det dåliga 

samvetet är präglad från barndomen att alltid vara igång. I Eriksons (2000, s.61) teorier framgår 

att man inte är kvitt medvetandet ”av det onda,” det vill säga personliga upplevelser, även om 

man har kommit tillrätta med barndomens skuld. Man kan också säga att det medvetna jaget inte 

är upplöst för att man har ett välfungerande ego. Sture tycker att man måste hitta på någonting 

att göra om man är ensam och söka gemenskap med andra. Det finns så många utbud men det 

måste vara lustfyllt och roligt. En bra metod är att marknadsföra, inspirera och hjälpa igång den 

äldre med aktiviteter. Sture har kontakt med ”Äldre centrum” och tycker att många ensamma 

och äldre har trevligt där och ser med förskräckelse på nedläggningshotet. Sture anser det 

missriktat från samhällets när Röda korset försöker kartlägga de äldres behov av väntjänst och 

inte får stöd och hjälp med information via vårdcentraler. 

 
       Berta, 75 år: 

”Man ska skaffa sig snälla barn och det har jag, dom tar väldigt väl hand om mig.” /…/  Vissa dagar när 
ingen ringer känner man sig ensam. Jag har ett fotografi på min man som jag pratar med, man får ju inga 
svar, men det blir ändå lite kontakt. /…/ Röda korskamraterna är fantastiska. Vi var fyra stycken som miste 
våra män inom en sexmånaders period, så vi sitter i samma båt. Vi träffas och har trevligt och gör lite nytta 
ibland också, det vill säga handarbetar, utövar försäljning vid marknader samt samhörighet i övrigt som till 
exempel vid luciafirande. 
Motverka? 
Har man många barn finn det ju alltid hjälp 
Ensam? 
Att bo isolerat, men har man bara buss och tunnelbana går det ju bra. Mycket beror ju naturligtvis på en 
själv vad man gör. Man kan ju inte bara sitta med händerna i kors utan engagera sig i olika aktiviteter, 
kurser, föreningar och att träna sig både fysiskt som psykiskt för att hålla igång hjärnverksamheten. ”Men 
det är ju en fördel om man har en hygglig hälsa också.” /…/ Jag har hört skräckhistorier om färdtjänsten, 
att mycket gamla och dåliga pensionärer med hjärtbesvär blivit nekade och det är inte bra. 
Hantera? 
Vill helst inte tänka på det än men den dagen kan ju komma. 

 

Berta tycker det är bra med många barn för då finns det ju alltid någon som har tid att ställa 

upp. Hon känner av ensamheten vissa dagar när ingen ringer, men tycker hon får en viss kontakt 

att prata med sitt fotografi på sin döde make. Trost & Levin (1999, s. 87) anser att interaktion är 

av central betydelse. Symbolisk interaktionism innebär att människor interagerar med varandra 

och detta gäller då också ”att tala med sig själv” och företeelse anses vara viktig. Eftersom Berta 

är aktiv inom föreningsarbete skapas gemenskap och därigenom har hon också god kontakt med 

vänner som befinner sig i samma belägenhet som hon själv. Berta lägger stor vikt på att ha 

många barn samt olika aktiviteter för att motverka ensamhet och anser att boendet, att inte bo för 

isolerat är väsentligt. Hon anser också att mycket kommer an på en själv det vill säga att inte 

bara sitta med händerna i kors utan engagera sig, både fysiskt som psykiskt. 
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       Gösta, 76 år: 
Har man levt tillsammans i 50 år och en av oss går bort tror jag det blir stor skillnad med all tystnad och 
ensamhet som det innebär, det kan inte vara lätt. 
Motverka eller hantera? 
Man ska inte undvika att ta kontakt eller att pröva att ta kontakt och höra av sig. Man skall hålla kontakter 
och känna efter hur en människa mår och inte låta sig förtröttas och inte heller vara för finkänslig skulle 
jag tro, utan ringa upp och visa intresse för den ensamme. I de flesta fall mår en ensam mycket bättre om 
man försöker prata med dom och det är väl så man vill bli bemött själv skulle jag tro. /…/  ”För övrigt tar 
jag dagen som den kommer och har svårt att förutse vad en plötslig förändring i tillvaron kan innebära”. 
  

Gösta tror inte det blir lätt att bli ensam efter 50 – års äktenskap. Han tycker man ska ta 

kontakt med ensamma människor och känna efter hur dom mår och inte vara för finkänslig eller 

låta sig förtröttas. En ensam mår mycket bättre vid kontakter från människor och att det är väl så 

man vill bli bemött själv i en svår situation. Enligt Stuart-Hamilton (1995) behöver den äldres 

inåtvändhet inte bero på något inre tvång utan beror kanske på att deras vänner dött bort och att 

vi lever i en värd som främst är inriktat på de unga innebär att det finns färre utbud i samhället 

för den äldre som lockar. För övrigt tar Gösta dagen som den kommer och har svårt att förutse 

vad en plötslig förändring kan innebära. 

 

Pensionärens livskvalitet   

Tillfredställda önskningar och behov är livskvalité. Våra behov kan anses vara relativa, detta 

beroende på att varje individ har olika mätningsvärden på vilka behov som behövs eller upplevs 

som viktigast. Om vi först tittar på de vanligaste behoven en människa måste ha för att leva ett 

värdigt och funktionellt liv så utgår man först från det mest basala behovet såsom bostad, hälsa, 

vänner och familjerelationer, ekonomi och kostnader samt mat och kläder. Sarvimäkis (2002 

s.72) uppfattning är att den äldres livskvalitet varierar och därför förekommer det inte någon 

allmän definition på livskvalitet på den äldre och detta ämne har varit ett expanderande 

forskningsområde. Eftersom det är svårt att mäta vad den äldre ser som viktigast av upplevelser, 

behov och livskvalité hoppades jag ändå få svar på min fråga för att få en uppfattning om vad 

begreppet livskvalitet innebär och för att uppnå det ideala åldrandet. Frågan som ställdes var: 

 

Med facit i hand vilka förändringar kan du tänka dig bör uppmärksammas för att uppnå det 

”ideala” åldrandet, det vill säga för att förbättra och tillfredsställa pensionärens livskvalitet? 

 
       Karin, 73 år: 

”Att dom slipper vara ensamma och sitta i sin egen lilla kupa.” Det behöver inte ta så mycket tid för dom 
lyckligt lottade att hjälpa till, det är lätt att glömma. /…/ Att flickorna som kommer med dagens mat inte 
drar ner på tiden utan har tid att sitta ner hos den äldre en liten stund och man får inte drar ner på 
hemtjänstens arbetstider.  Viktigt ”att man inte bara är utan lever med dem.” 
Vad är ett idealt åldrande?  

        Att man inte är bortglömd. Att det finns människor som ger mer tid som familj, vänner och samhälle. Jag   
        tror att dom som går hem med mat och hjälp överlag har mycket mindre tid nu än förr. Det är viktigt att           
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     man förstår problemet och gör något åt det. /…/ Dessutom bör det inte vara så stelbent i samhället utan att  
     det kan få  förekomma djur på äldre boende som låter sig klappas av alla. /…/ Livskvalitet är att få ömhet 
     och beröring samt att få en stund varje dag med någon. ”Att man är något för någon.” 
      

       
Karin tycker man bör uppmärksamma den äldres situation så att denne slipper sitta ensam i 

sin lilla kupa och att de som är lyckligt lottade och kan hjälpa inte glömmer bort att hjälpa till. 

Enligt Tornstam (1998 s.76) skriver Gaunt att många gerontologer hävdar att de äldre får lägre 

anseende ju mer ett samhälle utvecklas.  Karin betonar vikten att inte dra ned på hemhjälpens 

arbetstider så att de får tid att sitta ned och prata en liten stund, med den äldre. Karin anser att 

det ideala är att inte bli bortglömd och att vara omsluten av familj, vänner och samhälle. 

Dessutom kan hon tänka sig små djur på äldre boende som gärna låter sig klappas ty livskvalitet 

är att få ömhet och beröring samt daglig kontakt med någon och att betyda något för någon. 

 
       Sture, 74 år: 

”Att träffa andra människor och vara tillsammans och göra saker.” Det finns ju möjligheter att förkovra sig 
och det ökar stimulansen. /…/ Att bjuda hem människor. Jag kan tänka mig mängder av saker det finns ju 
ett enormt utbud om man bara öppnar tidningen, som till exempel promenadgrupper och stadsvandringar. 
Livskvalitet, för dom som inte kan? 
Nej, det är riktigt jag blir generad när jag bara utgår från mig själv. /…/ Att öka tillgängligheten för 
handikappade och göra förbättringar. Att som Röda korset ta fram en behovsanalys för att komma åt 
problemet. ”Men återigen vad kan vi på Röda korset göra för insatser för att komma åt problemet?” /…/ 
Det känns meningsfullt när man ställer upp och det är roligt för oss som gör det, också. Men det gäller att 
ta reda på vad, vilka och vilket behov individen behöver därför att hälsostatusen är så olika på alla. 

 

Sture tycker det är viktigt att umgås, att göra saker och att träffa andra människor. Han anser 

att det finns ett enormt utbud av saker att göra bara man öppnar tidningen, det vill säga att vara 

aktiv. Han lägger också fokus på att öka tillgängligheten och att göra förbättringar för dom som 

inte kan. Sture ställer också frågan hur Röda korset ska gå tillväga för att få bättre och fler 

kontakter med äldre. Han tycker det känns roligt och meningsfullt att hjälpa den äldre men det 

gäller bara att veta vad, vilka och vilket behov som behövs. Enligt Sarvimäki (2002) vägs 

situationen av hur livet i sin helhet har gestaltat sig för den äldre och vad man kan förvänta sig av 

ålderdomen, acceptans av sjukdomar och samhällets förhållande till åldrandet, kroppens skörhet 

och beroende. 
 
 
Berta, 75 år: 
Att så långt det är möjligt behålla hälsan och det finns olika hjälpmedel till det. Men i viss mån kommer 
det an på pensionären själv att ta initiativ och engagera sig och hålla igång. I äldre boenden får dom kanske 
hjälp av någon. /…/ Att uppmuntra pensionären till att göra saker som gymnastik, promenader, andliga 
föredrag, filmvisning, Tv, inbjuda musikanter och andra aktiviteter som stimulerar psyket. /…/ Samhället 
förväntar sig mycket av de frivilliga att ställa upp, som exempelvis av väntjänsten, men det är svårt att hitta 
tillräckligt med folk som kan ställa upp. Dagcentraler är mycket bra men är nedläggningshotade och 
pensionärer som måste ta sig dit och hem själva kan inte vara alltför orkeslösa.  I dagens läge kan man inte 
bygga upp sin tillvaro på samhället. 
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Berta anser att det är viktigt att behålla hälsan så länge som möjligt och detta kommer i viss 

mån an på pensionären själv det vill säga att försöka hålla igång, ta initiativ och engagera sig. 

Hon lägger också stor vikt på att man ska uppmuntra pensionären till att göra saker för att 

stimulera psyket. Perris (2000, s.135) talar om det myntade ”måste-syndromet” vilket innebär 

personer med ett regressivt beteende som behöver hjälp med att strukturera upp sin tillvaro för 

att kunna göra saker. Berta anser att samhället förväntar sig mycket av de frivilliga 

organisationerna, men att det tyvärr inte finns tillräckligt med hjälp att tillgå. Berta tycker att 

dagcentralerna fungerar bra men att de tyvärr numera är nedläggningshotade. Dessutom måste 

pensionärerna ta sig dit och hem själva vilket medför att de inte får vara alltför orkeslösa för att 

klara av det. Hon anser att man i dagens läge inte kan bygga upp sin tillvaro på samhället. 

 
      Gösta, 76 år: 

Att vara fysiskt verksamma och intellektuellt rörliga för att kunna fortsätta i eget boendet och att ha närhet 
till hälso- och sjukvård, läkarstationer eller vårdcentraler. /…/Att pensionären har rollatoravstånd till vissa 
inrättningar, vilket betyder att dom kan ta sig fram själva. Att kunna klara av sina egna behov själva stärker 
självförtroendet. Dessutom behåller dom den egna initiativförmåga att göra saker av egen kraft så att dom 
inte blir bundna inomhus och passiviseras. /…/ Exempel på livskvalitet är att dom kan klarar sig själva 
långt upp i åldrar och att kunna träffar andra att pratar med. Det är också viktigt att komma ut i friska 
luften till ljus och rörelse för att påverka sinnet och motverka depressioner. Hemtjänster, vårdcentraler och 
distriktsköterskor är andra viktiga funktioner. /…/ Jag tror att man ska bedriva vetenskap hur man ska få 
människor att fortsätta vara aktiva. Att bli liggande och inte kunna röra sig är inte ett människovärdigt liv. 
/…/ Det krävs tankearbete på alla nivåer. Om inte annat tror jag att samhället måste tänka om och 
möjliggöra att fler människor kan ägna sig åt hemarbete genom att ändra på beskattnings eller 
avdragssystem. Det är viktigt att komma igång med detta, även om det inte stämmer med det demokratiska 
synsättet. Vill någon ägna sig åt sådant arbete ska det tillåtas.  

 

Gösta lägger tyngdpunkten på att vara fysiskt verksamma och intellektuellt rörliga för att 

kunna fortsätta i eget boende. Det ska finnas närhet till vissa inrättningar så att den äldre kan ta 

sig till och från av egen kraft vilket leder till upprätthållande av rörligheten. Det egna 

självförtroendet stärks och initiativförmågan stimuleras. I Steens (1988, s.6) forskning av 

aktivering ses genomgående positiva förändringar. Gösta betonar att livskvalité är att röra på sig, 

att påverka sinnet genom att komma ut i friska luften och träffa andra för att prata, samt att ha 

tillgång till vårdcentraler, hemtjänster, distriktsköterskor och andra viktiga funktioner. Gösta 

tycker att man borde bedriva vetenskap om hur man ska få människor att fortsätta vara aktiva ty 

det krävs tankearbete på alla nivåer. Han ser positivt på möjligheten att underlätta med speciella 

avdragssystem så att fler kan ägna sig åt hemarbete för att lösa bristen av vård. 
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Tabell 1.   Sammanfattning av resultat på frågeställningar: ”Förväntningar – retrospektiv”, ”Samhällets attityder”,  
               ”Arbete och hälsa”, ” Aktuell livssituation” och ”Pensionärens livskvalitet”. 
 

– Förväntningar – retrospektivt – 
Förväntningar, visioner, önskemål och målsättningar före pensioneringen.  Har förväntningarna uppfyllts idag? 

 
Karin, 73 år – längtade ej till pensionen, tänkte   
– svårt att fylla dagarna, ville göra det hon orkade.      

— Har infriats, inte så tråkigt, trivs och känner sig 
behövd. Väver, syr, arbetar och träffar vänner. 

Sture, 74 år – längtade till pension – vantrivdes, 
utvecklas mera, musicera, väntjänsten, hovstallet. 

— Börjat ny karriär, lever i de bästa värdar, simmar, 
umgås, motionerar, arbetar, spelar musik. Trivs. 

Berta, 75 år – skönt att få sin tid – har stor familj, 
inga förväntningar och tänkte ej på målsättningar.   

— Tycker – allt är trevligt och uppfyllt idag och har 
roligt som pensionär mycket genom Röda korset. 

Gösta, 76 år – turen att bli pensionär, ej varit så 
målinriktad, samt förtidspensionerades från 60 år.  

— Tid för intressen, nöjen, seglar, motionerar, reser. 
Allt har uppfyllts idag och trivs som pensionär. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Samhällets attityder – 

Samhällsstrukturen, markanta förändringar?  Stöd, hjälp och vård? Finns attitydförändringar, diskriminering? 
 
Karin, 73 år – ej drabbad av vård. Neddragningar – skrämmande, dålig vård. Läkarstationer – fungerar bra. 
 Attityd – ej sedda. Förändringar – snöröjning, neddragningar. Diskriminering – tar ej hand om äldres kunskaper. 
Sture, 74 år – inte själv diskriminerad. Attityder – dålig stimulans av äldre. Ej tillräckligt – stöd, vård och hjälp. 
Strukturen – bättre förr. Förändringar – pensionärsföreningar saknar strejkrätt och har en dålig förhandlingssits. 
Berta, 75 år – ej stött på attitydförändringar, Förändringar –försämring av pensionsförhållandena, indragningar. 
Otrivsel – arbetsplatsen. Ej stöd - väntjänst och pensionärer. Diskriminering – inte sedda. Privatvård – isolerade.  
Gösta, 76 år – ej stött på samhällsförändringar. Enligt vänner – dåligt fungerande vård. Bra – privatvård, mer utbud. 
Även – före i kön om du betalar. Samhällsstruktur – bra.  Attityder – synliggörs, från yngre mot de äldre. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Arbete och hälsa – 
Pensionering och hälsa. Skulle pensionären må bättre av att arbeta längre? För och nackdelar, varför? 

 
Karin, 73 år – gärna fortsätta.  Synd, slöseri – att klippa av arbetsföra 65 –åringar. Men – ”alla” orkar inte.  
Arbeta längre – ej generellt.  Fördel – att arbeta halvtid och trappa ned lite lagom. Nackdel – outnyttjad kunskap.   
Sture, 74 år – känner sig lyckligt lottad. Trivs – med allt. Viktigt – veta vad man vill göra och inte slå sig till ro. 
Känsla – ha arbetstrivsel. Må bättre – ha god hälsa och meningsfullhet. Arbeta längre – svårt att säga generellt. 
Berta, 75 år – mår bättre av sysselsättning. Fördel – aktiveras lagom. Nackdel – betungande. Individen – avgör.  
Gösta, 76 år – vi har det bra. Arbeta – om man vill, inte i onödan. Längre – det beror på, ju längre desto värre. 
 Individen – avgör. För länge – ett skämt. Producera – ej under hållas. Förberedas  inför – odla fram ett intresse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Aktuell livssituation – 
Ensamhet och utanförskap i samhälle? Varför? Metoder för att hantera eller motverka. 

 
Karin, 73 år – känner sig inte ensam. Gäller – en representativ lista på vänner. Hantera – engagera, stimulera  
alla sidor. Farligt – mer ensam än vad man vill. Motverka – utöva föreningsaktiviteter, intellektuellt som fysiskt. 
Sture, 74 år – blir deppig utan aktivitet. Hantera – hitta på något att göra och söka gemenskap. Motverka – ha  
roligt och lustfyllt. Metod – marknadsföra, inspirera, hjälpa. Samhälle – information missriktad, kartlägga behov. 
Berta, 75 år – bra med många barn. Känner – ensamhet ibland. Hantera – engagera fysiskt som psykiskt, ej bo 
isolerat, ”beror på en själv.” Kontakt – fotografi av make och vänner. Motverka – föreningsarbete och aktiviteter.  
Gösta, 76 år – svårt bli ensam. Ta kontakt – med ensamma, ej förtröttas. Hantera – prata  (enligt egen önskan). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Pensionärens livskvalitet –  
Vilka förändringar bör uppmärksammas för att uppnå det ideala åldrandet för att tillfredsställa livskvalitet?  
 
Karin, 73 år – uppmärksamhet.  Lyckligt lottade – får ej glömma. Arbetstider – ej dra ner. Kvalitet – få kontakt,  
ömhet och beröring. Ideala – ej bli bortglömd utan omsluten av familj, vänner och samhälle. Att vara – någon. 
Sture, 74 år – att umgås. Ha kontakt – med andra. Aktivt – göra saker. Göra – förbättringar för handikappade.   
Ge – ökad tillgänglighet. Känns –meningsfullt att hjälpa. Känna till – vad, vilka och vilket behov som behövs.  
Berta, 75 år – viktigt att bibehålla hälsan. Kommer an – på pensionären själv. Initiativ – vara igång, engagera.   
Att göra – uppmuntra, stimulera psyket. Att tillgå – frivillig hjälp, ej tillräckligt. Samhället – har förväntningar.  
Gösta, 76 år – fysiskt verksam och intellektuellt rörlig. Bostad – eget boende. Närhet – för upprätthållande av 
 rörlighet. Tillgång – samhällstjänster. Livskvalitet – vara igång, komma ut, träffa andra. Viktigt – mer forskning. 
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Sammanfattande slutsatser av resultat och analys 
 

Tillvägagångssättet av de centrala meningsenheterna är sammanställda till en naturlig och 

enhetlig helhet av samtliga intervjupersoners förväntningar retrospektivt och jag har följt upp vad 

pensionärens prospektiva hypotes av framtidsvisionen på pensioneringen har förmedlat. 

Resultatet är synliggjord i tabellform se ovan för att jag bättre skulle kunna följa upp, jämföra 

och åskådliggöra samtligas svar till studien. Temasvaren med utgångspunkt från frågeställningen 

har följts upp och framställts schematiskt steg för steg vilket också gjort det lättare att överblicka. 

 

 Till utvärderingen i analysdelen har jag granskat och sammankopplat pensionärens utsagor av de 

framkomna svaren till forskningen utifrån de teoretiska perspektiven och för att kunna följa upp 

utgångspunkternas användbarhet och relevans som material till utvärderingen  

 
Sture, Berta och Gösta längtade till pensioneringen medan Karin var orolig att hon inte skulle 

kunna fylla dagarna med något meningsfullt och ”känna sig behövd i samhället”. Samtliga har 

varit pensionärer från åtta till sexton år och är idag mycket aktiva pensionärer som trivs utmärkt 

och har roligt som pensionärer. Trots målsättningar eller inte före pensioneringen har målen över 

förväntan uppfyllts och de lever i de bästa av värdar. Vissa har börjat en ny karriär och arbetar 

avlönat eller oavlönat. Samtliga personer har också ett stort utbud av släkt och vänner, idkar 

föreningsverksamhet och stimulerar sig med olika aktiviteter både fysiskt som psykiskt. 

 

Karin, Sture och Berta tycker det är skrämmande med nerdragningarna i samhällsstrukturen som 

bland annat har visat på otillräcklig vård, stöd eller hjälp och tycker strukturen var bättre förr. 

Som förändringar påpekades pensionärens försämrade förhandlingssits. Gösta hade däremot inte 

stött på några samhällsförändringar annat än via hörsägen av vänner som tycker, ”det är 

förskräckligt”. Samtliga är klart eniga angående attitydförändringar mot de äldre, det vill säga att 

inte bli sedda, vara isolerade, få dålig stimulans, att inte ta hand om äldres kunskaper samt att den 

yngres attityder mot den äldre är mer känslokall nu än förr ute på arbetsmarknaden.  

 

Samtliga hade svårt att generellt säga huruvida pensionären skulle må bättre av att arbeta eller 

inte. Karin tyckte det är synd och slöseri på kunskapen att klippa av en arbetsför 65 åring. Det 

vore bättre att trappa ned lite långsamt eller arbeta halvtid. Gösta anser att den äldre kan bli ”sedd 

som ett skämt,” om han eller hon stannar kvar på arbetsmarknaden för länge. Samhället bör bidra 
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med att förbereda pensionären och odla fram ett aktivt intresse som pensionären kan fortsätta 

med som pensionär. Sture anser, att det beror på hur man trivs på sitt arbete och Berta tycker det 

är en fördel att aktiveras lite lagom, men i detta måste individen skälv avgöra. Alla är klart eniga 

att pensionären mår bättre av att ha något meningsfullt att sysselsätta sig med. 

 

Samtliga personer 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 ensamma som inte själva har förmågan att ta tag i sitt liv och att 

marknadsföra, kartlägga behov, inspirera och hjälpa igång utan att förtröttas. 

 

En resumé över samtligas svar på ett idealt åldrande och på tillfredsställd livskvalité visas på 

betydelsen ”att inte vara bortglömd”. Att ha kontakt, få ömhet och beröring samt god 

omvårdnad. Att vara omsluten av familj, vänner och samhälle det vill säga ”att vara någon”. Att 

få möjlighet till tillgänglighet för att uppnå en bibehållen hälsa. Att få hjälp med aktivering och 

stimulering genom fysisk träning och intellektuell rörlighet. Att samhället är behjälplig och 

öppen till frivillighet av olika hjälpverksamheter. Att se till att pensionären har närhet till 

samhällstjänster för att bättre stödja pensionärens behov och möjlighet att själv kunna 

upprätthålla rörligheten genom att vara igång, komma ut, klara sig själv och träffa andra. Och sist 

men inte minst ”mer forskning” för att kunna tillhandahålla mer kunskap om behoven och 

erbjudas en bättre samhällsstruktur på stöd, vård och hjälp åt pensionären.  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

 

Sammanfattande diskussion  
 

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka fyra pensionärens prospektiva målsättningar, 

förväntningar och visioner retrospektivt samt att efter tio års pensionering följa upp vad som 

hände och om förväntningarna blev uppfyllda eller inte. Intervjupersonerna som var cirka 75 år 

har genom egna berättelser kvalitativt givit svar på frågor som explicit möjliggjort bedömningen 

hur pensionären sett på sina framtidsvisioner, måluppfyllelse och senare händelser. 

 

Det har forskats mycket på åldrandet och vad det psykodynamiskt och socialt innebär för en 

individ att bli pensionär. Av intresse är; vilka grundförutsättningar som finns för att få sina mål 

och önskningar uppfyllda, hur pensionären känner sig inför det förväntade samt vilka preferenser 

som finns beträffande livsstil och personlighet. Ålderdomen är den sista fasen i en människas 

utveckling. Stuart- Hamilton (1995, s.14) talar om att 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. 

 

Under tema ”förväntning – retrospektivt” utryckte de flesta intervjupersonerna att de hade sett 

fram mot sin pensionering och att de i dagens läge trivdes och levde i de bästa av värdar. Allt var 

uppfyllt och roligt Detta stämmer väl överens med Eriksons (2000) fullbordade livscykels 

åttasteg trappans positiva preferenser: hopp, vilja, målmedvetenhet, kompetens, trohet, kärlek, 

omsorg och visdom. Under tema ”samhällets attityder” tyckte intervjupersonerna att 

neddragningarna var skrämmande och tyckte den dåliga vården var oroväckande, men ansåg sig 

inte själva vara drabbade och var klart eniga om att samhällsstrukturen var bättre förr. På tema 

”arbete och hälsa” tyckte samtliga att arbeta efter 65 år inte skulle gälla generellt, men var också 

i detta fall eniga om att individen mådde mycket bättre av att vara aktiv, ha god hälsa och känsla 

av meningsfullhet. På tema ”aktuell livssituation” gällde att ha en representativ lista på släkt och 

vänner samt att vara engagerad, stimulera alla sidor, vara fysiskt och psykiskt aktiv och ta 

kontakt och hjälpa andra ensamma. De levde själva efter dessa normer. På temat, ”pensionärens 

livskvalitet” gällde upprätthållande av rörlighet, att inte bli bortglömd, träffa andra, tillgänglighet, 
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ha kontakter, få ömhet och beröring. Samtliga fyra intervjupersoner representerade urvalet av 

personer som hade varit pensionärer från åtta till sexton år. Av resultatet att döma kunde jag inte 

låta bli att förvånas över all denna positivism av upplevelser, synsätt och engagemang som 

pensionär. Är detta verkligen den relevanta verkligheten av pensionärens livssituation idag? 

Eftersom urvalet innehöll en viss kategori av pensionär det vill säga att de tillhörde samma 

samhällsklass, bostadsområde och livsbetingelser i övrigt är jag inte helt säker på att detta 

åskådliggör dagens sanna pensionär med dåliga levnadsförhållanden, dålig ekonomi, sjukdomar, 

utsatthet och ensamhet och vad det kan innebära. Visserligen hade mitt urval pensionärer också 

drabbats av svårigheter som cancersjukdomar, hjärtinfarkt och förlorade livspartners och ändå 

lyckats komma igen. I mitt tillvägagångssätt utgick jag från att välja pensionärer från en ideell 

verksamhet. Om jag som jag först hade planerat utgått från svar via annonsering i massmedia 

hade förmodligen urvalet varit ett helt annat som större bredd, geografisk spridning och mer 

täckande som forskningsmaterial. Men under rådande omständigheter av kostnader och angiven 

tidsmarginal föll urvalet på dessa pensionärer.   I vilket fall som helst så tydliggör svaren av 

resultatet vikten av att ha ett stort fungerande nätverk, intresse att aktivera sig, engagemang att 

hjälpa sig själva och andra, positivt tänkande, självständighet, framtidsperspektiv, se till att vara 

behövd, hitta meningsfullhet och känna glädje över den egna livssituationen och att inte fastna i 

den omvittnade grå zonen i pensionärsrollen.  Erikson (2000) anser att lekfullhet (initiativ) utgör 

en väsentlig ingrediens på alla senare stadier och det är utifrån detta stadium ursprunget 

oidipusdramat (kärleksrelationen mellan far och dotter kontra mor och son) hänförs. Humorn, 

människans förmåga att kunna skratta både åt sig själv och åt andra bygger också på lekfullheten. 

Motpolen till initiativ är hämning Erikson 2000 s. 74).  

 

Detta ger klart belägg på att Hallbergs (2001, s.306) eländesperspektiv inte stämmer med 

verkligheten enligt forskningen, då åldrandet uppfattas som en period på förluster av resurser. En 

av fyra intervjupersoner längtade inte efter pensioneringen eftersom hon trodde att det skulle bli 

svårt att fylla dagarna med något meningsfullt. Men hon fick en förändrad grundinsikt vid 

pensioneringens inträde och arbetar idag, åtta år senare deltid och känner sig behövd i samhället. 

Tre av intervjupersonerna drabbades under början av sin pensionering av allvarliga 

kroppssjukdomar, opererades och tillfrisknade. Personerna lever efter måtto ”det goda 

åldrandet” från det salutogenetiska perspektivet Hallberg, (2001); Antonovsky, (1991) och har 

visioner och målsättningar att fortfarande utvecklas och må bra. De arbetar, aktiverar sig, träffar 

vänner och engagerar sig med hjälpverksamhet. I Eriksons (2000) livsbetingelser uppstår insikten 
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att valmöjligheterna krymper och de vuxna måste tillsammans koncentrera sig på att ta hand om 

vad de oåterkalleligen har valt (a.a.). 

 

Enligt Tornstams (1998, s.114) aktivitets teoris grundläggande synsätt är ett gott åldrande 

förknippat med aktivitet och att individen fortsätter ha samma önskningar som under 

medelåldern. Detta visar sig stämma bra på mina intervjupersoner. Tre av personerna var 

fortfarande aktiva med arbete både avlönat som oavlönat. Enda skillnaden var att de hade valt sin 

sysselsättning under friare former det vill säga att inte var helt beroende av en fast lön. En av 

försökspersonerna som gick i pension tre år före 65 år på grund av att han inte trivdes på sitt 

arbete påpekade att arbetet ska vara roligt och meningsfullt och han är mer aktiv idag än vad han 

någonsin varit under hela sitt yrkesverksamma liv. Efter aktivitetsteorin kom 

disengagemangsteorins hypotes att individer vill lösgöra sig från samhället. Detta synsätt ger inte 

stöd åt mitt forskningsresultat. Erikson (2000) vill anta jagets syntesmetoder som att upprätta 

fungerande försvar mot icke önskvärda impulser och affekter och återger ”jag”-känslans 

grundläggande existensmönster att ha ett centrum, att vara aktiv, hel och klart medveten för att 

övervinna känslan av att vara perifer och inaktiv, fragmenterad och oklar (Erikson 2000 s. 82). 

Två av intervjupersoner hade förlorat sina livspartner och stundtals anfäktats av svår ensamhet. 

Men av olika anledningar kom de i kontakt med aktivitetsverksamheter där behoven av kontakter 

snabbt hade avhjälpt tomhetskänslan. De var helt på de klara med, att man själv måste ta tag i 

sina liv och engagera sig. De känner sig mycket tillfreds med livet idag och tyckte de hade roligt 

hela tiden. Enligt Hagbergs (2002, s.75) teori är det egna synsättet på en livshistoria av stor 

betydelse för det aktuella välbefinnandet. 

 

I valet av metod utgick jag från fyra okända aktiva pensionärer. Nackdelen med detta var att jag 

bara kunnat följa upp en viss kategori av individer med liknande utgångsstatus. Vilket gör det 

svårare att ifrågasätta generaliserbarheten Däremot var det en fördel att jag kunde utgå från 

samma utgångsläge vid bearbetningen och relevansen av svaren. I mitt forskningsprojekt 

studerade jag lika många män som kvinnor. Mitt intresse var också att observera om det skulle 

visa sig några skillnader i intervjuobjektens svar på mina intervjufrågor. Visserligen var mitt 

forskningsmaterial för litet det vill säga för få undersökningspersoner för att kunna säkerställa ett 

fullvärdigt relevant resultat för att kunna användas som utredningsunderlag till den kvalitativa 

forskningen. Resultatet visade dock att kvinnorna var mycket mer blygsamma och osäkra i sina 

uttalanden och hade svårt att ge några långa uttömmande svar. De svarade kort och koncist med 

påföljden att jag oftast fick sticka emellan med extra frågor. I tidigare forskning på män och 
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kvinnor menar feminister att mjuka kvalitativa data lämpar sig bättre för kvinnoforskning, 

eftersom kvantitativa metoder uppmuntrar till en osund åtskillnad mellan dem som vet och dem 

som inte vet. Männens linjära sätt att uttrycka sig kan förvisso fångas genom frågeformulär. Med 

kvinnornas sätt att skapa förbindelser mellan olika områdena av sina liv kommer man närmare 

genom kvalitativa djupintervjuer (Scott, 1985).  

 

 

Slutsatser  
 

Resultatet av studien visar att intervjupersonernas målsättningar och visioner har blivit uppfyllda. 

De längtade till pensioneringen och blev inte besvikna. De är aktiva och fyller dagarna med 

meningsfulla ”jag –sammanhang” Erikson (2000) och har ett öppet och positivt synsätt till den 

egna livssituationen. Mina frågor var också relevanta och täckte upp allt det upplevda som jag 

hade för avsikt att undersöka som förväntningar, attityder, hälsa, livssituation och livskvalité i 

svaren ur den äldres retrospektiva utsaga. Som teoretisk reflektion har jag utgått från livslopp och 

psykoanalys som överordnat perspektiv samt reflekterat på synpunkter av förväntningar, 

attityder, hälsa, livssituation och livskvalitet (Erikson, 2000; Tornstam, 1998; Hagberg, 2002; 

Hallberg, 2001). Trots synsättet på samhällsstrukturens neddragningar ser pensionären ljust på 

framtidsperspektiven tro, hopp och kärlek. Känslan av att odla fram intressen och vilja engagerar 

sig och bistå med hjälp till andra ligger högt i fokus. Pensionären känner sig lyckligt lottad idag 

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

och rulla tummarna. Pensionären känner en stark tillfredsställelse och meningsfullhet att hjälpa 

andra medmänniskor. Som intressant ämne och forskningsförslag vore att följa upp denna 

kategori av pensionärer om ytterligare tio år. Finns framtidsperspektivet, visionerna och 

förväntningarna fortfarande kvar? 

 42



Referenser 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Armgard, L. -O. (1999). ”Moral och etik i socialt arbete.” i A. Ronnby (red.), Etik och idéhistoria 

i socialt arbete. Umeå: Tryckeri City. 

 

Axelsson, P. (2000). ”Dags att vakna”: Kjell-Olof Feldt varnar för höga förväntningar på 

pensionssystemet. Akademiker, 6, 11-13. 

 

Cederqvist-Nilsson, A., & Johannesson, R. (2004). Faktorer som påverkar upplevelsen av det 

friska åldrandet: 50-75-100. Sjukskötersketidningen, 2, 61-63. 

 

Cederqvist-Nilsson, A., & Johannesson, R. (2004). Faktorer som påverkar upplevelsen av det 

friska åldrandet:  50-75-100. Sjukskötersketidningen, 3, 95-99. 

 

Egidius, H. (2002). Psykologilexikon. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Erikson, E. H. (2000). Den fullbordade livscykeln. Borås: Centraltryckeriet  

 

Hagberg, B. (2002).  ”Minnet av ett levt liv.” i L. Andersson (red.), Socialgerontologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hallberg, H. (2001). Det goda åldrandet – ett salugenetiskt perspektiv. Allmänmedicin, 6, 306-

315. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, M. (1999). Äldre personers upplevelser av livskvalitet - glädje eller resignation. Vård, 2, 

34-40. 

 

Perris, C. (2000). Kognitiv terapi i teori och praktik. Borås: Centraltryckeriet. 

 43



Ruth, J.-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ 

forskningstradition. Gerontologia 5(4): 277-290 

 

Sarvimäki, A. (2002). Om åldrande, hälsa och livskvalitet. Socialmedicinsk tidskrift, 1, 69-73. 

 

Schön, P. (2003). På spaning efter det åldrande självet. –fyrtiotalisters föreställningar om sitt 

åldrande själv. (C- uppsats för socionomutbildning. Stockholms Universitet Socialhögskolan). 

 

Scott, S. (1985). ”Feminist research and qualitative methods: A discussion of some of the 

issues”. I P. Burgess (ED.), Issues in educational research: Qualitative Methods (s. 67-85). 

Philadelphia: Falmer Press. 

 

 Steen, B. (1988): 1. Kvinnors ålderspensionering: höga förväntningar infrias med råge. Social 

forskning, 3, 6-7. 

 

Stuart-Hamilton, I. (1995). Åldrandets psykologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thorsén, H. (2000). Omvårdnadsmodeller, Människosyn, Etik. Stockholm: Liber. 

 

Tornstam, L. (1998). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Rabén Prisma. 

 

Trost, J. & Levin, I. (!999). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Winter, J. (1980). Problemformulering undersökning och rapport. Lund: Liber Läromedel. 

 

Äldre i vårt samhälle. (2003)  Äldreforskningens hus: äldre centrum, ARC. Andersson, 

L.(red.).(2003). s.11. Stockholm: Grafiska punkten. 

 

Öberg, P. (1997). Livet som berättelse. Om biografi och åldrande (avhandling för 

doktorsexamen, Uppsala universitet). 

 

Östnäs, A. (2000). ”Den äldre i samhället” i Goldberg, T. (red.). Samhällsproblem. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 44



BILAGA 

 
 

 

Intervjuguide 

 
1.   Berätta om dina upplevelser som pensionär. Vilka förväntningar, visioner, önskemål och     

      målsättningar du hade före pensioneringen? Har dina förväntningar uppfyllts idag? 

 

2.   Hur tycker du att samhällsstrukturen fungerar och har fungerat?  Ser du några markanta       

      förändringar?  Får pensionären tillräckligt med stöd och hjälp eller vård?  Har du stött   

      på några  attitydförändringar och eller diskriminering som pensionär? 

 

3.   Hur ser du på begreppet pensionering och hälsa, tror du pensionären skulle må bättre av  

      att arbeta ännu längre? Utveckla för och eller nackdelar – varför? 

 

4.   Har du haft känsla av ensamhet eller utanförskap från samhälle och omgivning som  

     Pensionär? Varför och vad beror det på? Vilken eller vilka metoder skulle var bra att  

       tillämpa för att hantera eller motverka ensamhet? 

 

5.  Med facit i hand vilka förändringar kan du tänka dig bör uppmärksammas för att 

      uppnå det ”ideala” åldrandet, det vill säga för att förbättra och tillfredställa  

      pensionärens livskvalitet. 
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