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SAMMANFATTNING 
 
Våren 2007 genomförde jag i samarbete med SEB en surveyundersökning bland de 

äldre som tagit bankens seniorlån. Surveyundersökningens resultat gjorde att jag 

önskade fördjupa frågeställningen, varför syftet med denna uppsats varit att få en 

ingående förståelse om seniorlåntagarens tankegångar om seniorlånet – såväl inför som 

efter skuldsättningen. Med fallstudie av kvalitativ ansats har det empiriska materialet 

baserats på djupintervjuer och teorierna har utgått från empowerment, identitet och 

människans ekonomiska handlande i det senmoderna samhället.  

 

Resultatet av undersökningen visar att seniorlånet ger den äldre positiva möjligheter i 

form av identitets- och livsstilsbevarande och upplevelser av en större valfrihet, 

självständighet och ekonomisk trygghet. Samtidigt råder en ambivalens hos en del av de 

äldre som menar att lånet egentligen inte betytt något för individens vardag ävensom 

uppstår en upplevelse av en ekonomisk otrygghet när bankens redovisningssätt av 

seniorlånet uppfattas som ofullständig. Seniorlånets nackdel är att barnen till låntagarna 

en dag kommer att drabbas av lånet, vilket seniorlåntagarna är väl medvetna om. De har 

diskuterat lånevillkoren med barnen innan lånet togs. 

 

Nyckelord: Seniorlån, äldre, behov, skuldsättning, empowerment, identitetsförstärkning  
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1. INLEDNING 

Vad tror du att ett seniorlån skulle innebära för dig som pensionär? 

 

Det var en fråga som jag själv funderade över när jag våren 2007 genomförde en 

kvantitativ undersökning om SEB:s seniorlån ”Bolån 65+” (Ljungberg 2007). Jag fann 

att de tre främsta orsakerna till att respondenterna tog seniorlånet var att: kunna 

renovera det befintliga boendet, kunna betala fritidsaktiviteter och kunna ha möjlighet 

att bo kvar i det befintliga boendet. I undersökningen fick jag endast delvis svar på min 

dåvarande fråga, och jag önskade fördjupa min förståelse om dels pensionärslivet, dels 

också vilka nya möjligheter pensionärerna fått med kreditinstitutens s.k. seniorlån.  

 

För många nypensionerade människor förändras vardagsverkligheten en hel del - både 

psykologiskt, fysiskt och ekonomiskt. Pensionärernas verklighet kan se mycket 

olikartade ut. Speciellt vad gäller de ekonomiska förhållandena (Tornstam 1988:366, 

Tornstam 2005:134-135, Jürisoo & Uggelberg 2006:9-15). Trots att många av de äldre 

varit yrkesverksamma större delen av sina liv har de inte alltid haft möjlighet att 

påverka sin ekonomiska situation som pensionär. Många nyblivna pensionärer upplever 

en 35 procentig minskning av månadsinkomst jämfört med den slutliga förvärvslönen 

(Ståhlberg 1995:15). Men samtidigt har åtskilliga pensionärer under förvärvslivet 

kunnat köpa sig ett boende i form av hus, bostadsrätt eller fritidshus, som under senare 

delen av 1900-talet väsentligt ökat i värde. Forskarvärlden talar om att pensionärerna är 

”tillgångsrika” men ”inkomstfattiga” (Higgins & Folts 1992:189).  

 

Socialt kan vardagen även förändras när individen slutar förvärvsarbeta. Stora delar av 

individens självidentitet utformas genom yrkesrollen, som inte är en, utan en hel 

uppsättning relationer. Dessa relationer förlorar individen vid pensioneringen, men 

samtidigt antar pensionären nya positiva aktiviteter och identiteter. Genom de olika 

sysselsättningarna får människan större möjligheter till social samvaro (Tornstam 

1988:366, Tornstam 2005:134-135, Jürisoo & Uggelberg 2006:9-15, Engeström, 
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Miettinen & Punamäki 1999:41). Vilka aktiviteter och val av livsstil individen antar är 

beroende på de socioekonomiska förhållandena. Skulle individen både förlora 

yrkesidentiteten och sina olika sysselsättningar försvagas individens identitets- och 

självkänsla, vilket skadar den psykiska hälsan och möjligheten till ett lyckat åldrande 

(Jürisoo & Uggelberg 2006:41).  

 

Självständighet och oberoende är viktigt för alla människor. Det får individen redan 

som barn lära sig genom socialisationen. Föräldrarna förbereder barnet till att bli en 

självständig varelse genom att kunna gå på toaletten själv, gå till skolan själv, bo själv 

osv. På samma sätt vill den äldre fortsätta att vara självständig och oberoende 

(Featherstone & Wernick 1995:248). Genom att den äldre belånar boendet med 

seniorlånet får individen nya inkomster, som ger nya möjligheter till ett fortsatt 

oberoende såväl som nya möjligheter till att förändra och omforma livsvillkoren på 

äldre dagar. Vad innebär det för den äldre? 

2. SYFTE OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR 

Våren 2007 genomförde jag en kvantitativ undersökning om SEB:s seniorlån ”Bolån 

65+” med frågeställningen ”Av vilka orsaker skuldsätter sig äldre”. Jag fick svar på 

frågeställningen, men jag önskade fördjupa vårens undersökning.  

 

Med en kvalitativ ansats har mitt huvudsakliga syfte i den här undersökningen varit att 

få en djupare förståelse för seniorlåntagarnas livsförhållanden, hur individen har tänkt 

såväl inför som efter skuldsättningen samt vilka möjligheter seniorlånet gett individen 

till frihet och egna val. Vidare har jag haft frågor om relationen mellan skuldsättningen 

och betydelsen av det minskade framtida arvet. Seniorlånets nackdel är att värdet av 

boendet minskar, vilket medför att de efterlevandes arv blir mindre eller att de 

efterlevande behöver överta lånet (dock i ny form) till förmån för den äldres eget 

leverne. De anhöriga, vilken relation man månar om, har ofta en stor betydelse för 

pensionären (Berg 1996:111-114). Den teoretiska ansatsen utgår från teorier om 

identitet och ”empowerment” i det senmoderna samhället.  
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För att komma fram till studiens syfte har jag arbetat med följande frågeställningar: 

- Vad har seniorlånet inneburit för individen? 

- Har lånet bidragit till ökad möjlighet för seniorlåntagaren att styra över sitt liv?  

- Har lånet bidragit till ökad möjligt för individen att bevara sin identitet och livsstil? 

- Vilka överväganden hade seniorlåntagaren inför seniorlånet? 

- Hur känner seniorlåntagaren för seniorlånet då arvet minskar? 

3. AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen har omfattat personer över 65 år som i april 2007 valt att ta SEB:s 

seniorlån ”Bolån65+”. 

4. DISPOSITION 

Uppsatsen har inletts med en inledning som efterföljts av presentation av studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsning. Härefter kommer jag att förklara centrala begrepp och 

definitioner såväl som tidigare forskning om seniorlån. Avsnitt 6 anger bakgrunden till 

seniorlånet. Teoretiska utgångspunkter och presentation av teorierna framgår i avsnitt 7, 

och i avsnitt 8 framgår metodavsnittet innefattande metodval och hur undersökningen 

genomförts. Analys och resultat redogörs i avsnitt 9 varefter uppsatsen avslutas med en 

diskussion och förslag på vidare forskning i avsnitten 10 och 11.   

5. SENIORLÅNETS INNEBÖRD 

För att underlätta för läsaren ser jag det som nödvändigt att ge en översikt av vad 

seniorlånet innebär. Först tar jag upp centrala begrepp och definitioner och sedan tar jag 

upp min undersökning från våren 2007. 
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5.1. Centrala begrepp och definitioner  

 

De svenska kreditinstituten introducerade i början av 2000-talet en ny typ av lån 

benämnt ”seniorlån”. I oktober 2006 lanserade SEB en variant av seniorlånet ”Bolån 

65+”. I januari 2008 presenterar SEB på följande sätt Bolån 65+ på sin hemsida - både 

översiktligt och i fördjupning (SEB, Bolån 65+).  

 

Bolån 65+ 

Du som är över 65 år kan frigöra en del av värdet som finns bundet i din bostad. Din 
bostad är säkerheten och istället för att finansiera boendet använder du lånet till att 
förverkliga det du helst vill göra. Du kanske vill resa, köpa ny bil, hjälpa barnen eller 
barnbarnen med något, byta ut köket, ta dykarcertifikat… Det kan hjälpa dig att betala 
fastighetsskatten eller göra nödvändiga renoveringar, som i sin tur höjer bostadens 
marknadsvärde.  
 
Dessutom är lånet amorteringsfritt, räntan avdragsgill och du är garanterad att bo kvar 
livet ut.  
 
Så här fungerar lånet 

För att få teckna Bolån 65+ måste du ha fyllt 65 år. Om bostaden ägs gemensamt måste 
båda ägarna stå som låntagare och yngsta låntagaren måste då ha fyllt 65 år. Säkerheten 
för lånet är din bostad. Oavsett vilken typ av boende som är säkerhet bör det vara lågt 
belånat. Finns det redan lån, kan du använda en del av Bolån 65+ för att lösa de lånen.  
 
Lånet är amorteringsfritt och räntan är fast ända upp till 30 år. Låneräntan bestäms på 
utbetalningsdagen. Det ger dig en extra trygghet eftersom du hela tiden vet hur mycket 
lånet kommer att öka. Du betalar ingen uppläggningsavgift och du kan lösa lånet när du 
vill. Innan vi ingår ett avtal gör vi som vanligt en kreditprövning.  
 
Hur mycket kan du låna? 

Det lägsta lånebeloppet är 200 000 kr. Det maximala lånebeloppet beror på bostadens 
värde, din ålder och aktuell ränta. På skuldebrevet kommer vi att ange både 
lånebeloppet som utbetalas och hela lånebeloppet vid löptidens slut. Det går bra att låna 
mer vid ett senare tillfälle, om det finns låneutrymme. Lägsta lånebelopp är då 100 000 
kr. Efter lånetidens löptid kan SEB förlänga lånet med fast ränta. 
 
Hur fungerar Bolån 65+? 

Lånet är indelat i två belopp, ett belopp som betalas ut till dig och resterande belopp 
används till att betala räntan på lånet till lånetidens slut. Löptiden på lånet bestäms av 
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SEB med hänsyn tagen till din ålder och uppgifter som finns om förväntad 
medellivslängd. Hur mycket du kan få låna är beroende av löptiden, marknadsvärdet på 
din bostad och ränteläget vid lånetillfället. 
 
Lånet är amorteringsfritt och räntan betalas genom att lånet ökar varje år allteftersom 
räntan förfaller till betalning. Lånets löptid kommer att förlängas så länge du lever. 
Löptiden ger dig möjlighet att bo kvar i bostaden så länge du vill, därefter ska skulden 
amorteras. 
 
Vad händer med lånet när bostaden säljs? 

Köpeskillingen används för att lösa lånet. Överskott tillfaller låntagaren eller dödsboet. 
Ett eventuellt underskott betalas av låntagaren eller dödsboet. 
 
Kan barnen bli betalningsansvariga för dödsboets skuld om försäljningssumman inte 

täcker skulden? 

Nej, skulden kan inte ärvas. Om skulden mot förmodan skulle vara större än 
försäljningspriset kommer resterande skuld att bli en fordran på dödsboet. Finns det 
inga tillgångar i dödsboet som täcker skulden avskrivs den.1 
 
I april 2008 har SEB sänkt åldersgränsen från 65 år till 60 år.2 
 

5.2. Tidigare forskning om seniorlån  

 

Våren 2007 genomförde jag i samarbete med SEB en rikstäckande totalundersökning av 

de låntagare som då tagit seniorlånet ”Bolån 65+”. Någon liknande undersökning av 

låntagarnas orsaker till seniorlånet hade inte tidigare gjorts. Samtliga respondenter i 

undersökningen var ägare av antingen hus, bostadsrätt eller fritidshus. Det senare 

innebär att respondenten kan vara boende i en hyresrätt och ägare av en fast egendom 

(fritidshus).  

  

Undersökningen, som var av en kvantitativ ansats, omfattade 1 241 personer och 

syftade till att undersöka av vilka orsaker låntagarna tog Bolån 65+. Av de 641 

respondenterna framkom att de tre främsta orsakerna till att seniorlåntagaren skuldsätter 

                                                 
1 SEB, 2008-01-07, Bolån 65+, http://www.seb.se/pow/default.asp 
2 SEB, 2008-04-19, Bolån 60+, 

http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDU

ID_42C568D846A706EBC12572F100407B0C%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dseb.se  
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sig var: att kunna renovera det befintliga boendet (63%), att kunna betala resor, kultur-, 

sport- och fritidsaktiviteter (55%) och att kunna ha möjlighet att bo kvar i det befintliga 

boendet (51%). Som fjärde orsaksalternativ till att seniorlåntagaren skuldsätter sig 

uppgavs vara att kunna förverkliga sina personliga drömmar (48%), vilket tydde på att 

många använde lånet till de extra vaganserna som ett gott åldrande kan innebära t.ex. en 

ny bil eller en speciell resa etc. I minst utsträckning angavs att orsakerna till låntagarens 

skuldsättning var att kunna betala hushållsnära tjänster (16%) följt av att placera i aktier 

och/eller fonder (19%) (Ljungberg 2007).  

 

Resultaten av undersökningen visade att det fanns ett samband mellan kön och att 

inkomsterna inte räckte till de vardagliga utgifterna. Jag fann att det var fler kvinnor än 

män som tagit Bolån 65+ för att inkomsterna inte räckte till de vardagliga utgifterna. 

Det fanns inget samband mellan ålder och önskan att kunna renovera bostaden 

(Ljungberg 2007). Vad som inte kom fram i 2007 års undersökning var respondenternas 

överväganden inför och upplevelser av seniorlånet.  

6. BAKGRUND 

För att förstå seniorlåntagarnas situation måste vi titta på de bakomliggande sociala 

samhälleliga fenomen som råder i ett modernt västerländskt samhälle.  

6.1. Människans livslängd och pensionärernas ekonomi 

 

Sveriges folkmängd har växt och vid årsskiftet 2006/2007 bestod Sveriges befolkning 

av 9 113 257 människor, varav 1 581 437 var över 65 år (SCB, ”Sveriges befolkning 

efter kön och ålder”). Sverige tillsammans med Italien har idag den äldsta befolkningen 

i världen med nära var femte person (17 procent) i åldern 65 år eller äldre (SCB, Från 

folkbrist till åldrande befolkning). Medellivslängden i Sverige har ökat med nästan 30 år 

under 1900-talet. I västvärlden kan de äldre idag räkna med en ålder i kohorten 75-80 år 

och som grupp kan individerna räkna med en fortsatt ökad livslängd framgent 

(Knutsson 1982:43). Samtidigt som livslängden ökar och att de äldre blivit fler har 

andelen människor i arbetsför ålder som helhet inte nämnvärt förändrats under de 
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senaste 250 åren (SCB, Ökad livslängd – åldrande befolkning), och Europas befolkning 

minskar på grund av avtagande födelsetal (jmf Vaidyanathan 2007:153). Samhällets 

kostnader för de äldre har därför ökat, vilket inneburit att i vissa länder har staten gjort 

nedskärningar i ålderspensionen (Nelson 2002:296).  

 

Dagens svenska pensionärer har omkring 65 procent i pension av den slutliga 

förvärvsinkomsten (Ståhlberg 1995:15). SCB:s rapport från 2006 om hushållens 

ekonomiska utveckling visade att pensionärer på individnivå både 1991 och 2005 i 

genomsnitt hade har en förhållandevis låg ekonomisk standard. Pensionärernas ställning 

i förhållande till andra grupper har blivit sämre under 2000-talet och allra lägst standard 

hade de äldsta ensamboende kvinnorna (SCB, 2008-01-10, Hushållens ekonomi). Men 

samtidigt har gruppen äldre i jämförelse mellan alla grupper av människor i Sverige 

som helhet fått en bättre ekonomisk situation. Av Socialdepartementets 

Diskussionsbetänkande från Senior 2005 framgår att antalet äldre pensionärer med låga 

inkomster successivt har minskat och att nyblivna pensionärer har en bättre 

inkomstutveckling, vilket gjort att pensionärerna har en relativt god genomsnittlig 

ekonomisk situation. Inkomstspridningen mellan nya pensionärer och äldre pensionärer 

har emellertid ökat sedan 1990-talet (SOU 2002:29:123-124). 

6.2. Meningen med seniorlånet  

 
Den demografiska förändringen och pensionärernas innehav av fastigheter har inneburit 

att banker och kreditinstitut i världen skapat innovativa sätt för individens ekonomiska 

välbefinnande. Sedan slutet av 1900-talet har kreditinstitut i bl.a. Storbritannien, USA, 

Australien, Indien och Sverige lanserat seniorlånet. Tanken med seniorlånet är att 

kreditinstituten vill förbättra de äldres möjlighet till att fortsätta vara oberoende 

(Higgins & Folts, 1992:187-188, Jälmby och Rutberg, 2006:29, Vaidyanathan 

2007:153, Dagens Industri 2006-07-17). Till skillnad mot det vanliga bolånet kräver 

seniorlånet inte att räntor och amorteringar ska betalas kontant utan dessa kapitaliseras 

till skulden (se ovan avsnitt 5.1. ”Centrala begrepp och definitioner”). Seniorlånets 

betydelse för människan annat än enbart ekonomiskt finns det få teorier om.  Under 

2006 genomförde Jälmby och Rutberg en undersökning vars syfte var att beskriva och 

analysera de svenska kreditinstitutens utgivande av seniorlånet. Härvid undersökte 
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Jälmby och Rutberg skillnaderna mellan långivarna med avseende på lånevillkoren för 

utlåning. I anknytning till undersökningen genomfördes en mindre enkätundersökning i 

ett urval av personer i åldrarna 20 år och äldre. Undersökningen genomfördes på en 

tågstation av resande, som sågs som potentiella låntagare som potentiella arvingar till 

låntagare (Jälmby och Rutberg, 2006:42). Härutöver är det min egen undersökning från 

våren 2007 som undersökt orsakerna till att äldre tar seniorlån, vars resultat framgår av 

avsnittet 5.2. ”Tidigare forskning om seniorlån” ovan (Ljungberg 2007). Det den 

studien dock inte svarade på var vad seniorlånet betydde för seniorlåntagaren eller hur 

han/hon såg på det minskade arvet när boendet belånades.  

6.3. Arvets ursprung och betydelse för arvingarna 

 

Arvsrätten var något som utvecklades mycket tidigt. Enligt Max Weber har den 

sannolikt sitt ursprung före uppkomsten av hushållet självt och finns överallt där 

verktyg producerades av enskilda individer. I de militära krafterna gällde arvsrätten i 

fråga om vapen, där den som var bäst lämpad erhöll ”rustningen.” (Weber 1983:263-

266). Traditionen och rätten att ärva har därför djupa rötter långt tillbaka i tiden. I den 

svenska ärvdabalken regleras de allmänna förutsättningarna för arvsrätten. ”När någon 

avlider är vissa denne närstående personer berättigade att ärva den avlidne.” (Eriksson 

2006:65). Huvudprincipen för den avlidnes kvarlåtenskap är att det är den efterlevande 

maken som ärver efter den avlidna med s.k. fri förfoganderätt såvida det inte finns 

särkullbarn. Gemensamma barn får först ärva efter att de båda föräldrarna avlidit. 

Reglerna för arvsrätten är rigorösa. Det är även tillåtet att arvslåtare under sin livstid 

lämnar gåvor till blivande arvtagare (Eriksson 2006:65-72, 81). Men det kan också 

förekomma att tillgångarna efter den avlidne understiger dennes skulder. I sådant fall 

kan det s.k. dödsboet försättas i konkurs (Eriksson 2006:111). Dylika omständigheter 

kan ha betydelse för seniorlåntagarens upplevelse av seniorlånet. Till exempel hur 

känner seniorlåntagaren för lånet om det inte skulle finnas något arv kvar till barnen?  
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7. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

7.1. Val av teorier  

 
För att förstå de bakomliggande mekanismerna, utöver de ekonomiska aspekterna, för 

seniorlåntagarens val att ta seniorlånet har det teoretiska perspektivet i undersökningen 

utgått från Anthony Giddens diskussioner om förhållandet mellan moderniteten och det 

individuella jaget (1999). Jag har valt bort teorier om utbyte, altruism och konsumtion 

till förmån för teorier om Max Webers begrepp om människans ekonomiska handlande, 

Giddens begrepp om självidentitet och empowerment, livsstil och identitet. Giddens 

analys bygger på hur moderniteten skapat skillnader, uteslutningar och marginalisering 

av människan, men samtidigt hur människan – vid betydelsefulla övergångar i livet – 

rekvalificerar och självbemäktigar sig genom att fatta avgörande beslut (empowerment).  

7.2. Max Weber och människans ekonomiska handlande  

 

En individs ekonomiska handlande kan, enligt Weber, baseras på dels tillfredsställandet 

av det egna behovet, och dels på ett vinstsyfte (Weber 1983:238). Vid tillfredsställelse 

av behoven kan individen både ha ett ekonomiskt och icke-ekonomiskt mål. När kan 

individen ha ett icke-ekonomiskt mål? Weber menar att dylikt mål kan finnas i en form 

av s.k. ”kommunism”. Sådan kommunism kan råda inom tre typiska institutioner 

nämligen; inom familjen (vilande på traditionell och affektuell grund), inom 

krigsmakten - kamraterna mellan (vilande på en specifik emotionell karismatisk grund) 

och i den religiösa församlingen (också vilande på emotionell grund). I dessa 

institutioner har aktörerna inte behovet av att kalkylera med pengarna till att få optimal 

försörjning, utan på omedelbart upplevd solidaritet (Weber 1983:105). Webers teorier 

om människans ekonomiska handlande kan användas för att förstå hur seniorlåntagaren 

resonerade när han/hon övervägde att ta seniorlånet. Vilka behov ville seniorlåntagaren 

tillfredsställa? Var de av ekonomiska eller i kombination med icke-ekonomiska mål?  

Det kan å ena sidan tänkas att seniorlåntagaren beslutade att skuldsätta sig för att fördela 

pengarna mellan familjemedlemmarna såsom en upplevd solidaritet, vilket då vilar på 

en affektuell grund (d.v.s. Webers definition av kommunism), å andra sidan kunde 

seniorlåntagaren dela ut lånet i gåva eller i förskott på arv och då kalkylera med att få 
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något tillbaka av barnen i form av samhörighet, och/eller att individen kalkylerade med 

att göra sig en vinst med seniorlånet genom att placera det i aktier och fonder och 

därmed ha ett ekonomiskt mål alternativt kan tänkas att individen anskaffar likvida 

medel för att tillfredsställa det egna behovet i form av empowerment. 

7.3. Det moderna samhällets villkor och individens val av empowerment  

 
Enligt Anthony Giddens har det moderna samhället förändrat människornas levnadssätt. 

Samhället, som ideligen förändras, upplever människan vara osäkert, spänningsfyllt och 

fullt av risker. Detta innebär att människans behov av trygghet ökar. Med de vardagliga 

rutinerna skapas ontologisk trygghet för individen. Giddens menar såsom Harry Stack 

Sullivan att behovet av trygghet t.o.m. kan vara starkare än behov av mat och dryck, 

vilket skiljer sig från Abraham Maslows teoretiska behovstrappa (Giddens 1999:58-60) 

(jmf Maslows behovshierarki i Ljungberg 2007:12-13).  

 

Det tydligaste samhällsdraget är att den moderna perioden till skillnad från den 

traditionella består av en ”skenande värld” (Giddens 1999:25-26). I jämförelse med det 

traditionella samhället har samhällsförändringarna för individen dels inneburit nya 

vardagliga villkor i form av betydligt större tidsrumsligt avstånd, dels också har de nya 

villkoren för individens vardag inneburit att denne underminerats kontrollen över 

samhället. Giddens menar dock att förlusten av kontroll och makt inte är total, utan 

individen återtillägnar sig kunskap och kontroll från det moderna expertsystemet, d.v.s. 

”kontrollens dialektik”. Härutöver återtillägnar sig individen också i kontexten och 

under vissa omständigheter ett självbemyndigande eller en maktförstärkning 

(empowerment). Giddens resonemang om det moderna samhällets villkor och 

kontrollens dialektik är användbar på seniorlånet för att förstå hur seniorlåntagaren i och 

med att han/hon tar lånet återtillägnar sig en kontroll och maktförstärkning i kontexten. 

7.4. Empowerment/egenmakt 

 

Begreppet ”empowerment” uppstod omkring år 1975 i USA (Trädgårdh 2000:19). 

Begreppet används mest inom områden som hälso- och sjukvård, socialpolitik, socialt 

arbete och ekonomisk utveckling (Pettersson 2006:2). Begreppet empowerment används 
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både på individuell nivå inom psykoterapin, och på gruppnivå i den feministiska 

rörelsen eller bland de svarta grupperna i USA (Trädgårdh 2000:25-26). Enligt Neil 

Thompson är begreppet speciellt tillämpbart på gruppen äldre människor, eftersom de 

hör till en av de grupper i samhället som har minst självbestämmande av alla grupper 

(Thompson & Thompson 2001:62).  

 

I samhället finns en diskurs om gruppen äldre såsom om ”de måste tittas efter” och det 

dominerande paradigmet om åldersprocessen inom sociologin har varit aktivitets- och 

disengagemangseorierna vilka är, enligt Bryan S. Turner, egentligen bara versioner av 

teorierna om funktionalismen i den sociala stratifieringen som utvecklats av Parson, 

Davis och More (Featherstone & Wernick 1995:245-246). Traditionellt har samhället 

fokuserat på att äldre människor är sjuka, beroende och endast har medicinska behov. 

Pensioneringen har associerats med oanvändbarhet och passivt åldrande, men en sådan 

samhällssyn har under de senaste 20 åren börjat förändrats (Featherstone & Wernick 

1995:32).   

 

I dagens samhälle råder det därför två bilder av äldre människor dels den negativa sjuka 

beroende äldre, som vi känner empati med, dels den positiva aktiva äldre (Featherstone 

& Wernick 1995:228). Thompson menar att ett negativt synsätt av äldre är en förenklad 

stereotyp inställning och han finner att de äldre ofta är vid god hälsa långt upp i 

åldrarna. Thompson menar att vi måste börja tillämpa en vidare och mer positiv syn på 

äldre där vi inte bara ser till deras behov, utan faktiskt även till deras rättigheter 

(Thompson & Thompson 2001:62).  

 

Sveriges regering beslutade år 1989 att tillkalla en parlamentarisk beredning för att 

skapa långsiktning utveckling av den svenska äldrepolitiken. Beredningens 

utgångspunkter - som har sin utgångspunkt från begreppet empowerment - var att 

belysa de förändrade krav som ställs på samhället när andelen äldre ökar. I 

diskussionsbetänkandet ”Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring” förklarade man 

sammanfattningsvis att i dagens samhälle där människor lever och mår bra allt längre 

ska individen oavsett ålder ha fler möjligheter att kombinera och variera i sitt arbete, 

fritid och samhällsengagemang. Beredningen framhåller att den negativa bilden av äldre 

människor till stora delar bestämts utifrån samhällsstrukturen och maktförhållandena i 
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samhället. Beredningen anser att ”ålder” och ”äldre” inte längre är intressanta begrepp, 

utan man har en framtidsbild där t.ex. 80-åringar studerar och 25-åringar är 

kommunfullmäktigeordförande. Man menar att åldrandet idag har fått en helt annan 

betydelse och om vi övergår till att anta ett positivt perspektiv av äldre kommer vi att 

kunna iaktta hur det blir allt vanligare att se hur seniorerna tar för sig av vad livet har att 

erbjuda. Precis, som det är självklart för de flesta individer, är det lika självklart för 

seniorer att man vill behålla och använda de resurser man har oavsett ålder (SOU 

2002:29, del I, s. 61; Sammanfattning 3-5). 

 

Kritik har framförts kring både begreppen ”empowerment” och ”egenmakt”. Begreppet 

empowerment har accepterats i samhället och blivit en trend inom t.ex. 

managementkonsulter där man omvandlar begreppet till ”managementkultur” för att 

effektivisera i företag och organisationer. Vad gäller begreppet egenmakt används det 

oreflekterat, på ett positivt symboliskt och honnörsliknande vis, utan någon innebörd i 

praktiken menar Alec Carlberg. Härutöver finns en misstänksamhet mot ordet då det är 

besläktat med bl.a. begreppet brukarmakt (Carlberg 2005:7).  

 

Även om kritik har framförts mot begreppen tillämpar och menar Thompson att genom 

användandet av empowerment förskjuts det negativa stereotypa synsättet av äldre, och 

åldersdiskriminering motarbetas till en mer igenkännbar social rättvisa, vilken ger den 

äldre möjligheter i former av förbättrad ekonomi, acceptabel standard av hälsa, 

välfärdsservice, boende och transporter, vilka är väsentliga faktorer för en livsstil 

jämförbar med andra grupper i samhället. Den största bristen på empowerment för äldre 

är när man nekas samma möjligheter som andra grupper och en otillräcklig standard på 

samhällsservicen, vilket skapar en känsla av vanmakt eller maktlöshet (Thompson & 

Thompson 2001:73). Empowerment används därför i betydelsen av förbättrad 

självkänsla, d.v.s. som ett medel att uppnå ett kollektivt, politiskt eller individuellt mål 

(Trädgårdh 2000:24). Empowerment innebär att individen får en makt över att förändra 

och omforma villkoren för sina egna handlingar. För detta krävs dock att individen 

navigerar mellan alla olika valmöjligheter som erbjuds (Giddens 1999:166-167). Ett 

sådant val kan t.ex. vara valet av livsstil. 
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Empowerment är något individen själv måste välja och ta initiativ till. Beslutet har en 

personlig och individuell karaktär, men det utesluter inte att utomstående kan spela en 

avgörande roll för att den enskilde ska ta steg som påbörjar en egenmaktsprocess. 

Carlberg menar vidare att för att individen ska kunna skapa sig empowerment blir en 

nära anhörig i form av stödjare ett viktigt hjälpmedel, en s.k. egenmaktsförstärkare. 

Stödjaren kan ingjuta mod, frammana en vision om att det är möjligt att skapa sig en 

bättre tillvaro än den man för tillfället har (Carlberg 2005:13). Barnen till 

seniorlåntagaren kan betraktas vara just en sådan ”egenmaktsförstärkare” som Carlberg 

menar.  

 

Enligt Carlberg förutsätter empowerment personliga val och ställningstaganden om hur 

man vill leva sitt liv. Acceptansen av den fria vilja skapar inga problem så länge som 

den andre gör val som omgivningen, du och jag, finner rimliga och förnuftiga. Problem 

uppstår när individen väljer ett liv som övriga människor finner oacceptabelt ur någon 

aspekt. Den fria viljan blir därför begränsad. Klass, kön, social och kulturell bakgrund, 

ålder, etnicitet är faktorer som begränsar och diskriminerar den fira viljans 

valmöjligheter. I samhället finns en tendens att omyndigförklarar människor som gör 

val som ”vi andra” inte accepterar (Carlberg 2005:12-13). Vad barnen (d.v.s. ”vi 

andra”) anser om seniorlåntagarens val att ta seniorlånet för att kunna bibehålla sin 

valda livsstil är därför av betydelse för seniorlåntagaren.  

7.5. Livsstil  

 

Hur individen gör sitt val beror, enligt Giddens, på dels på vilka tidsresurser och andra 

förutsättningar som föreligger, dels på hur individen i varje given situation delvis eller 

totalt rekvalificera sig med avseende på det specifika beslutet eller genomtänkta 

handlingsförlopp, och dels också kan valet göras i kombination med vissa 

hänsynstaganden. Eftersom valmöjligheterna enligt Giddens är mångfacetterade krävs 

det att individen gör sig besväret att rekvalificera sig så att valet hon gör blir 

välunderbyggt. Vidare bygger individens beslut på en sammanflätning av 

föreställningar om framtiden (fortuna), fatalism (ödestro), pragmatism och medvetna 

risktagningar. Valen säger då också något om personens livsstil (Giddens 1999:168-

170). 
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I SOU 2002:29 fann man att vissa forskare menade på att under de senaste decennierna 

har människans levnadslopp blivit mer flexibla och åldersmässigt differentierade och 

den s.k. tredelningen (skola, arbetsliv, pensionär) av livet upplösts alltmer. 

Samhällsutvecklingen går mer mot att bli ”åldersirrelevant” samtidigt som att 

pensionärstillvaron blir alltmer differentierad. I det traditionella samhället hade 

individen som mål att skapa ett stabilt ”jag”, men idag med utvecklingen av det 

moderna konsumtionssamhället har en ökad individualisering av livsloppet utvecklats 

där det för individen blir allt viktigare att hålla olika möjligheter öppna och undvika 

fastlåsningar vid en viss identitet. ”Istället för att använda fotoalbumet som bild av 

livsloppet har forskare liknat identiteten i dag vid ett videokassettband som 

kontinuerligt kan raderas och spelas in på nytt.” (SOU 2002:29, s. 78-79).  

 

Enligt Giddens är begreppet livsstil främst associerad till konsumtionssfären, men han 

menar även att livsstilen påverkas av livsmöjligheterna. Livsstilen handlar enligt 

Giddens inte bara om ett beteendemässigt val eller om att tillfredsställa nyttobehovet, 

utan valet av livsstil handlar om en materiell inramning till en speciell berättelse om 

självidentiteten. En individs livsstil införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt och 

umgängesmiljöer. Livsstilen - som utgörs av ett kluster av vanor och som bildar 

mönster - är viktig för att individen ska kunna bevara känslan av ontologisk trygghet. 

Den aktiva individen handlar därför på ett medvetet sätt och väljer sin identitet och 

livsstil. Men alla valmöjligheter är inte öppna för alla individer, utan valet av livsstil 

påverkas bl.a. av de socioekonomiska förhållandena (Giddens 1999:61, 101-103).  

 

Många av de livsstilsbeslut individen måste göra kan för denne kännas svåra. Man talar 

här om ”ödesdigra ögonblick” i en persons liv. Sådana svåra beslut, som är ytterst 

viktiga för individen, får individen att känna att denne står vid ett vägskäl i förhållande 

till sin övergripande livsplanering. Individen har då att välja på att återgå till det invanda 

levnadssättet eller så kan han/hon i det ödesdigra ögonblicket göra ett avstamp för 

rekvalificering och självbemyndigande. Vid sådana betydelsefulla tidpunkter 

koncentrerar sig individen på nya möjligheter, vilka är särskilt viktiga och intensiva för 

individen, och denne ägnar nödvändig tid och energi åt att skaffa sig större kontroll över 

de omständigheter som han/hon konfronteras med (Giddens 1999:171). Här föreställer 
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jag mig att vid beslut att ta ett seniorlån med de konsekvenser det innebär för låntagaren 

utgör ett sådant ”ödesdigert ögonblick”. 

7.6. Identitetsuppfattning 

 

Identitet, är något som dagens människor kan välja att anta, enligt nyare teorier. I 

dagens föränderliga samhälle handlar begreppet identitet ofta om behovet av vem man 

är och ordet ”identitet” har många meningar (Howard 2000:367).  

 

Jan Trost och Irene Levin menar att inom forskarvärlden talar man t.ex. om att 

människan är en social varelse med en uppsättning sociala identiteter. Identiteten skapas 

hos individen dels genom att andra placerar individen som ett socialt objekt, dels genom 

att individen på samma sätt tillskriver eller tillkännager sig själv. Härutöver formas 

individens identitet genom t.ex. ålder, kön, namn, yrke, civilstånd och s.k. 

relationskategorier (biobesökare, jazzälskare) och genom att individen uppvisar sig 

själv. Identiteten är en del av personens medlemskap i en eller flera sociala relationer 

och är därför beroende av andra i sin omgivning menar Trost och Levin (Trost och 

Levin 2004:160-162).  

 

På liknande sätt redogör Giddens (2003) för hur individens identitet skapas. Individens 

kulturella miljö och uppväxtförhållanden påverkar individens beteende. Under 

människans hela livslopp är hon/han inbegripen i olika interaktioner med andra 

människor som påverkar personligheten, de värden han/hon värnar om och det beteende 

vi engagerar oss i. Under socialisationen utvecklar individen en identitet och en förmåga 

till självständiga tankar och handlingar. I generell bemärkelse menar Giddens att 

individens identitet rör de uppfattningar han/hon har om vilka han/hon själv är och vad 

som är viktigt och meningsfullt för honom/henne. Giddens redogör för att individens 

främsta identitetskällor innefattar kön, sexuell inriktning, nationalitet/etnicitet och 

samhällsklass (Giddens 2003:43-44).  

 

Inom sociologin uppvisar identitetsbegreppet många olika aspekter och kan därför 

också analyseras på flera sätt. Det finns två teoretiska inriktningar av identitetsbegreppet 

s.k. ”social identitetsteori” och ”den andra identitetsteorin (personlig identitet)” (Trost 
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och Levin 2004:163, Giddens 2003:43). Främst är det den personliga identiteten (jag-

uppfattningen) som är av intresse för uppsatsens frågeställning, eftersom den visar på 

hur seniorlåntagaren uppfattar sig själv som en unik person i relation till omgivningen 

och hur detta formar seniorlåntagarens handlingsförmåga.  

 

7.6.1. Social identitet 

 

Den sociala identiteten, som tillämpas inom psykologiska socialpsykologin, handlar om 

de kännetecken som andra människor beskriver en viss individ med. Människans 

identitet är i grupp- eller kategoritillhörighet, d.v.s. drag som anger vad den personen är 

samtidigt som de relaterar till individen i fråga till andra individer som uppvisar samma 

tecken, t.ex. vi är en lärare, student, pappa, advokat etc. Individen kategoriserar sig själv 

som tillhörande gruppen eller kategorin. Individen kan därmed också ha multipla 

identiteter som är på en kollektiv dimension (Trost och Levin 2004:163-164, Giddens 

2003:43-44). T.ex. kan den äldre kategoriserar sig själv tillhörande pensionärsgruppen, 

men samtidigt vara mormor, bridgespelare etc. 

7.6.2. Personlig identitet 

 

Om sociala identiteter markerar hur individer liknar varandra är den personliga 

identiteten något som skiljer individer åt.  

 

Den personliga identiteten, som bygger på den symboliska interaktionismen, handlar 

om en utvecklingsprocess varigenom individen formulerar en upplevelse av sig själv 

som en unik varelse i relation till sin omgivning. Det är i interaktionen med andra som 

individens handlingssätt framkallas och i rolltillhörigheten gentemot andra som 

individen och dennes förväntningar skapar sin identitet. I ett kontinuerligt samspel och 

”förhandling” med yttervärlden (samhället) formar individen sina upplevelser av sig 

själv och kopplar samman de personliga och offentliga världarna. Av den anledningen 

är individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter centrala. Idag är individens 

identitet mer mångfasetterad och mindre stabil och det är individen själv som är den 

bästa resursen för att definiera vem han/hon är, varifrån han/hon har kommit och vad 

han/hon ska bli (Trost och Levin 2004:163-164, Giddens 2003:43-44).  
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Det är i vardagen som individen självständigt ska välja och besluta om hur han/hon ska 

leva och vad han/hon ska göra. Genom människans förmåga att vara en medveten 

varelse skapar och omskapar han/hon kontinuerligt sin identitet (Giddens 2003:44). Hur 

individen definierar sig själv och sitt vardagsliv får därmed betydelse för 

seniorlåntagarens val att ta seniorlånet.  

8. METOD – HUR UNDERSÖKNINGEN ÄR GENOMFÖRD 

8.1. Valet av kvalitativ fallstudie som metod  

 
Såsom ovan nämnts genomförde jag våren 2007 en surveyundersökning vari jag 

beskrev respondenternas uppfattning om seniorlånet genom frekvensvärden och 

statistiska analyser (Ljungberg 2007). För att fördjupa surveyundersökningens 

frågeställning, och belysa hur de äldre upplever sin situation till seniorlånets möjligheter 

till bl.a. frihet och egna val, har jag valt en kvalitativ undersökningsmetod via 

djupintervjuer med personer som ingick i den tidigare undersökningen. För att kunna 

besvara frågeställningarna i den här undersökningen blir alltså det naturliga metodvalet 

kvalitativt. När forskaren kombinerar surveyundersökningar med djupintervjuer kan 

forskaren utnyttja respektive metods starka sida och utnyttja alla fördelar med 

respektive metod (Bryman 2004:408, Teorell & Svensson 2007:273). 

 

För den fördjupade undersökningen har valts en förståelseinriktad fallstudie. 

Fallstudiemetoden är partikularistisk, vilket innebär att en specifik situation gäller 

samtidigt som den kan belysa generella problem. Fallstudien fokuserar på en specifik 

företeelse och forskaren undersöker ett avgränsat eller definierat system (Merriam 

1994:20-27). Fallstudien ansåg jag lämplig som metod då jag skulle undersöka en 

specifik social grupp, d.v.s. gruppen människor som fyllt 65 år och som ”köpt” SEB:s 

produkt ”Bolån 65+”. Denna grupp utgör ett fall. Härvid skulle jag nå en djupare 

förståelse av hur seniorlåntagarna tänkte omkring lånet och vad lånet inneburit för dem. 

Förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka förståelsen av någonting som vi 

redan tidigare visserligen visste en del om, men som vi inte ansåg oss förstå tillräckligt 
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väl (Thomsson 2002:30). Efter 2007 års surveyundersökning hade jag visserligen fått en 

viss förståelse, men med en kvalitativ ansats skulle jag även förstå innebörden av 

företeelsen och upplevelsen, få mera detaljerade och fylligare svar, erhålla nya aspekter 

om hur informanterna skapar mening i sina liv, vad de upplever och hur de tolkar dessa 

upplevelser samt hur de strukturerar sin sociala verklighet (Merriam 1994:31). Med 

undersökningen ville jag att läsaren skulle förstå och kunna säga ”Jaha, det är så här 

man kan förstå det här!” (Thomsson 2002:30). Det handlar om ett sökande efter 

betydelser och om uppdagandet av en djupare mening än den omedelbara och 

uppenbara (Thomsson 2002:30).  

8.2. Urvalet 

 

Vid vårens enkätundersökning tillfrågade jag samtliga respondenter huruvida de kunde 

tänka sig ställa upp i en kommande djupintervju (Ljungberg 2007:bilaga 1). Vid 

bearbetningen av surveyundersökningen antecknade jag vilka av respondenterna som 

kunde tänka sig att ställa upp. På så sätt fick jag tillträde till fältet för den kvalitativa 

studien. 196 självselekterade respondenter förklarade sig intresserade.  

 

Då en kvalitativ undersökning inte avser att ge ett statistiskt generaliserbart resultat 

gjorde jag ett strategiskt urval av de 196 självselekterade informanterna (Teorell & 

Svensson 2007:86).  För att få en uppfattning om eventuella frekvensskillnader mellan 

surveyundersökningsresultatet och de 196 respondenterna har jag jämfört dessa med 

avseende på frågan ”Av vilka orsaker respondenterna tagit Bolån 65+”. Anledningen 

härtill var att det val forskaren gör inför intervjuerna baseras på konkreta relevanta 

variabler som kan iakttas, t.ex. kön, ålder och inkomst (Ryen 2004:78).  Jag använde 

mig här av SPSS (Statistic Package of Social Science) 11.5.1 program och tog fram 

frekvenserna. Jag hade vid surveyundersökningen konstaterat att de tre främsta 

orsakerna till att de äldre tog seniorlånet var (angivna i rangordning): 1) att kunna 

renovera det befintliga boendet; 2) att kunna betala resor, kultur-, sport- och 

fritidsaktiviteter och 3) att kunna ha möjlighet att bo kvar i det befintliga boendet. Vid 

frekvensskillnadskontrollen av den relevanta variabeln av ”Orsak till att de äldre tog 

seniorlånet” fann jag att även de 196 respondenterna besvarat frågan på samma sätt som 

vid totalundersökningen, dock med den skillnaden att ordningsföljden mellan orsakerna 
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2 och 3 skiftat plats. I samband med denna uppsats har jag kontrollerat 

seniorlåntagarnas innehav av barn, varvid jag fann att det var 80 procent av 

respondenterna som hade barn och 20 procent var barnlösa. 

 

Vid en kvalitativ ansats vill forskaren få en djupare förståelse om fenomenet, varför det 

räcker med ett mindre antal intervjuer. Ekonomi och tid är alltid två centrala aspekter 

vid alla undersökningar och för att hålla nere kostnaderna och tidsutdräkten för studien 

beslutade jag att välja informanter som fanns i Stockholmsregionen. Av de 196 

respondenterna var det 78 respondenter som bodde inom detta område. Härvid vidtog 

jag en ny frekvenskörning i SPSS av respondenterna och kunde konstatera att resultatet 

av de tre främsta orsakerna till att äldre tar Bolån 65+ var desamma som de totalt 

självselekterade. Av den anledningen såg jag inget motiv till att söka informanter 

utanför Stockholmsregionen. Vid valet av informanter inför intervjuerna har jag gått till 

väga på det sätt Pål Repstad förespråkar (Repstad 1999:46f).  

 

Med Repstads utgångspunkt bör dataunderlaget självklart vara att informanterna har 

något gemensamt; nämligen att de är relevanta för frågeställningen (t.ex. att alla tagit 

seniorlånet). Men annars bör det vara en spridning och så stor skillnad som möjligt 

mellan informanterna med hänsyn till ålder, kön och position i fältet. När informanterna 

skiljer sig åt, ökar sannolikheten för att få tag i nya och relevant data. Huvudkriteriet för 

att komma med i urvalet är alltid, som forskaren räknar med, att de aktuella personerna 

har viktig och relevant information att ge när det gäller projektets frågeställningar såsom 

attityder, åsikter, kunskap, erfarenhet och annat som forskaren är ute efter. Det är 

frågeställningen/problemformuleringen som avgör vem som kan bli aktuell att intervjua. 

Inom denna ram gäller den urvalsprincip som säger att informanterna bör vara så olika 

varandra som möjligt. På det viset kan forskaren få en bred och generell bild utifrån 

intervjuerna, även om det aldrig ger en statistisk representativitet (Repstad 1999:46f). 

Anne Ryen rekommenderar att forskaren ska följa det förslag Jan Trost ger avseende 

variation, d.v.s. får forskaren vid urvalet för många kombinationer av variabler tillråds 

forskaren att reducera antalet variabler eller värden (Ryen 2004:78). Urvalet skedde 

därför i flera steg. Av den anledningen slog jag ihop variablerna ”Ha möjlighet att bo 

kvar i mitt nuvarande boende”, ”Kunna vara oberoende av anhöriga eller andra” och 

”Kunna betala hushållsnära tjänster” för att få en stor variation mellan variablerna, men 
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att de ändå, som jag såg det, var relevanta för undersökningens frågeställning. Härvid 

var det 42 stycken som svarat instämmer helt/instämmer på dessa frågeställningar, varav 

dessa var 15 män och 27 kvinnor (Ljungberg 2007). För att få ytterligare variation i 

materialet och då ålder är en viktig variabel för undersökningen har urval gjorts efter 

äldre och yngre inom gruppen. Urvalet bestod av kategorierna ålder (födda före 1926 

respektive födda 1938-1942) och kön (kvinnor och män). 

 

Många metodböcker framhåller att det krävs mellan fem och tio personer för att komma 

fram till meningsfyllda resultat som också kan appliceras på andra situationer. På fråga 

om hur många informanter som behövs för en kvalitativ studie svarar Kvale att 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”, d.v.s. 

antalet beror på studiens syfte, tid och resurser (Kvale 1997:97-99, Thomsson 2002:57, 

Trost 1997:109f). Rådet om antal bygger på det statistiska urvalets princip, nämligen att 

generalisering förutsätter en större mängd data som hänförs till samma kategori 

(Gummesson 2004:126). Generellt säger bl.a. Thomsson att ju mer avgränsat 

frågeområde forskaren har, ju mer fokuserad fråga man vill besvara, desto färre 

intervjuer behövs. Den fördel ett större antal intervjuer ger är att forskaren kan finna en 

större mängd nyanser varvid det är lättare för forskaren att förstå olika maktspel och 

motsättningar i materialet. Därmed kan forskaren själv finna en stark övertygelse och 

argumentation för tolkningarna (Thomsson 2002:55-57). I undersökningen har slutligen 

fem informanter medverkat, nämligen två män mellan 72-82 år och tre kvinnor i 

åldrarna 69-92 år.  

8.3. Problem vid urvalet  

 
Ett par problem uppstod under undersökningen. Ett av dessa var att med de kriterier jag 

valt för urvalet innebar att jag inte fann män i åldersgruppen födda 1938-1942 (65-69 

år). Av den anledningen valde jag män ur den intilliggande urvalsgruppen, d.v.s. födda 

1932-1937 (70-75 år). Ett ytterligare problem uppstod efter det att jag tagit en inledande 

telefonkontakt med utvalda informanter för avstämning av att de alltjämt önskade delta i 

djupintervju. När tidpunkt för intervjun skulle bestämmas lyckades jag inte få kontakt 

med en av informanterna, en man i urvalsgruppen 1932-1937 (70-75 år). Hans hustru 
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meddelade slutligen att han inte längre önskade medverka. Jag fick då välja en ny 

manlig informant ur samma urvalsgrupp. 

8.4. Genomförandet av fallstudien 

 
Informanterna, fem till antalet, är som framgår mellan 69-92 år, två män (en född före 

1926 och en 1932-1937) och tre kvinnor (två födda före 1926 och en 1938-1942).  De är 

boende i Stockholmsområdet i antingen bostadsrätts- eller i hyreslägenheter. I det senare 

fallet är informanten då ägare av fast egendom. Fyra är ensamboende och en 

sammanboende. Samtliga har barn. Under förvärvsarbetslivet hade fyra av 

informanterna arbetat med administration och kontor och en var konstnär tillika kock.  

 

Alla intervjuer har gjorts i respektive informants hem. Samtliga intervjuer har skett i 

enrum, på den plats de anvisat mig, oftast i kök eller vardagsrum. Vid introduktionen av 

intervjun har jag informerat informanterna om att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och att de inte behöver besvara frågor som känns för personliga. Jag 

informerade även om syftet med intervjun samt att banken i efterhand kommer att få ta 

del av den kommande rapporten, men för tillfället inte medverkade i undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes under en och en halv vecka och tog mellan en och en och en 

halv timme att genomföra. 

8.5. Intervju som metod 

 
Vid intervjuerna har jag använt en semi-strukturerad intervjuform där jag kunde svara 

an på situationen som den utvecklas, på intervjupersonens bild av världen och på nya 

idéer som kunde dyka upp (Merriam 1994:88). Inför intervjuerna var jag medveten om 

mitt språk, att inte använda mig av flera frågeställningar i en och samma fråga, undvika 

varför- och ledande frågor, vara neutral och icke-värderande (Merriam 1994:91-98, 

Kvale 1997:120-146). Jag försökte vara speciellt sensitiv och respektfull gentemot 

informanterna eftersom intervjuerna handlade om informanternas privata ekonomi, 

vilka många människor anser vara en mycket privat angelägenhet. Genom att använda 

en halvstrukturerad frågeguide kunde jag täcka in de ämnen och teman som var 

relevanta för undersökningen (Kvale 1997:120). Då man utför kvalitativa intervjuer 
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menar Trost att alla frågor bör vara så öppna som möjligt, så tillåtande som möjligt, 

men att intervjuaren ändå styr intervjun (Trost 2001:14). Det som styr 

fallstudieforskaren är frågor som rör process (varför eller hur något sker) och frågor 

som rör förståelse (vad, varför och hur) (Kvale 1997:91-94). Målet med intervjuerna var 

att jag skulle få en djupare förståelse för informanternas livsförhållanden, hur 

pensionären hade tänkt när han/hon tog seniorlånet och vilka möjligheter till frihet och 

egna val seniorlånet innebar idag. Genom informanternas perspektiv och berättelser var 

min förhoppning att sådant jag inte redan visste något om skulle framträda genom 

intervjuerna (Ryen 2004:29). Intervjuerna har spelats in på band som därefter har, oftast 

samma dag eller dagen efter, transkriberats av mig så ordagrant som möjligt. Pauser, 

betoningar, skratt och tvekanden, upprepningar har noterats i det empiriska materialet 

(jmf Kvale 1997:155-156). Viktiga delar i intervjuerna har jag lyssnat igenom 

ytterligare en gång för att kontrollera att jag rätt återgivit samtalet i den utskrivna 

formen.  

8.6. Analysmetod 

 
Enligt Per-Johan Ödman omfattar hermeneutiska tolkningsprocessen huvudmomenten 

förförståelse, förståelse, tolkning och förklaring (Ödman 2004:74). I undersökningen 

har jag haft ett hermeneutiskt förhållningssätt, eftersom jag undersökt människors 

handlande. Jag har eftersträvat en tolkande förståelse av social handling i syfte att 

komma fram till förklaring av handlingars förlopp och effekter. Betoningen har legat på 

tolkning och förståelse och inte på de yttre krafter som saknar mening för informanterna 

i den sociala handlingen (jmf Bryman 2004:25-27). Utifrån att jag har haft en 

förförståelse om fenomenet genom min tidigare undersökning både teoretiskt och 

empiriskt har jag fått en djupare förklaringar om fenomenet som informanterna beskrivit 

för mig, vilket har gett mig möjlighet att skapa mig en variation av förståelsen av 

meningarna informanterna uttryckt. De empiriska intervjuutskrifterna har analyserats i 

delar varvid jag försökt skifta fokus från helhet till delar för att återigen leda till 

helheten. Jag anser att delarna har bildat ett inre mönster fria från logiska motsägelser. 

Det slutliga målet för den kvalitativa forskningen är att beskriva helheter eller som 

Annika Lantz uttrycker ”fånga en pregnant gestalt” (Repstad 1999:107, Lantz 1993:74-

76) vilket jag anser att jag kunnat göra.  
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9. ANALYS OCH RESULTAT 

 
I analysen och resultatet presenteras först hur seniorlåntagarna upplevde vardagen före 

de tog lånet. Härefter redovisar jag rubriken ”Det ödesdigra beslutet”, en rubrik som 

speglar hur seniorlåntagaren står vid ett vägskäl i förhållande till sin övergripande 

livsplanering och därmed måste fatta beslut om han/hon ska förbliva i ett traditionellt 

leverne eller skaffar sig en större kontroll (empowerment) över sin livssituation 

(Giddens 1999:171). Avsnittet avslutas med hur seniorlåntagarna upplevelser sin vardag 

efter att lånet tagits.3 

9.1. Vardagen före lånet  

 
För de flesta människorna i västvärlden är det under förvärvslivet som individen 

utvecklar en livsstil där man ofta blir ägare av både bil, bostad och fritidsboende, vilka i 

vissa delar formar individens självidentitet. De ursprungliga sociala och ekonomiska 

förhållandena har också betydelse precis som de sociala identiteterna och de aktiviteter 

individen företer sig. 

 

Enligt socialdepartementets diskussionsbetänkande från Senior 2005 påpekas att det 

finns två bilder av ålderspensionärernas inkomster; de som har goda inkomster och 

förmögenheter, och de som är äldre inom pensionärsgruppen som har låga inkomster 

(SOU 2002:29; 123-125). Enligt SCB var medelinkomsten 2005 för pensionärer 75 år 

och äldre 150 000 kr för kvinnor och 211 000 kr för män (SCB, Pengarna i ditt liv). 

Pensionärernas inkomstfördelning i våren 2007 års surveyundersökning var uppdelade i 

följande grupper: 32 procent hade månadsinkomster under 10 000 kr per månad, 60 

procent hade månadsinkomster mellan 10-20 000 kr, 7 procent hade månadsinkomster 

mellan 20-30 000 kr och 1 procent av hade månadsinkomster över 30 000 kr. Resultatet 

visar att den största delen av respondenterna i undersökningen hade en relativt god 

inkomst, men trots detta menar de flesta av informanterna i den här studien att 

pensionen ändå kan kännas låg. Detta kan ha sin förklaring i att vid pensioneringen 

minskar inkomsterna och de ekonomiska omständigheterna påverkar möjligheten för 

                                                 
3 Samtliga namn i uppsatsen är fiktiva. 
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pensionären att bibehålla livsstilen och självidentiteten, vilka ger individen en 

ontologisk trygghet enligt Giddens (1999).  

 
För Alexander, som idag är rullstolsbunden, betyder konstnärskapet allt för hans liv. 

Hans pension är låg och ska räcka till att täcka kostnader för boende och mat, likväl som 

för färg, dukar och eventuellt modeller. Genom att fortsätta sin livsstil som konstnär 

bevarar Alexander sin självidentitet. Så här säger Alexander om pensionen. 

 Alexander: Jag har bara en pension lite över 8 000 kr i månaden och det blir inte så mycket 

över på det då. … Så kostar en modell 600 kr för en sittning på tre timmar och en målning blir 

1 000 kr i materialpengar ungefär, för en enda dags målning. Eftersom jag inte alls försöker 

att sälja någonting, för det skulle heller aldrig gå, för de flesta gillar inte modellmålning. Det 

är som det är det. (skratt) 

 

Eva, som är ensamstående, har en aktiv livsstil med golf och resor. Hon säger så här om 

att förena pensionen med livsstilen.  

 Eva: Jag har ju arbetat sedan jag var 20 år och jag trodde att pensionen skulle bli så mycket 

bättre, när man har arbetat så många år, heltid också. … Pensionen är inte särskilt hög, utan 

den går till räkningar och mat i så fall. Det blir inte så himlas mycket över. Så har man sin bil 

och den måste jag ha till landet så jag kommer dit och sedan det här med att jag kan spela golf.  

 
 

Informanterna i undersökningen menar att de ekonomiskt kände av pensioneringen, men 

att de även före seniorlånet hade både kontroll och klarade av sin vardagliga 

ekonomiska situation. Trots att de upplever pensionen som låg har de alltid kunnat 

betala kostnader för mat och boende. Innan den äldre tog seniorlånet har de upplevt en 

ekonomisk oro och man har behövt vara prismedveten vid t.ex. inhandling av mat 

och/eller att pensionären emellanåt behöver vänta med vissa inköp till nästkommande 

månadsutbetalning. Trots att de flesta av informanterna upplever att de har låga 

pensionsinkomster menar vissa av dem att de ändå är förmögna eftersom de är ägare av 

bostadsrätt och/eller landställe och bil. Problemet har dock varit att pengarna varit 

bundna till den fasta egendomen.   

 

Sofia har en låg pension men upplever sig ändå som förmögen, men hennes ekonomiska 

situation tillåter inte några större investeringar/renoveringar av bostaden. Sofia säger så 

här. 
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 Sofia: Jag är ju förmögen kan man ju säga. För jag har ju så stora värden i landstället och i 

det här [bostadsrätten]. Men pengarna sitter ju fast. Och då var jag ju lågavlönad. Så jag har 

en låg pension. Idag är pensionen mycket mer än vad jag någonsin fick i lön, den har ju stigit. 

Den stiger ju hela tiden med inflationen eller vad man ska kalla det. Ekonomin har ju jag 

klarat bra ända tills jag byggde om då.  

 

9.2. Det ”ödesdigra” beslutet 

 
Informanterna i undersökningen har valt seniorlånet. Detta medför nya typer av val om 

hur lånepengarna ska användas. De mångfacetterade valmöjligheter som råder i det 

moderna samhället betyder att individen måste göra sig besväret att rekvalificera sig så 

att hon når fram till ett välunderbyggt val. Seniorlåntagaren står inför ett ytterst viktigt 

val, som Giddens (1999) uttrycker det, det s.k. ”ödesdigra ögonblicket”. Det val 

individen gör är inte bara beteendemässigt utan de återverkar på och utvecklar 

självidentitetens berättelse ävensom på vad som förväntas av denne i sin position. Som 

Giddens menar görs valen också i kombination med vissa hänsynstaganden till den 

närmaste omgivningen. Det framkom i undersökningen att informanterna har tagit lånet 

i samråd med barnen.   

 

Individens val kan handla om det egna behovet såsom investering/renovering av 

boendet och fritidsboendet, behållandet av bil och/eller landställe, resa utomlands etc., 

men också val med hänsyn till barnen, förskott på arv, gåva, betala barnens oförutsedda 

utgifter etc. Men samtidigt som de egna och barnens behov tillgodoses genom 

seniorlånet är lånets konstruktion utformat så att när seniorlåntagaren avlider kommer 

de efterlevande drabbas av lånet i form av att de antingen får ta över skulden (dock i ny 

form) eller i form av minskat arv.  

 

Sofia kommenterar situationen på följande sätt.  

 Sofia: Ja och då började vi fundera på det då. Det tyckte jag var en strålande idé. Det här 

[bostadsrätten] har jag ju bytt mig till. Det här har jag liksom skapat själv. I det har de 

[barnen] ingen del i. Men jag kan ju inte få ut någonting av det i kontanter. Och jag kunde inte 

få något lån, men ett 65+ lån kunde jag få. Och det är en fördel. Visserligen blir ju arvet 

mindre på det sättet, men på samma sätt så känns det som jag också ärver åt mig själv. Så 

känner jag det. Och så resonerade vi alla fyra då. Mina barn och jag som delar på vinsten så 

att säga.  
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Samtidigt som beslutet har en personlig karaktär utesluter det inte, som Carlberg (2005) 

säger, att utomstående också kan spela en avgörande roll för den enskildes steg till 

självbemyndigande och empowerment och det är här som barnen får en viktig roll för 

den äldre. En nära anhörig blir en stödjare och kan ingjuta mod, frammana en vision om 

att det är möjligt för individen att skapa sig en bättre tillvaro än den man har för 

tillfället. Även om barnen själva en dag kommer att drabbas av lånets konsekvenser 

menade flera av informanterna att det faktiskt var barnen som uppmuntrade den äldre att 

ta seniorlånet, antingen beroende på att barnen var angelägna om att föräldern skulle ha 

ett bra liv som pensionär eller för att de själva drog fördel av seniorlånet.  

 

Eva, som tänkt sälja fritidsbostaden för att kunna bibehålla sin livsstil i övrigt som 

pensionär, svarade så här på min fråga om vilka diskussioner hon haft med barnen 

angående seniorlånet.  

 Eva: För mina barns del så sa dom [barnen] sälj landet om du vill och det hade dom inga 

synpunkter på, men sedan blev det här med sonsonen då, han skulle verkligen bli ledsen. Så då 

tog jag upp diskussionen igen med det här lånet och sa ”- Det här kommer ju drabba er så 

småningom”. ”-Ja, men det bryr vi oss inte om, utan vi vill att du ska kunna resa och göra lite 

saker emellan om du kan”. Det var snarare dom [barnen] som pushade på, för jag var tveksam 

faktiskt, för man är inte uppfostrad att ta lån.  

 

I citatet med Eva framgår hur barnen fungerat som en egenmaktsförstärkare. 

 

I det postmoderna samhället kan inte relationen med barnen tas för given, utan som 

Giddens (1999) menar, bygger relationen på det rena förhållandet av tillit. Det blir 

därför viktigt för den äldre att tala med barnen innan den äldre tar seniorlånet. Med 

Carlbergs (2005) synsätt handlar det om att individens fria vilja inte skapar problem så 

länge som han/hon gör val som omgivningen (i detta fall barnen) finner rimliga och 

förnuftiga. 

 

Sven beskriver hur hans beslut att ta seniorlånet har föregåtts av diskussion med dottern 

och att hans beslut har tagits med hänsyn till dotterns åsikt, vars åsikt Sven inte 

ifrågasätter.   

 Sven: Jag ska också tala om att innan vi beslöt att ta det här lånet, då pratade vi med dottern 

om det så hon var införstådd med det. Och det var grönt ljus ifrån henne.  

 … 
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 Sven: Vi [Sven och dottern] har bra kontakt med varandra och bra förhållande så att jag ville 

inte hålla henne utanför i den här frågan.  

 Paula: Ja, jag förstår det. Jag bara funderar på hur skulle ditt liv ha tett sig om du inte hade 

kunnat ta det här lånet då, om hon sagt nej? 

 Sven: Nej men då hade jag fortsatt i dom gamla hjulspåren. Kört vattendunkar och haft lite 

mindre luft under vingarna.  
 

Sven, som har ett tilltagande fysiskt handikapp, har som pensionär fått större 

möjligheter och önskemål att vistas längre perioder i sin omoderna sommarstuga, varför 

Svens behov av att ordna rinnande vatten i sommarstugan vuxit.  

 

För det fall individen valt bort seniorlånet fanns risken att individen måste göra 

inskränkningar i sina behov och i sin livsstil. En livsstil som, enligt Giddens, ger 

individen en ontologisk trygghet och bevarad självidentitet. Med lånet väljer individen 

istället att göra ett avstamp för rekvalificering och självbemyndigande, och individens 

beslut bygger på en sammanflätning av föreställningar om framtiden (fortuna), fatalism 

(ödestro), pragmatism och medvetna risktagningar (jmf Giddens 1999:170).  

 

Alexanders beslut - som även det baserats på hänsynstagande till sonens vilja - att köpa 

den ombildade hyresrätten, uttrycker den sammanflätande framtida föreställningen så 

här. 

 Alexander: Han [sonen] har ju döttrar, och som kanske vill ha lägenheten och byta med. Men 

jag vet inte. Han har alltid varit just så där. Det är ju min lägenhet, min egendom, som måste 

delas lika för alla barn så i den mån det blir över, blir det några tusenlappar till var och 

(skratt) blir det antagligen inte någon större vinst på den här inte skulle jag tro. Det skulle bli, 

ja, det är svårt att veta, att fundera ut det. Det är svårt att veta om man tjänar något på det. 
 

Enligt Carlberg (2005) finns det i samhället en tendens att omyndigförklara människor 

som gör val som ”vi andra” inte accepterar. Denna risk vill den äldre undvika genom att 

acceptera barnens åsikter om beslutet även om individen själv inte alla gånger delar 

samma uppfattning. Alexander uttrycker sitt ofrivilliga val på följande sätt.  

 Paula: Och köpet av lägenheten, det tyckte du liksom varken var plus eller minus? Det kanske 

var lite för barnens skull då eller? 

 Alexander: Ja, ja, det var det ju helt och hållet. Man vill ju inte bara vara död helt enkelt, det 

vill man inte. Annars hade man inte kunnat köpa den här och då hade man inte velat bo kvar 

helt enkelt. Man känner sig dum helt enkelt om man inte deltog i den där penningadansen, då 

hade andra människor fått överta. Det är ju inte min förtjänst. Det är väl en själv, som är en 



Sida 28 av 41 
 

 
 

del av den där dansen (skratt). Även om man inte har något särskilt intresse av det så är man i 

alla fall deltagare. 
 

Flertalet av informanterna menade att låna pengar är något man bara tar till när det är 

absolut nödvändigt och då det inte finns något annat sätt att tillgodose sig själva och/eller 

sina barns behov. Men Maria däremot tyckte det vore synd att låta pengarna vara bundna i 

boendet, och menade på att pengarna bara är siffror på ett papper som istället ska användas 

medan Maria lever. Maria säger så här. 

 Maria: Jo det var det att jag började läsa om där Bolån 65 och så tänkte jag: - Jaha här sitter 

det mycket pengarna i väggarna som jag inte kommer åt och jag kan inte bre smör på en skiva 

och äta upp det här. Utan jag ska ta ut lite pengar ur det som jag kan disponera, inte för att jag 

behövde ha dom för att göra något speciellt. Jag hade inga stora utgifter som jag behövde dom 

till, men jag ville ha det här lilla kapitalet som en bakgrund plus att jag tänkte att nu kan jag ge 

mina barn ett förskott på arvet. För den dagen jag går bort och då ska dom ta reda på alltihop 

det här, men det kan vara roligt att få en slant innan. Och det är mycket roligare att ge bort 

någonting medan man lever för då kan man få tack för det.  

 

9.3. Vardagen efter lånet 

a)  Frihet 

 

Övervägande delen av informanterna har något fysiskt handikapp och var i behov av 

handikapphjälpmedel. De fysiska förändringarna känner seniorlåntagaren av, och man 

har på olika sätt accepterat och anpassat sig till kroppens försvagade förmågor, dels 

genom handikapphjälpmedlen, dels genom att man på senare tid tar hjälp av andra för 

vissa ”hushållsnära tjänster”. För en av informanterna har bostaden behövt anpassas till 

de kroppsliga åldersförändringarna för att det ska vara enklare för individen att kunna 

vara fortsatt oberoende. Bland annat ger en försvagad fysik den äldre oro över risker att 

t.ex. halka när han/hon kliver i eller ur hemmets badkar eller att den gamla bilen gör att 

man blir stående mitt ute på landsvägen på väg till landet, utan egen fysisk kraft att 

förflytta sig själv eller bilen. Med seniorlånet har den äldres behov och önskan att 

investera och renovera i boendet, bilen och dylikt kunnat tillgodoses. Härutöver har 

pensionären valt att resa utomlands under vinterhalvåret för att undvika det hala 

väglaget i Sverige då kroppen är stel.  
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För Sven, som nu är fysiskt handikappad, bidrar seniorlånet till att få hjälp, vilket ger 

Sven en större frihetskänsla. 

 Paula: Har lånet inneburit en större känsla av frihet? 

 Sven: Ja det har det gjort. Det ska man inte tala om i dessa svartjobbstider, men jag har en 

granne ute på landet som kommer upp en gång i veckan, vart 14:e dag och klipper gräsmattan, 

för en symbolisk slant och en flaska whiskey då och då. 

 

 

Vidare ger seniorlånet flera av informanterna det lilla extra i form av att kunna köpa den 

mat man vill ha. Alexander uttrycker friheten att kunna köpa egenvald mat på följande 

sätt. 

 Alexander: Man behöver inte tänka på att man köper för dyr mat och så där. Det kanske ger en 

viss frihet att våga leva, att kunna äta den mat som är, men det kanske är en nackdel också 

(skratt). Jag kanske blir tjockare med tiden (skratt). 

 

b)  Självständighet 

 

På min förfrågan vad seniorlånet inneburit för Eva säger hon att dels kan hon ha sitt 

landställe kvar, dels att hon kan vara utomlands under vinterhalvåret. Med sitt intresse 

för golf kan Eva få uppmuntran till att fortsätta att hålla kroppen aktiv och rörlig. För 

Eva innebär seniorlånet att hon får möjlighet till att vara ute hela året. En känsla som 

ger Eva upplevelse av att vara mer självständig.  

 Eva: Jag är utomlands januari, februari och halva mars och det har jag nu kunnat fortsätta med.  

 Paula: Har det alltid varit så [att du reser utomlands]? 

 Eva: Nej jag har gjort det de senaste fem åren och det är jätteskönt tycker jag. Just den där 

allra värsta halktiden. Det gör att man kan röra sig hela året på ett annat sätt, promenera och 

vara ute. ... Sedan kan jag fortsätta att spela golf. … Golfen är för mig mest att jag rör på mig. 

Jag är inge vidare duktig men jag går 18 hål i alla fall (skratt). … Sedan att jag har landet, att 

jag kunnat åka när jag vill. Jag är självständigare på så vis. 

 

c)  Identitetsbevarande 

 

Med seniorlånet upplever informanterna att de får en möjlighet över att förändra och 

omforma livsvillkoren. Det handlar om en empowermentprocess i enlighet med Giddens 

(1999) definition, d.v.s. i bemärkelse av ett aktivt val med avseende på både individens 
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möjlighet till att fortsätta med sin livsstil och i bemärkelse av bevarandet av en 

självidentitet.  

 

Informanterna upplever sig mindre begränsade och upplever en större känsla av 

trygghet och möjligheter, vilket även det förbättrar livskvaliteten. Med lånet och 

tillskottet av pengarna upplever sig seniorlåntagaren ”fri” (empowerment) i den 

bemärkelsen att han/hon med hjälp av bilen lättare kan förflytta sig fysiskt; fri i den 

bemärkelsen att han/hon kan ha råd att fortsätta med sina aktiviteter som t.ex. bjuda hem 

vänner på mat, åka till landet, måla etc. eller vara fri till att välja dyrare mat. Dessutom 

leder seniorlåntagarnas aktiviteter till utökade möjligheter till sociala kontakter, vilket 

ger seniorlåntagaren en positiv självidentitet och ett ökat självförtroende. Seniorlånet 

bidrar på olika sätt till att seniorlåntagarna kan unna sig ”det lilla extra”. Alltså ett ökat 

handlingsutrymme.   

 

För Sofia handlar friheten om valmöjligheten att kunna bjuda hem vänner och/eller till 

en spontanitet till att kunna hjälpa barnbarnet, vilket i det senare fallet gör att Sofia 

bevarar sin identitet som farmor. Sofia säger så här. 

 Sofia: Jag kan ta hem vänner när jag vill. Bjuda på lite gott och äta. Mitt barnbarn t.ex. hon 

ringde till mig och sa att hennes glasögon hade gått sönder. Och då var hon ju tvungen att gå 

till optikern. ”-Ja, vad kostar det då?” ”-Det kostar 1.000 kr sa hon, men jag fick ta det på 

avbetalning köpet.” ”-Det är klart att jag hjälper Dig.” Det gjorde jag så där med glädje att, 

på grund av det här, att jag kan göra sådana där spontana saker.  

 Paula: Känns det som en större frihet då? 

 Sofia: Ja, precis. Jag bryr mig inte längre om. Det gör jag av gammal vana tittar på vad saker 

och ting kostar, men det gör mig ingenting om det kostar lite mer än vad jag annars skulle ha 

kostat på mig.  

 

Vidare förklarar Eva, som också har en mycket god och nära relation med sitt barnbarn, 

att seniorlånet utöver känslan av självständighet har inneburit en frihet och flexibilitet 

genom att hon kunnat behålla bilen och fritidsbostaden. Hon kan därmed fortsätta med 

sin aktiva livsstil i identitetsbevarandet såsom med resor och golf. Eva uttrycker 

seniorlånets olika positiva egenskaper på följande sätt.  
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Den aktiva livsstilen… 

Eva: -Ja det är alltså det här lite extra. …Så man kan ha sin bil … och sedan det här med att jag kan 

spela golf.  

 

Att ha bilen till landet… 

 Eva: Ja, det hade nog mest varit så att jag inte kunnat resa faktiskt. (paus) Ja, bilen hade jag 

nog kunnat klara mig utan för nu har dom byggt järnväg precis, men jag skulle vara mycket 

mindre fri. Nu, när jag har bilen, kan jag komma som jag vill. Då skulle jag vara tvungen att 

passa tågtider och tja se till att jag hade med mig mat och sånt så jag klarade mig eftersom det 

är en bra bit till affären också. Nej, jag skulle vara mycket mindre fri. Framförallt inte kunna 

resa.  

 
Att ha bilen till barnbarnet… 

 Eva: Jag skulle säkert kunna ta mig dit [till barnbarnet] och om det behövs snabbt på något 

annat sätt, med taxi eller någonting, men nu kan jag. Jag känner mig fri att göra sådana saker. 

Ja, det är jätteviktigt. Det har ju hänt två gånger, inga stora problem heller, men just det där 

att han vet, och jag blir glad när han vänder sig till mig och att jag kan ställa upp. Det skulle 

jag inte kunna göra på samma sätt. Och det skulle vara väldigt svårt. 

 

 

Genom seniorlånet kan Eva t.ex. finnas till hands för barnbarnet och på så sätt bevarar 

hon också sin identitet som farmor. 

9.4. Informanternas motsägelsefulla uppfattningar om seniorlånet 

a)  Seniorlånet ger ekonomisk trygghet visavi otrygghet 

 
Samtidigt som seniorlånet ger informanterna en ekonomisk trygghet så upplever de 

samtidigt en ekonomisk otrygghet, se vidare nedan. Ekonomisk trygghet får 

informanterna genom att de upptäcker att inkomsterna nu räcker hela månaden.  

 

Övervägande delen av informanter menade att lånet gjorde individen ekonomiskt trygg 

och Sven skildrar detta på följande sätt. 

 Paula: Har lånet förändrat något av din trygghetskänsla? 

 Sven: Ja, den har blivit lite bättre. Det tycker jag, eftersom jag tänker inte alls på pengar på 

det sättet jag gjorde tidigare. Nu vet jag att jag får en skvätt varje månad som räcker.  
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Att ha ett sparkapital för framtida behov är väldigt viktigt för de flesta människor 

(Wärneryd, 1999:321-328). Sparkapitalet ger trygghet för oförutsedda utgifter såsom 

t.ex. tandläkarbesök etc. Viviana A. Rotman Zelizer menar att pengar kan ge människan 

vissa kvalitativa värden i en s.k. öronmärkningsprocess (Zelizer 1989:342-344, Linné & 

Persson 2006:97-98). Flera av informanterna beskrev hur de öronmärkt en viss del av 

seniorlånets pengar till ett sparkapital. Sven säger. 

 Sven: De här lånepengarna, dom ligger på kontot och det rör vi inte annat än när det är typ en 

brunnsborrning eller något annat.  

 Paula: Ja. Är det någonting i framtiden som du vet att du kommer att behöva använda dom här 

pengarna till? 

 Sven: Nja, vi kanske behöver göra lite småreparationer ute på landet.  

 

För det fall informanten gjort investeringar/renoveringar i bostaden vill han/hon gärna 

använda en del av seniorlånet för att återställa det sedan tidigare upparbetade 

sparkapitalet. Maria, som renoverat lägenhetens badrum och kök, har gjort slut på allt 

sitt tidigare sparande. När hon nu beslutat sig för seniorlånet har hon samtidigt beslutat 

att återskapa ett nytt sparkapital med hjälp av en del av seniorlånets pengar, vilket ger 

henne ekonomisk trygghet. 

 Paula: Det här kapitalet vad ger det dig, att ha det? 

 Maria: Det ger mer trygghet. Det gör det ju. Sedan har jag ju, faktiskt i och med att jag har 

haft lite kapital nu, så har jag ju kunnat, eftersom jag är road av, köpa och sälja aktier (skratt), 

så det har det ju känts bra att ha det här då, för då har jag inte behövt ta av de sista slantarna 

till det, utan jag har tagit en viss del och en viss del står alltid kvar. Ja så jag spenderar ju inte 

bort allt (skratt). 

 

Samtidigt menade i princip samtliga seniorlåntagare att de saknade bankens redovisning 

över den framtida lånebilden. En av informanterna, som själv arbetat som kamrer, hade 

försökt räkna fram det totala lånebeloppet 10 år framåt. Den avsaknade redovisningen 

upplever seniorlåntagarna som ekonomisk oro – inte bara för sin egen del, utan även för 

barnens framtid.  

 

Evas oro uttrycks enligt följande. 

 Eva: Sedan vet jag inte hur det är med det, men det ska man kanske kräva själv. Jag ska prata 

med banken. Man skulle vilja veta hur mycket man har betalat nu och hur stort lånet är, vad 

skulle hända om jag vann två miljoner, om jag liksom löste lånet. Vad skulle det kosta? Liksom 

lite sådana uppgifter, men det är någonting som man måste skaffa sig själv. Det är inget som 

SEB ger. 
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b)  Seniorlånet saknar betydelse  

 
Samtidigt som alla seniorlåntagare menade att lånet hade många positiva egenskaper 

menade vissa av seniorlåntagarna att lånet egentligen inte haft någon betydelse för 

låntagarens vardag. Seniorlåntagaren menar att han/hon även före lånet klarade av sin 

vardagliga ekonomiska situation.  

 

Alexander säger så här om lånets betydelse. 

 Alexander: Jag tror att det inte har betytt någonting inte. För det är så att jag levde ju förut 

också. Jag har ju målat mycket tidigare här. Jag hade det lite svårare att klara det hela förut, 

men någon större skillnad är det inte.  

 

 

På samma sätt svarar Eva så här på min fråga om seniorlånets betydelse. 

 

 Paula: Vad tycker du att lånet har inneburit för dig? 

 Eva: Ja egentligen mycket mindre än jag trodde från början. 

 
 
Att Alexander och Eva känner besvikelse över seniorlånet kan ha sin förklaring i att de 

innan de tog lånet hade allt för stora förhoppningar om vad lånet skulle innebära i deras 

respektive handlingsutrymme än vad det i praktiken verkligen hade, varför de upplever att 

seniorlånet var en besvikelse.   

9.5. Det negativa med seniorlånet 

 

Seniorlånets största nackdel är det minskade framtida arvet. Fast detta är något som 

seniorlåntagaren accepterat och är väl medveten om när lånet tas. Sven ger uttryck åt sin 

medvetenhet härom.  

 

 Paula: Har lånet inneburit några nackdelar?  

 Sven: (paus). Det är väl inga nackdelar för oss, det blir väl dödsboet som får nackdelar. För 

att när vi säljer, eller när lägenheten går över i arv till dottern, då kräver ju banken tillbaks 

pengarna.  

 Paula: Hur känner du för det? 

 Sven: Ahh, jag kan inte göra någonting åt det. Det är villkoren som jag har gått in i med öppna 

ögon. Så det är ingen överraskning. 



Sida 34 av 41 
 

 
 

 

10. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Genom att fördjupa den tidigare genomförda enkätundersökningen med en kvalitativ 

ansats har ytterligare kunskap om lånets sociala betydelse framkommit. 

Undersökningen har gett bättre förståelse för lånets betydelse för informanternas 

handlingsutrymme och identitetsbevarande, vilket motiverar att informanten skuldsätter 

sig. På grund av kriterierna för urvalet har dock resultatet av undersökningen begränsats till 

seniorlåntagare med barn. Resultatet skulle ha blivit delvis annorlunda om jag studerat 

seniorlåntagare utan barn.  

 

Min slutsats är att beslutet att ta seniorlånet inte helt är ett självständigt beslut, utan det 

har fattats i gemenskap med och med hänsyn till de efterlevande barnen. Lånets 

betydelse ligger i att informanterna vill kunna upprätthålla ett liv med aktiviteter, vilket 

ger dem en god självkänsla som möjlighet att bibehålla en självidentitet. Att barnens 

röst inför beslutet väger så tungt kan bero på att föräldrarna har en nära relation med 

barnen, som bygger på tillit och intimitet, ävensom att det är barnen som senare 

kommer att beröras av låneskulden. Samtidigt är barnen - som enligt seniorlåntagarnas 

uppfattning önskar föräldrarnas välmående som gamla - stödjare till lånet. Barnens åsikt 

om lånet är något som föräldrarna inte vill gå emot eller ifrågasätta.  

 

Undersökningen har visat att seniorlånet har skapat å ena sidan en annan ekonomisk 

trygghet där informanten vet att pengarna räcker månaden ut, men å andra sidan finns 

en sorts ekonomisk oro på grund av att de inte anser banken redovisar den framtida 

lånestorleken. Huruvida bankens redovisning är mindre bra eller om seniorlåntagaren 

eller dennes barn inte förstår redovisningen har jag inte kontrollerat i undersökningen, 

eftersom undersökningen främst har syftat till att förstå seniorlåntagarnas upplevelser.  

 

Vidare har studien visat att seniorlåntagaren - som är ekonomiskt självständig, men 

samtidigt ”inkomstfattig” och ekonomiskt otrygg med sin pension - har ett behov av att 

renovera/investera i boende och bil, vilket bidrar till en bibehållen livsstil – får motiv till 

seniorlånet. Seniorlåntagaren upplever att lånet ger positiva konsekvenser i form av ”det 
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lilla extra” genom att seniorlåntagaren kunnat hjälpa närstående ekonomiskt (d.v.s. 

Webers definition av kommunism), själv köpa sig fysisk hjälp när ens egen kropp 

försvagats, bjuda på spontana middagar med anhöriga och vänner, köpa sig godare mat 

samt enkelt och flexibelt åka till landet. Flertalet av dessa aktiviteter har lett till en 

utökad social samvaro för den äldre, som i sin tur givit en positiv självbild och ökat 

självförtroende och därmed en bättre livskvalitet.  

 

För individen innebär seniorlånet en typ av ”empowerment” i bemärkelse av att det ger 

seniorlåntagaren möjlighet att ta makt över sitt eget liv, som ger utökat 

handlingsutrymme för deras vardagsliv (Giddens 1999, Thompson & Thompson 2001, 

Trädgårdh 2000). Detta utökade handlingsutrymme ser seniorlåntagaren inte som en 

rättighet utan mer i form av en möjlighet till ökad frihet och trygghet. Seniorlåntagarna 

gör ett personligt val om hur de vill leva sitt liv och deras barn har stött deras önskan 

(Carlberg 2005). För seniorlåntagarna i undersökningen har lånet varit en möjlighet när 

kanske inga andra ekonomiska utvägar funnits för att bibehålla sin livsstil.  Maria 

menade däremot att ”pengarna bara är siffror på ett papper” och ifrågasatte de gamla 

vanorna att spara pengar till kommande arv. Maria menade att pengarna skulle användas 

medan hon levde så att hon kunde se vilken nytta de gjorde.  

 

Vissa av informanterna har emellertid också en motsägelsefull inställning till 

seniorlånet. Orsakerna till detta beror på att när informanten tog lånet hade han/hon en 

föreställning om att lånet skulle innebära mer för vardagen än vad det i verkligheten 

gjorde. När förväntningarna på lånet inte kom att uppfyllas blev lånet till en besvikelse 

och man menade att lånet egentligen inte betytt någonting. Det seniorlåntagaren då 

förbiser är att lånet inneburit att han/hon inte behövt begränsa sin nuvarande livsstil och 

att man kunnat göra investeringar både för sin egen och för barnens skull, vilket hade 

varit svårt med endast pensionen. 

 

Enligt intervjuerna har informanternas vardagliga situation ändå underlättats med 

seniorlånet, vilket även i förlängningen borde innebära att även barnen till 

seniorlåntagarna få en lättare situation i och med att de vet om att föräldern/a nu fått en 

större möjlighet till frihet och egna val.  
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Seniorlånet, som både har för- och nackdelar, ger som helhet individen nya möjligheter 

till valfrihet och bibehållen identitet, som inte skulle ha funnits utan lånet. Detta innebär 

att individen upplever en frihetskänsla.  

11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

I uppsatsen belyser jag de äldres perspektiv på seniorlånet. Med en kvalitativ ansats har 

jag försökt fånga vad seniorlåntagarna tänker och tycker om lånet. Seniorlånet bygger 

på att den äldre ska kunna berika sin vardag även som pensionär. Detta är något som får 

konsekvenser för de anhöriga genom t.ex. minskat arv. Seniorlåntagaren löser 

”konflikten” genom att diskutera lånet med barnen. Till vidare forskning skulle det vara 

intressant att undersöka hur barnen ställer sig till seniorlånet eftersom man å ena sidan 

vill att den äldre ska ha ett bra åldrande, men å andra sidan själv får minskat arv. Vad 

skulle hända om barnen inte godtar att föräldern tar seniorlånet, men föräldern inte 

beaktar barnens vilja utan trotsar dem. Vilka konsekvenser får det för relationen? En 

relation där den äldre ofta är i beroende av hjälp från sina anhöriga. Även forskning av 

seniorlåntagare utan barn skulle vara intressant att undersöka.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrunds uppgifter 
Kön  
Ålder 
Skolutbildning  
Yrke 
Samlevnadsform 
Boendeort 
Innehav av barn  
 
Frågor 
1) Du har ju tagit Bolån 65+. Vad var det som fick Dig att ta lånet? 
 
2) Vad har lånet inneburit för Dig?  
 
3) Vad innebär det för Dig att Du kunna använda pengarna från lånet till att … 
- bo kvar i boendet 
- renovera huset 
- betala vardagliga utgifter  
- betala hushållstjänster  
- placera i aktier/fonder 
- resor och fritidsaktiviteter 
- ge i gåva/förtida arv 
- förverkliga dina drömmar  
 
4 a) Har lånet inneburit några fördelar? 
 
4 b) Har lånet inneburit några nackdelar? 
 
4 c) Vilka? 
 
5) Känner Du att du fått mer kontroll/makt över Ditt liv med lånet? På vilket sätt? 
 
6) Har lånet inneburit att Du blivit mer oberoende/självständig? På vilket sätt? 
 
7) Har lånet inneburit att Du fått en större av känsla av frihet? På vilket sätt? 
 
8) Har lånet inneburit någon förändring av Din livskvalitet? På vilket sätt? 
 
9) Har Dina anhöriga haft några reaktioner över att Du tog lånet?  
 
10) Hur skulle din tillvaro ha sett ut utan lånet? 


