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Sammanfattning 
”Pensionsvägledning” är ingen nationellt förekommande verksamhet. Tidigare forskning visar att 
förberedelser inför pensioneringen ökar både individens livslängd och underlättar omställningen. 
Syftet med studien är att undersöka om nyblivna ålderspensionärer har ett behov av vägledning i 
skapandet av ett meningsfullt pensionärsliv. I studien undersöktes med intervjuer av fyra nyblivna 
ålderspensionärer deras nuvarande levnadssituation, anpassningen till pensionärslivet och synen på 
livslångt lärande. Resultatet visade att respondenterna har en god levnadssituation men där både 
ekonomin och hälsan kan stå i vägen för en meningsfull tillvaro. Resultatet visade också att en aktiv 
livsstil är avgörande för en lyckad anpassning till pensionärslivet. I studiens resultat visade sig 
respondenterna vara motiverade till fortsatt utveckling men då bara för nöjes skull. Undersökningen 
kom fram till att respondenternas behov av stöd är individuellt och att dessa pensionärer klarar sig bra 
på egen hand med skapandet av ett betydelsefullt pensionärsliv.  
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Abstract  
“Retirement guidance” is not nationally organized. Previous research shows that preparations for 
retirement, increases both individual lifespan and make the transition easier. The purpose of this study 
was to investigate whether newly pensioners had a need for guidance in creating a meaningful 
retirement. In interviews with four pensioners, their current living situation, adaptation to a life 
without work and their vision of lifelong learning was investigated. The results showed that pensioners 
have a good living situation however both their economy and health may stand in the way of a 
meaningful life. The results also showed that activities are a crucial part for successful adaptation to 
retirement living. The results of the study proved that pensioners are motivated to continued education, 
if only for one self’s enjoyment. The study concluded that these pensioners’ needs for guidance are 
individually and that these pensioners manage the planning of the retirement life well on their own.  
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1. Inledning  

Kapitlet inleds med förklaring till hur valet av ämne gick till. Därefter kommer ämnet att belysas och 
förankras utifrån olika samhällsdebatter.  

Val av ämne    

Svensk skönlitteratur och filmatisering har under det senaste decenniet bidragit till flertalet gestaltningar 
av den äldre generationen. Ur en humoristisk synvinkel försöker man få svar på frågan, vilka ”sorts” 
individer består den tredje åldern av? Genom att till exempel läsa böcker som Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och försvann (Jonasson, 2009) och se filmer som Bäst före (Arehn, 2013) inser jag att 
dessa individer skiljer sig inte mycket från mig om man bortser från det uppenbara: åldersskillnaden. 
Pensionärer gillar att leva livet och motivationen till att fylla dagarna med aktiviteter, att utveckla sig 
själva och bara njuta av att vara ”fritidsmiljonär”. Jag känner igen mig själv i denna livsglädje och 
strävan men en väsentlig skillnad är att jag är en heltidsstudent som arbetar vid sidan av och som 
funderar var pensionssparandet ska placeras och fritiden den räcker knappt till. Gestaltningarna i 
litteraturen och filmerna får det att se bekymmersfritt ut att bli och vara pensionär. Är det verkligen det?  
 
Idén till mitt examensarbete uppkom i en diskussion med en medarbetare på Arbetsförmedlingens 
huvudkontor hösten 2011. Denne lyfte fram en del av problematiken med att gå i pension och hur 
skapandet av en meningsfull pension ter sig. Det finns pensionärer som vet vad de ska sysselsätta sig 
med men det finns också de som våndas inför pensioneringen och inte vet vad de ska fylla sina dagar 
med. Medarbetaren menade att vägledning kan ha en viktig roll i denna övergång att gå från 
mångårigarbetare till fritidsmiljonär. Många frågor väcktes hos mig i diskussionen med denne och det 
var framförallt frågan om vägledningens betydelse i relation till pensionering som fångade mitt intresse. 
De pensionärer som finns i min omgivning har haft skiftande planer för sitt pensionärsliv och det har 
bidragit till en nyfikenhet kring hur de har tänkt. Jag har också utifrån bekanta fått en förutfattad mening 
om att efter en tid som pensionär börjar tillvaron att stagnera. Chocken över de förändringar som skett 
börjar lägga sig och pensionären ställer sig frågan, vad gör jag nu? (Holm, 2012). I mitt arbete inom 
äldrevården har jag fått tagit del av många livsberättelser och fått erfara hur dessa individer har hanterat 
olika perioder av sina liv och ställt sig till ett fortsatt lärande och aktivt liv. Den äldre generationen 
ligger mig varmt om hjärtat och därför ville jag genomföra en studie som förhoppningsvis bidrar till att 
lyfta den äldre generationen i ett nytt ljus.  
 
När Holm (ibid) beskriver pensionering är bland det första som uppmärksammas övergången och den 
rollförändring som individen står inför. Det är dels där som jag kan se koppling till vägledning. Enligt 
Skolverket (1999) fortgår individers motivation och lust att lära hela livet men sker på olika sätt 
beroende på var i livet individen befinner sig och den äldre generationen är en del av det livslånga 
lärandet. Även där i kan koppling till vägledning ske. Relationen mellan vägledning och pensionering 
visade sig vara ett relativt outforskat område med få forskningsrapporter som uppmärksammade något 
direkt samband mellan dessa två områden. Jag anser att denna undersökning kommer att vara viktig dels 



 

2 

i ljuset av hur samhället ska kunna bistå den äldre generationen med stöd inför pensioneringen men 
också att visa på om vägledningen kan få ett nytt klientel. Jag anser att vägledning kommer att bli av en 
allt större vikt för samhället men också för individen, ung som gammal. Frågan är om 
”pensionsvägledning” kommer att bli en nationell utvecklingsinriktning?  
 
Denna undersökning vänder sig till mina framtida studie- och yrkesvägledarkollegor i vägledarkåren, 
styrelsemedlemmar i pensionärsorganisationer och engagerade i deras lokala föreningar, beslutsfattare i 
offentlig- och privat vägledningsverksamhet och yrkesgrupper som arbetar med personalfrågor. Sist 
men inte minst vänder sig undersökningen till blivande och nuvarande ålderspensionärer som försöker 
planera för ett meningsfullt pensionärsliv.  

Bakgrund  

År 1913 infördes folkpensionen i Sverige och under de sekel som passerat har flertalet reformer av 
pensionssystemet skett (SCB, 2011). I och med reformerna har individen själv fått en allt större roll i 
planeringen av pensionen till exempel med placering av privatsparande och PPM-fonder. Något som 
individen också ska ta i beaktande är när den individuella pensionsåldern ska infalla och om 
nedtrappning ska ske (ibid). Pensionen har det senaste decenniet hamnat på tapeten både nationellt men 
också internationellt framförallt är det frågan om höjd pensionsålder som diskuteras. Då 
medellivslängden ökar och hälsan förbättras behövs det utredas om befolkningen inte ska ha ett längre 
arbetsliv (Pensionsmyndigheten, 2012). Två aspekter som har inverkan på en individs beslut om 
pensionering är individens hälsa och ekonomi. Genom att ändra pensionssystemet och välfärdssystemet 
bidrar det till att aspekterna får mindre inverkan och möjligheten att arbeta längre ökar (SOU 2013:25). 
Andra viktiga faktorer är arbetsmiljö och tjänstefördelning. Dessa faktorer kan inte individen själv styra 
över utan är något som arbetsgivare, fackförbund och regeringen måste se över för att äldre ska kunna 
vara kvar i arbetslivet. Sveriges pensionssystem står inför en kommande reform där förhoppningsvis 
dessa problem ska kunna lösas (ibid).  
 
Det finns cirka två miljoner ålderspensionärer1 i Sverige och de är inte en homogen grupp på grund av 
deras olika ekonomiska förutsättningar. För en del individer är inte pension ett alternativ på grund av 
den försämring av ekonomin som sker vid pensioneringen (Ds 2011:42). Alltfler pensionärer arbetar till 
efter 65 år och en del kombinerar också arbete och pension för att dryga ut ekonomin. 
Jobbskatteavdraget infördes för att motverka de ekonomiska ojämlikheter som fanns mellan pensionärer 
så att fler pensionärer skulle kunna ha större ekonomisk frihet under sitt pensionärsliv (ibid). På senare 
år har förekomsten av företag som anlitar och hyr ut äldre arbetskraft för diverse hantverksjobb, 
hushållsnära tjänster men också konsultuppdrag ökat. Efterfrågan på arbetsmarknaden för pensionärer 
med erfarenhet och livslång kunskap är stor och det bidrar till allt fler företag (Domnerus, 2011-10-10). 
Allt fler pensionärer väljer att starta egna företag och cirka 15 % av Sveriges företag drivs av 
pensionärer. För många pensionärer är dessa sätt en möjlighet till att dryga ut sin ekonomi på men också 
att hålla igång sin hälsa och sitt sociala liv. Att kunna erbjuda sina tjänster och kunskaper på äldre dagar 
är något som flertalet pensionärer tycker är bra (Svenske Helgeson, 2011-10-12). Pensionärerna blir 
uppfinningsrika när det gäller att hänga kvar på arbetsmarknaden och en extra inkomstkälla kan till 

                                                        
1 Pensionsmyndigheten, Korta pensionsfakta, Hämtat 2013-04-12 
  http://www.pensionsmyndigheten.se/KortaPensionsfakta  
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exempel vara arvode från olika föreningar. När pensionsåldern närmar sig finns det äldre individer som 
anser och inser att de har mer att erbjuda i arbetslivet och detta är något som behöver ses som en tillgång 
till samhället (Ds 2011:42). Att fler äldre väljer att arbeta längre är ingen bidragande orsak till den 
ökade ungdomsarbetslösheten utan det är en myt. Det finns inga rapporter eller utredningar som visar att 
så är fallet utan snarare underlättar det för ungdomarna att äldre arbetar längre då detta kan bidra till 
bättre samhällsekonomi som i sin tur leder till fler arbetstillfällen (SOU 2013:25). 
 
Livslångt lärande har blivit ett alltmer prioriterat policyområde för det svenska utbildningsväsendet 
(SOU 1999:141). Det är framförallt OECD som driver frågan om hur medlemsländerna ska främja 
livslångt lärande med hjälp av strategier och praktiska åtgärder. Den bakomliggande orsaken till 
internationell satsning är att det livslånga lärandet ska bli en verklighet för alla och inte något som 
förekommer sporadiskt. I Sverige har det livslånga lärandet varit en del av kunskapslyftet2 och var 
menat till för att individer ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper i fler perioder i livet (SOU 
1999:141). Livslångt lärande innebär att individen lär sig livet ut och med det livsvida lärandet menas 
formellt och informellt lärande (Ellström, 1996). Ett livslångt lärande behöver inte innebära att 
individen får nya kunskaper, förbättrar sin kompetens eller utvecklar sin personlighet utan kan vara en 
anpassning till en förändring. Vid förändring i livet måste individen anpassa sig till det nya, och 
anpassning är en del av lärandet (ibid). I enlighet med EU:s lagstiftning har varje europeisk medborgare 
rätt till livslångt lärande och det är viktigt att det gäller lärande från förskoleålder till efter 
pensionsåldern (KOM 678, 2001). Livslångt lärande bör anses som viktigt då det bidrar till 
självförverkligande, aktivt medborgarskap, social integrering samt anpassningsförmåga (ibid). När 
individen blir äldre minskar deltagandet i formellt lärande och även i det informella lärandet sker en 
minskning men det upphör inte (Schmidt, 2009). Det som sker är att det informella lärandet ändrar form 
och individen finner nya källor för att inhämta kunskap som till exempel att umgås i sociala nätverk och 
utforska nya intressen. Motivationen är grundstenen i allt lärande och om individen har en positiv 
inställning till sitt åldrande kommer individen att ha fortsatt motivation (ibid). Livslångt lärande kan för 
den äldre generationen underlätta för de sociala och ekonomiska behov som uppstår. Det i sin tur leder 
till höjd livskvalitet3. Bland annat kan lärande leda till förbättrad hälsa genom ökad kunskap om 
förebyggande insatser och ökad social gemenskap (Ellström, 1996).  
 
Nationellt och internationellt håller åldrandet på att genomgå en omvandling. Sveriges befolkning blir 
allt friskare och äldre personer klarar sig själva i allt större utsträckning. Den äldre generationen är 
också utåtriktad och aktiv som aldrig förr4. Dagens pensionärer är inte som tidigare generationer och 
nya namn som ”passionär” och ”senior” uppkommer för att bättre beskriva den livsfas som väntar. Om 
dessa begrepp kommer att bli allmängiltiga i samhället återstår att se. Däremot står begreppet pensionär 
inför en ändring (Kairos Future, 2012). Då pensionärer förknippas mindre som gamla och 
ålderdomssvaga och ordet inte längre är synonymt med rullator, hatt och rynkor blir det per automatik 
att innebörden av ordet förändras. Synen på pensionären har ändrats och innebörden av begreppet 

                                                        
2 Kunskapslyftet var en femårig statlig satsning på vuxenutbildningen för att förstärka dess funktion i ett 
  livslångt lärande (SOU 1999:141). 
3 Livskvalitet förklaras av The World Health Organization på följande sätt: ”Quality of life includes the 
  individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live 
  and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. Quality of life are affected by an individual's 
  physical health, psychological state, level of independence, social relationships and relations with significant 
  events in their habitat” (WHOQOL, 1995:1405).  
 

4  Göteborgsuniversitet, Det nya åldrandet, Hämtat 2013-05-21 
    http://www.gu.se/forskning/Forskning-pagar/journalistseminarier/2011-oktober--det-nya-aldrandet  
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pensionär har kommit att stå för den nya livsfasen (ibid). Detta innebär också att pensionärslivet är på 
väg in i ett nytt skede. Individen tar med sina intressen in i pensionärslivet och byter inte ut dessa mot 
mindre aktiva aktiviteter (ibid). Att ta klivet mot pensionering är inte alltid problemfritt (Nilsson, 2010). 
En del äldre ser fram emot en ny fas i livet och välkomnar den medan andra undviker och skjuter upp 
den. Att bli pensionär innebär stora förändringar och den roll individen fram tills nu har haft kommer att 
ändras (ibid). Hur individen reagerar när pensionen närmar sig är olika beroende på hur fäst vid sitt 
arbete den är och hur tillvaron utanför arbetet ter sig (Holm, 2012). En del individer upplever oro för att 
lämna arbetslivet medan andra ser positivt på de valmöjligheter som ligger framöver och vissa kanske 
inser att de har mer att ge. I och med de förändringsprocesser som sker med den äldre generationen och 
pensionssystemet har individen idag andra förutsättningar att ta ställning till i planeringen av 
pensionärslivet (Holm, 2012).  
 
Trots att individen vet vad som väntar runt hörnet är det få som planerar och förbereder sig inför 
pensioneringen (Jüriso & Uggelberg, 2005). Detta kan leda till att man har svårt att hitta mening i 
tillvaron. Förberedelserna handlar inte endast om pensionssparandet utan också om att individen kan 
förbereda sig mentalt (ibid). Övergången från yrkeslivet till pensionen kan ha positiva eller negativa 
konsekvenser beroende på individens inställning (Robinson & Demetre, 2011). De som upplever 
pensionen som slutet och inte som en nystart behöver hjälp med att förbereda sig inför pensionärslivet 
för att kunna vänja sig vid att vara pensionär. Vägledning kan vara avgörande för en del pensionärer för 
att kunna ha en lyckad förändringsprocess (ibid). Vägledning, karriärrådgivning och stöd för 
omskolning blir allt viktigare i ett samhälle där personer kan arbeta längre (SOU: 2013:25). Samhället 
skulle ha nytta av att det planerades särskilda aktiviteter för individer som är i behov av information och 
rådgivning i ett senare skede i livet (ibid). Oavsett ålder och sysselsättning ska individen ha tillgång till 
vägledning och individens behov av vägledning växer samt dyker upp vid olika perioder i livet (SOU 
2001:45). Vägledning ska ses som en del av det livslånga och livsvida lärandet. Syftet är att underlätta 
för att individerna ska vara en aktiv del av lärandet under hela livet. Vägledning utgår från individens 
behov och inte från samhället. Vägledningen ska bidra till att individen själv ska kunna hitta 
information, formulera sina intressen och ta ansvar för sin framtid (ibid).  
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2. Avser att undersöka   

Syfte  

Syfte för undersökningen är att kartlägga nyblivna ålderspensionärers behov av vägledning5 som stöd 
för formandet av ett meningsfullt pensionärsliv.  

Frågeställningar  

De frågeställningarna som studien önskar besvara:  
• Hur ser pensionärerna på sin nuvarande levnadssituation?  
• Vad gör pensionärerna för att underlätta övergången?  
• På vilket sätt är pensionärerna en del av ett livslångt lärande?  

 
 

 

                                                        
5 Med vägledning avses de stödinsatser som information, rådgivning och coachning som kan erbjudas till 
individer vid olika tidpunkter i livet där ovisshet om framtiden kan råda (Peavy, 1998).  
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3. Litteraturöversikt    

I detta kapitel kommer en redogörelse av anknytande litteratur och teoretiska perspektiv som analysen 
knyts an till att ske. Litteraturöversikten nedan kommer att presenteras utifrån två huvudteman: 
”livskvalitet” och ”livslångt lärande”.  

Tema: livskvalitet 

Övergången från yrkesverksam till pensionär  
Enligt Nilsson (2012) finns det fyra bakomliggande anledningar till varför individen väljer att gå i 
pension. Nämligen; om arbetet kan anpassas till individens åldrande och hälsa, hur individens 
ekonomiska situation ser ut, möjligheten till social inkludering i olika sammanhang och utbudet av 
meningsfulla aktiviteter (ibid). Individen behöver tänka över om någon eller alla av dessa komponenter 
fungerar bättre i arbetslivet eller i ett kommande pensionärsliv och vad det skulle innebära. Om 
individen kommer fram till att dessa komponenter fungerar bättre utanför arbetslivet borde det resultera 
i att individen bestämmer sig för att gå i pension (ibid). Trossholmen (2000) har i sin studie tittat på hur 
och om pensionerade kvinnor formats av pensioneringsprocessen, tillvaron och förändringen av deras 
identitet. I studien framkom det att vissa av respondenterna hade det svårt att acceptera pensionärslivet i 
början men samtliga landade till slut i uppfattningen om att pensionen var de värda efter flera år som 
yrkesverksamma (ibid). Nilsson (2010) har i sin studie tittat närmre på diskursen kring hur aktiva och 
friska pensionärer ”gör ålder” det vill säga genom olika val förbättrar sin livssituation. Inför pensionen 
sker en frigörelseprocess hos individen hur den processen ter sig är individuellt men formas både innan 
och efter pensioneringen. Nilsson upptäckte att omställningen kunde för vissa pensionärer vara en svår 
situation att hantera och dessa kunde behöva hjälp i pensioneringsprocessen (Nilsson, 2010) Hur 
omställningen blir beror på individens inställning och hur arbetslivet hanterat individens 
pensionsavgång. Om individen blev tvingad att gå i pension och ville egentligen fortsätta arbeta ger det 
en negativ inställning. Om individen fortfarande var behövd och uppskattad på sin arbetsplats men tar 
beslutet själv att gå ger det en positivare inställning till pensionen (ibid). Öbergs (1997) studie om det 
problemfyllda eller framgångsrika åldrandet visar att dagens pensionärer upplever en god ålderdom och 
ett gott pensionärsliv.  
 
Som nybliven pensionär står man på tröskeln mittemellan det som varit och det som komma skall och 
vad individen väljer att lägga fokus på kan vara avgörande på hur övergången till pensionärslivet blir 
(Tudor-Sandahl, 1999). Det är också här som individen kan hamna på drift och bara har sig själv att 
förlita sig på för att hamna rätt. Det är på tröskeln mellan yrkeslivet och pensionär som individen 
bestämmer sig för att vilja växa vidare eller om individen väljer att ta ett kliv tillbaka och stagnera 
(ibid). Holm (2012) menar att vid pensioneringen minskar omgivningens förväntningar på individen. Att 
vara pensionär är något som är diffust och som inte har en allmän generalisering som de kan identifiera 
sig med (ibid). Pensionärerna får själv skapa sin vardag utan några förväntningar från omgivningen, 
detta kan leda till att individen tappar bort sig och vet inte hur den ska planera eller leva sitt liv 
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hädanefter (ibid). Hur individen hanterar övergången har tydliga kopplingar med hur individen genom 
livet har agerat och tänkt vid olika situationer där förberedelser har varit nödvändiga (Rasmusson 2005, 
Werner 2012). Pensionärslivet innebär också att individen ställs inför andra utmaningar än de man stött 
på tidigare i livet (Thelin 2009, Holm 2012). Vardagens rutiner fallerar och individens roller ändras och 
detta behöver individen anpassa sig till. Det har visat sig att engagerande aktiviteter underlättar 
övergången så att pensionärerna upplever sig vara mer tillfreds med situationen (ibid).  
 
I dagens samhälle är pensionsövergången inte tillräckligt flexibel utan är en alltför tydlig och bestämd 
gräns. För vissa individer skulle det vara bättre om de kunde få en mjukare övergång det vill säga 
minskad arbetstid (Rasmusson 2005, SOU 2002:29). Det kanske skulle ge insikt i pensionärslivet och 
dess innebörd och individen kan få chans att vid sidan av arbetet hitta nya sysselsättningar. På så sätt 
kommer individen vara bättre förberedd på pensionärslivet (Berg, 2007). En mer flexibel övergång kan 
också bidra till att individens hälsa blir bättre. I och med ökad fritid kan individen motionera mer samt 
att stressnivån från arbetet minskar (Werner, 2012). De som har en lättare övergång till pensionen är 
också ofta aktivare och mer motiverade till att hitta sysselsättningar under hela pensionärslivet 
(Robinson & Demetre, 2011). I Hallbergs (2007) avhandling om hur äldre individer hanterar 
pensioneringsprocessen framkom det att dagens pensionärer har en bra livssituation. De upplever inte 
någon kris vid pensionsavgången. Det finns aspekter som är negativa men dessa försämrar inte 
helhetsuppfattningen av livskvalitén (ibid). I samhället har man pratat om att individen kan riskera att 
hamna i ”pensioneringschock” men detta är inte ett vetenskapligt bevisat generellt fenomen (Tornstam, 
2005). Vissa individer blir missnöjda medan andra blir betydligt mer nöjda med tillvaron som 
pensionär. Däremot om individen inte hittar nya roller som kan ersätta arbetarrollen riskerar individen i 
högre grad att få en svårare övergång. Samma sak för dem som tvingas in i pension men som egentligen 
vill arbeta kvar får också svårt att acceptera tillvaron (Öberg, 1997). Att individen inte hamnar i en 
pensioneringschock beror på att individen har flera olika strategier att ta till för att hantera situationen 
man står inför. En individs strategier förändras genom hela livet och det beror på att individen aldrig 
slutar utvecklas (Trossholmen 2000, Holm 2012). De individer som använt sig av sina 
bemästringsstrategier genom hela livet har bättre förutsättningar till lyckad anpassning då de är vana att 
få utmana sig själva och få kämpa för sin sak (Trossholmen 2000, Holm 2012). Robinson och Demetres 
studie visade att majoriteten av pensionärerna har en positiv upplevelse av övergången (2011). 

Förutsättningar för ett gott pensionärsliv  
Dagens pensionärer är inte som gårdagens, dels har de arbetat längre och har högre utbildnings-
bakgrund men de har också ett annat driv och engagemang för sin fortsatta utveckling (Nilsson, 2010). 
För att pensionärslivet ska kunna ge individen den frihet som pensioneringen kan innebära är det tre 
aspekter som måste uppfyllas, en god hälsa, livsglädje och ekonomiska förutsättningar. Om dessa 
faktorer uppfylls kommer livet som pensionär att fyllas med nya möjligheter och hopp om en positiv 
framtid (Berg 2007, Nilsson 2010). En förutfattad mening som finns är att de som vantrivs på sitt arbete 
och längtar till pensionen får ett bättre pensionärsliv men så är det inte. Oftast är det de individer som 
har trivts hela sitt liv som arbetare som också trivs som pensionär (Rasmusson 2005). Framtidens äldre 
förväntas ställa högre krav på sin omgivning, det samhället erbjuder till den äldre generationen idag 
passar inte för morgondagens äldre. Den nya pensionären vill utveckla och utmana sig själv, har bättre 
resurser och behöver då en annan stimulans än vad som erbjuds idag (Thelin 2009, Kairos Future 2012). 
I och med att den åldrande befolkningen har mer driv och engagemang behöver samhället se över vad 
som behövs åtgärdas för att kunna möta pensionärerna på bästa sätt (SOU 2002:29). Kairos Future 
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(2012) har i sin studie kartlagt rekordgenerationens6 syn på pensionärslivet. Det visar sig att 
rekordgenerationen är aktivare och friskare samt att deras syn på framtiden är positivare än tidigare 
generationers (ibid). En aktivare livsstil ger en mer meningsfull pension och individen får ökad positiv 
inställning till sitt eget åldrande (Trossholmen 2000, Schmidt 2009). I sin tur menar Holm (2012) att en 
positiv inställning till åldrande bidrar till ökat engagemang i olika aktiviteter och föreningar.  
 
En individs utveckling avtar inte vid pensionsåldern utan fortgår livet ut, däremot kan hälsan påverka i 
vilken takt utvecklingen sker och vissa sjukdomar kan till och med sätta stopp för den (Trossholmen, 
2000). Ett aktivt pensionärsliv är viktigt för att fortsätta ha positiv inställning till livet och för att skjuta 
upp åldrandet. För att ett aktivt pensionärsliv ska vara en möjlighet är en god ekonomi betydelsefull, det 
som individen har sparat ihop under sitt arbetsliv är nu det individen har att leva på. För många blir 
pensionsåren bättre än det yrkesverksamma livet och om individens ekonomi var bättre skulle 
pensionärslivet kunna bli ännu mer meningsfullt (Nilsson, 2010). Den äldre befolkningens livsstil 
utmärks numera av individer med bättre ekonomi och hälsa än vad tidigare generationer haft vilket 
innebär att de lever ett annorlunda pensionärsliv (Thelin, 2009). I dagens samhälle är skillnaden mellan 
livet innan och efter pensionen nästintill obefintlig. Individen fortsätter i samma bana. Har man spelat 
golf eller rest tidigare så fortsätter man med det. Det byts inte ut mot mindre aktiva sysselsättningar 
(Russell, 2011). Rasmusson (2005) hävdar att dagens pensionärer gör allt för att inte utmärka sig som 
pensionär, utan försöker leva som de gjorde innan pensionen. De som skaffar nya bekantskaper och 
intressen brukar i större utsträckning få en mer meningsfull pension (Tornstam 2005, Rasmusson 2005). 
Men de finns också dem som har svårt att skaffa nya bekanta på äldre dagar då man inte behövt tidigare. 
De vänner man hade innan pensioneringen var kollegor på arbetsplatsen (Rasmusson, 2005).  

Tema: livslångt lärande  

Att utvecklas hela livet ut  
Livslångt lärande innebär att individens utveckling fortgår och bör fortgå genom hela livet inte bara 
under ungdomsåren (Ellström, 1996). Ett kontinuerligt lärande behöver inte innebära en utveckling av 
kunskaper eller personlighet utan även individens förmåga till anpassning (ibid). I det livslånga lärandet 
behöver det livsvida lärandet lyftas fram. Det innefattar allt lärande som sker i utbildningsväsendet men 
också i arbets- och vardagslivet, det vill säga formell och informell kunskap (KOM, 2001). Den 
svårighet som pensionärer ställs inför är att hitta meningsfulla aktiviteter som genererar i ett livslångt 
och aktivt lärande (Russell, 2011). Den äldre generationen kan välja deltagande i ett livslångt lärande 
men de kan också välja vad de ska lära. Pensionärer behöver inte längre ta ställning till vilket lärande 
som är till störst nytta för karriären eller inhämta obligatorisk kunskap utan lärandet är mer för sin egen 
skull (ibid). Russell anser genom att individen utvecklar ny kunskap leder det till att individen i längre 
utsträckning kan hänga med i olika samhällsdebatter och på sätt bli socialt inkluderad (ibid). Om lärande 
i vuxen ålder är utav intresse beror på studiebakgrunden samt individens motivation till 
personligutveckling (Schmidt, 2009). Det livslånga och livsvida lärandet är beroende av individens 
motivation och att kunskaperna tillgodogörs (Skolverket, 1999). Om individen inte visar intresse av 
personligutveckling kommer det livslånga lärandet att dö ut. Samhället har ett ansvar för att se till att 
individer i alla åldrar och oberoende bakgrund har möjlighet att vidareutveckla sig genom hela livet 

                                                        
6 Rekordgenerationen: under åren 1945-1954 föddes de största årskullarna i Sveriges historia och dessa  
  kom att växa upp under rekordåren, som präglades av hög ekonomisk tillväxt (Kairos Future, 2012). 
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(ibid). Det blir allt viktigare att individen får möjlighet till genom hela livet att kunna utveckla sina 
kunskaper för att kunna vara en aktiv del av samhället. Det livslånga lärandet bygger på principen att det 
vid varje tidpunkt i individens livscykel ska finnas lärandemöjligheter som är anpassade till individens 
behov, bakgrund och kompetens (DS 2002:66). Samhället ska kunna stödja individer i deras livslånga 
lärande och ha ett utbud av lärande aktiviteter så att deras behov av utveckling kan mättas (ibid).  
 
Intellektualiteten hos den äldre befolkningen sjunker med åldern vilket hör till åldrandet (Tornstam, 
2005). Ett fortsatt lärande kan bidra till att individen i större utsträckning bibehåller sin kunskapsnivå. 
Genom hela livet förändras och utvecklas individens personlighet och med stigande ålder blir individens 
personlighet mer renodlad (ibid). Personligheten är det som avgör hur en individ anpassar och reagerar 
på olika situationer i livet och hur den bemöter kommande (Berg, 2007). En individs personlighet 
påverkar också hur den tar sig an aktiviteter, anpassningsförmågan, och engagemanget i sociala nätverk 
(Hagberg & Rennemark 2004,Werner 2012). Desto lättare en individ tar sig an förändringar och har en 
positiv inställning och sysselsättningar i olika gemenskaper påverkar det livslängden i positiv 
bemärkelse (ibid). Genom de aktiviteter som individen engagerar sig i skapas förutsättningarna för 
livslångt lärande och detta ställer krav på individens egna förutsättningar att kunna hitta sysselsättningar 
(Ellström, 1996). Holm (2012) menar att det viktiga är att pensionären sysselsätter sig och inte fastnar i 
att fokusera på vad man ska sysselsätta sig med. Något som kännetecknar den äldre befolkningen är att 
de flesta på ålderns höst utvecklar ett större intresse för verkligheten och mindre av teoretiska ämnen 
(Rasmusson 2005). I och med att pensionärerna har mer tid, kan de resa mer vilket också är utvecklande 
och som kan spela stor roll i deras livslånga lärande. Även volontärsarbete erbjuder av olika forum för 
livslångt lärande (Schmidt, 2009). När äldre individer träffas och skapar olika nätverk för 
erfarenhetsutbyte ska det ses som en del av det livslånga lärandet. Att individen är villig att utveckla sig 
och umgås i olika sociala kontexter visar på individens motivation för lärande (Schmidt, 2009).  

Pensionärers behov av stödinsatser 
Enligt Peavy (1998) innebär vägledning att möta individen informations- och känslomässigt vid olika 
skeden i livet och vid situationer som kännetecknas av ovisshet. ”God vägledning ingjuter hopp och 
uppmuntran och ger klarhet” (Peavy, 1998:10). Detta görs genom information, insikt om sig själv, 
perspektivvidgning av situationen och att sätta upp mål och framtidsplaner. För att vägledningen ska 
innebära och innefatta detta måste tron på att individen ständigt utvecklas vara närvarande (ibid). 
Samhället har förändrats och i takt med det har individen fått ett allt större ansvar för sin egen 
utveckling i ett samhälle där valmöjligheterna numera är ofantliga. Detta innebär att individen är själv i 
att planera sin framtid, men Peavy (1998) hävdar att här kan vägledningen ha stor betydelse för de som 
vill ha hjälp. CEDEFOP (Skolverket, 2007) har beslutat att vägledning ska vara en del av det livslånga 
lärandet för samtliga Europeiska medlemsländer. Livslång vägledning omfattar alla aktiviteter som vid 
någon punkt i livet hjälper människor att med personlig utveckling och ska ses som en central del av det 
livslånga lärandet (ibid). I dagens samhälle finns inte vägledning i samma utsträckning till alla individer 
och sker inte genom hela individens liv, på grund av det begränsas den livslånga tillgången av 
vägledning (ELGPN, 2012). Genom förberedelser och planering inför pensioneringen kommer 
individen att få en bättre livskvalité (Werner 2012, Jüriso & Uggelberg, 2005). Även Hallberg (2007) 
menar att individen behöver ha en strategi för hur den ska bemöta den nya livsfasen som väntar. von 
Sydow (1999) anser att det är viktigt att man förbereder sig inför pensioneringen om man vill ha en bra 
övergång. Den tiden som man själv arbetat ihop borde inte få lämnas åt slumpen (ibid). Individen 
ansvarar nu för att på egen hand planera innehållsrika och meningsfulla dagar för flera år framåt. Allra 
bäst är det att börja i tid och inte vänta till strax in på pensioneringen med planeringen, utan något år 
innan (ibid). ”Utvecklas – uträtta – utmana är uppfodrande nyckelord för den som vill fortsätta växa 
som människa hela livet” (von Sydow 1999:61). När det gäller rekordgenerationens förberedelser inför 
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pensionen framkommer det utifrån följande ställningstaganden; ”förbereder sig inte alls inför 
pensioneringen, det behövs inte för tillfället, förbereder sig inte men skulle vilja men vardagen tar upp 
för mycket tid, det är onödigt att förbereda sig inför pensioneringen” att cirka 10-15% samtycker i dessa 
påståenden (Kairos Future, 2012).  
 
Enligt Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL, 2008) måste vägledning bli en prioriterad verksamhet 
då det är en viktig funktion för att individen ska kunna planera framåt och utveckla sig själv. Behovet av 
vägledning för den äldre befolkningen ökar och det måste tas i beaktande (ibid). Robinson och Demetres 
(2011) har i sin studie bland annat undersökt hur pensionsvägledning kan vara ett stöd i pensionerings-
processen. Det visar sig att det råder en delad syn på vilken betydelse vägledning inför pension kan ha. 
De som haft en lättare omställning ansåg att vägledningen inte gav dem något användbart medan 
individer som haft en svårare övergång inte sökte hjälp (ibid). Ett fåtal pensionärer i studien beskrev att 
de hade tappat bort sig själva i samband med pensioneringen. Här skulle vägledning kunna ha en 
väsentlig roll med att hjälpa pensionärerna (ibid). Robinson och Demetres (2011) anser att vägledning 
kan fungera förebyggande för de individer som ser pensioneringen som slutet och kunna hjälpa dessa att 
få en positivare inställning (ibid). Samhället kan tjäna på att äldre individer har möjlighet till vägledning 
vid pensionsavgången. Att stötta och motivera pensionärer till ett aktivare liv leder till ökat engagemang 
för sin levnadssituation och fortsatt lärande kan bli verklighet (OECD, 2004). Vägledning kan resultera i 
att individen trappar ner på sitt arbete istället för att sluta tvärt. De individer som redan gått i pension 
kan få hjälp att hitta sätt för ett fortsatt lärande och finna nya sociala nätverk (ibid).  
 
Enligt Europeiska Gemenskapernas Kommission (KOM, 2001) är det viktigt att vägledning erkänns 
som en länk mellan individens behov och samhällets utbud av lärande och vara tillgängligt för alla i 
samhället. Det finns ett glapp mellan livslångt lärande och vägledningen och detta måste ses över för 
hur samhället ska kunna stötta individen på bästa sätt. Glappet måste ses över så att vägledningen kan 
vara till stöd för individer i alla åldrar (Lindh & Lundahl 2008, OECD 2004). Att låta en blivande 
pensionär få tid till att planera pensionen är positivt både för arbetsgivare och blivande pensionärer 
(Werner, 2012). Utbildningssverige står inför en förändring där lärande och kompetensutveckling 
alltmer sker på olika sätt och vid olika skeden i livet. I relation till detta måste vägledningen utvecklas 
och finnas i flera sammanhang (SOU 2001:45). Samhället bör skapa ”förutsättningar för den enskildes 
planering och ansvarstagande för ett aktivt åldrande” (SOU 2002:29). Som ett stöd för att individen ska 
kunna utveckla ”lust att lära, självförtroende, förmåga att behärska förändring och känna sig trygg i 
osäkerheten” (Skolverket, 1999:11) får information och vägledning en allt viktigare innebörd. Vid varje 
tidpunkt i en individs liv ska det finnas möjligheter till lärande. Med vägledningen kan man nå de 
individer som inte ser sig som en del av ett fortsatt lärande (Skolverket 1999).  

Teoretiskt perspektiv 

Utvecklingspsykologisk teori 
Erik H Eriksons psykoanalytiska jagteori bygger på att individens utveckling fortgår hela livet och 
täcker där med individens hela livscykel (Jerlang, 2008). Utvecklingen sker i åtta olika stadier och 
stadierna kan inte hoppas över utan alla behövs för att individen ska utvecklas på bästa sätt. Varje stadie 
har sin kris som individen måste hantera för att i längden kunna utvecklas vidare (Jerlang, 2008). Det är 
vid kriserna som individen aktivt anpassar sig och samspelar med omgivningen, kulturen och 
människorna. Erikson framhäver att ”krisen inte ska förstås som en katastrofsituation utan snarare som 
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en period med speciella möjligheter till växande i utvecklingen” (Jerlang, 2008:78). Det är i de olika 
stadierna som individens personlighetsutveckling sker och som i sin tur bidrar till formandet av den 
egna identiteten. Hur individen hanterar kriserna är avgörande för individens fortsatta utveckling och 
dennes framtida möjligheter. Om något går snett kan utvecklingen stagnera, detta kan till exempel ske 
när individen blir pressad till att göra något som den inte är redo för. Om det blir en lyckad krishantering 
kan det resultera i att individen får bättre omdöme, självkänsla och motivation att fortsätta framåt (ibid). 
Individen måste förstås utifrån dess bakgrund och erfarenheter då dessa kan avslöja hur individen kan 
hantera kommande kriser (Hagberg & Rennemark, 2004).  
 
Det åttonde och sista stadiet i utvecklingen är ålderdomen. Stadiet utmärks av mognad och individens 
filosofiska tankar om livet. Krisen som individen står inför är ”integritet av jaget kontra förtvivlan” 
(Jerlang, 2008 s113). Genom att se tillbaka, värdera och sammanfatta sitt liv resulterar det i utgången av 
krisen. Om individen får insikten om att livet hitintills varit meningsfullt kommer det sista stadiet att 
präglas av integritet (Hagberg & Rennemark, 2004). Om individen inte klarar av att hantera denna 
problematik kommer ålderdomen att präglas av förtvivlan. Vid en lyckad hantering av krisen, det vill 
säga en god utveckling av integriteten leder det till fortsatt utveckling. Tanken med ålderdomen enligt 
Erikson är att individen ska nå visdom genom att inse att allt som skett i livet och som kommer ske 
baseras på individens erfarenheter (ibid).  

Karriärutvecklingsteori 
I Donald E Super’s teori Life-space, life-span theory of career development (Cossette & Allison, 2007), 
befinner sig individen i sitt levnadsrum och rummet förändras i takt med livsförloppet utveckling. 
Levnadsrummet består av de sociala roller som individen har genom livet. Somliga roller försvinner och 
andra tillkommer genom livsförloppet. Super menar att individen kan ha flera roller i sitt liv (ibid). Det 
är viktigt att individen inte bara fokuserar på yrkesrollen utan balanserar rollen mot de andra rollerna, 
till exempel rollen som maka/make. Hur viktig en roll är för individen beror på engagemanget, både 
tidsmässigt och känslomässigt och om rollen är tillfredställande i individens liv (ibid). En individs 
livsförlopp består enligt Super av fem olika stadier; uppväxten, utforskning, etablering, upprätthållande 
och frigörelsen (Super, 2002). I varje stadium kommer individen att möta olika utvecklingsuppgifter 
som den ska klara av för att kunna gå till nästa stadium. När individen klarar av utvecklingsuppgifterna 
beror på individens personlighet, om den har rätt färdigheter och rådande situation (ibid). När individen 
passerar stadierna utvecklas som ung ”karriärmognad” som vuxen ”karriäranpassning”. Utvecklingen 
sker genom att individen övar på att planera, orientera sig i verkligheten och att individen har fått 
information och möjlighet till utforskning av alternativen.  Karriäranpassningen är avgörande för hur lätt 
eller svårt individen får med att anpassa sig till den förändring som sker (ibid).  
 
Det stadium som den äldre generationen, från 65 år och uppåt, står inför är frigörelsen. Individen ska nu 
gå i pension vilket leder till att en omställningsprocess sätts igång (Cossette & Allison, 2007). Enligt 
Super består frigörelsen av utvecklingsuppgifterna; nedtrappning, pensionsplanering och pensionärslivet 
(ibid). Den första utvecklingsuppgiften innebär att individen ska minska på hastigheten med arbetet. 
Den andra utvecklingsuppgiften innebär att individen ska planera sin pension och detta ska leda till att 
man släpper taget om sin yrkesroll. Den sista utvecklingsuppgiften är att leva sitt pensionärsliv, det vill 
säga hitta en ny struktur för hur individen vill leva sitt liv. När individen har hanterat dessa 
utvecklingsuppgifter är karriärutvecklingen över (ibid).  
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4. Tillvägagångsätt   

Nedan kommer forskningsdesignen att redogöras, det vill säga hur undersökningen har genomförts. 
Argumentation av den valda metoden och teori, hur urvalsprocessen skett och genomförandestegen av 
arbetets gång samt diskussion kring forskningens tillförlitlighet och giltighet.  

Metodval   

För att kunna uppfylla syftet valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning där det empiriska 
materialet består av olika individers erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997). För den här studien har 
en kvalitativ forskningsmetod varit lämplig för att få ökad kunskap om ålderspensionärernas syn på 
forskningsområdet. Metoden har i slutändan bidragit till ett utförligt resultat som ringat in forskningens 
frågeställningar och en analys har kunnat ske utifrån temana livskvalitet och livslångt lärande. Genom 
att använda en kvalitativ metod har det också funnits utrymme för respondenterna att fritt prata om sina 
upplevelser. Genom denna öppenhet har de kunna tagit upp andra aspekter och därmed har andra 
intressanta aspekter kommit fram (Kvale 1997, May 2001). En positiv aspekt av den valda metoden är 
att objektiviteten har ökat då jag som intervjuledare samt intervjufrågornas utformning inte varit lika 
styrande som vid en kvantitativ metod. Jag tror att genom den kvalitativa undersökningen har en djupare 
förståelse för hur ålderspensionärerna tänker och känner kring vägledning vid pension varit möjligt. 
Detta hade varit svårare om jag använt mig av en kvantitativ metod och formulerat enkätfrågor som 
skulle fånga in ålderspensionärernas upplevelser utan att styra eller utesluta viktiga aspekter 
(Johannessen & Tufte, 2003). En annan aspekt som varit viktigt är att ha en mindre urvalsgrupp och 
personliga intervjuer istället för ett större enkätunderlag. I och med det anser jag att möjligheterna till att 
nå kärnan i ålderspensionärernas upplevelser har varit bättre.  

Analysmetod 
För att kunna analysera det empiriska materialet har en tematisering skett. Centrala teman har hittats för 
att kunna skapa en struktur i arbetet och på så sätt har materialet blivit överskådligt (Backman, 2008). 
Utifrån de likheter, skillnader och mönster som funnits i materialet har de teman som finns i arbetet 
skapats. Undersökningen har också knutit an till teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom 
området. Detta för att kunna analysera och finna svar som uppfyller syftet (Johannessen & Tufte, 2003). 
De teoretiska perspektiv som jag valt att använda mig är utvecklingspsykologisk teori och 
karriärutvecklingsteori. Jag anser att analysera resultatet utifrån utvecklingspsykologisk teori är 
väsentligt när livslångt lärande undersöks. Då mönster i hur individer utvecklas framträder och i detta 
fall hur äldre individer är en del av det livslånga lärandet kan belysas. En karriärutvecklingsteori är 
väsentlig i denna undersökning ur perspektivet vägledning. En sådan teori anser jag kan vara lyckad att 
relatera till för att kunna visa på vägledningens betydelse i planerandet av pensioneringen. I valet av 
teoretiskt perspektiv valdes gerontologiska teorier bort på grund av att det inte är en förklaring av hur 
åldrandet sker som undersökningen söker. 
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Avgränsningar  
De avgränsningar jag gjort rör bland annat urvalet men också ämnet. Då tiden inte räcker till för en 
jämförande studie har detta valts bort. Första tanken när idén till undersökningen föddes var att 
genomföra en jämförelse mellan aktiva och mindre aktiva pensionärer. Även att ha genus-, etniskt-, 
klass- eller ett åldersperspektiv har valts bort. Jag ansåg att det behövs mer grundläggande undersökning 
inom området för att kunna undersöka om dessa perspektiv har någon betydelse. Området för 
pensionering är stort och även här har avgränsningar skett. Jag har valt bort att titta på nyblivna 
pensionärer, individer som är på väg in i pension och de som varit pensionärer en längre tid. Jag tänker 
mig att nyblivna och blivande pensionärer inte har tillräckligt med pensionsår för att kunna ge utförliga 
svar på intervjufrågorna. De som har flertalet pensionsår bakom sig, tror jag börjar bli mindre aktiva och 
ålderskrämporna ökar. Denna kategori är inte en intressant målgrupp för undersökningen.  

Litteratursökning  
Litteraturen som kommer att användas har bland annat hittats genom en strukturerad sökning hos olika 
vetenskapliga databaser som; DiVA och LIBRIS samt Stockholms och Uppsalas universitetsbiblioteks 
egna sökmotorer. I dessa databaser har bland annat sökord som vägledning + pension, tredje åldern, 
aktivitet + pensionär, livslångt lärande, livslång vägledning och åldras + stöd, använts. Trunkering har 
förekommit, variation och synonymer av orden samt engelska översättningar. Genom litteratur-
sökningen har jag funnit rapporter, kandidat- och magisteruppsatser samt skildringar och utifrån deras 
referenslista har jag hitta primärkällor av forskning som varit till nytta för denna undersökning. Det har 
varit svårt att hitta avhandlingar som direkt berör området ”pensionsvägledning” och på grund av det 
har jag försökt hitta avhandlingar som ger en bredd till området och som haft beröringspunkter att knyta 
an till. Även en ostrukturerad sökning har förekommit med sökmotorn Google. Den ostrukturerade 
sökningen har bidragit till mer betrodda källor samt intressanta tidningsartiklar och skönlitteratur hittas. 
Jag har även hittat ett utbud av internationella rapporter och artiklar från olika internationella organ som 
är kopplade till EU. Genom Sveriges regeringskanslis hemsida och Pensionsmyndigheten har jag hittat 
utredningar, lagtexter och statistik som har varit till nytta. Jag anser att litteraturen gett tillräckligt 
information och synvinklar för att kunna belysa detta område. Jag anser att källorna är trovärdiga och 
jag har letat efter primärkällor samt sållat bort sådant som varit tveksamt. Jag har i den mån det gått 
använt primärkällor, om dessa inte varit tillgängliga har jag refererat till det näst bästa alternativet. 
Bearbetningen av litteraturen utmynnade i temana ”livskvalitet” och "livslångt lärande”. 

Val av respondenter   

Eftersom syftet var att undersöka ålderspensionärers behov av vägledning i samband med 
pensioneringen blev ett kriterium att respondenterna skulle ha varit pensionärer i max två år. Detta för 
att de ska ha fått tid till att vänja sig vid den nya livssituationen samt att pensioneringen skulle ligga 
hyfsat nära i tiden. Det var viktigt att respondenterna hade uppnått pensionsålder och inte gått i 
förtidspension på grund av sjukdom detta för att pensionen skulle varit något respondenten självmant 
valt och inte tvingats till. Att det empiriska materialet bestod av två kvinnor och två män fanns det ingen 
medveten tanke bakom. Skillnader och likheter finns i resultatet mellan könen men jag bortser från det 
då jag valt att inte använda genusperspektiv. Jag hade en önskan om att få intervjua sex stycken 
ålderspensionärer. En av de planerade intervjuerna föll bort då respondenten inte uppfyllde kriteriet 
ålderspensionär. Det är lämpligt att den rådande situationen tas i beaktning för vad som är möjligt att 
utföra (May, 2001). På grund av att det drog ut på tiden att finna rätt respondenter bestämde jag mig för 
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att fyra respondenter räckte för att få svar på frågeställningarna. Med fyra intervjuer inbokade bestämde 
jag att kontakta en bekant som uppfyllde kriterierna för en testintervju. Testintervjun var till stor nytta, 
intervjufrågorna kunde i efterhands omarbetas och tidsåtgången regleras. Jag bedömer att jag fått 
tillräckligt med resultat för att kunna ge en bild över området, däremot hade jag velat ha haft fler 
respondenter för att kunna få en mer rättvis bild.  

Kontakt av respondenter   
Jag började med att undersöka min omgivning på var jag kunde få tag i respondenter. Tyvärr fanns där 
inga pensionärer som motsvarade studiens kriterium. Jag tog sedan kontakt med olika pensionärs-
organisationer. Här fördes ett resonemang kring om det var rätt forum att hitta ålderspensionärer, då en 
förening ofta förknippas av aktiva och intresserade medlemmar. Jag bedömde att detta var den enklaste 
vägen att gå för att hitta respondenter. Jag fick ta risken att ålderspensionärarena skulle kunna vara 
alltför självgående i sitt skapande av en meningsfull pension. Jag tog telefonkontakt med ordförande 
från en lokal förening från varje organisation, valet av förening var ett bekvämlighetsval. Ordförande 
tog i sin tur på sig att finna lämpliga respondenter detta genom att gå igenom sina medlemslistor på 
personer födda 1945-46 och som gick i pension 2010. Ordförande tog sedan kontakt med 
respondenterna och frågade om de vill ställa upp i undersökningen. Vad som sades vid detta tillfälle 
utöver informationen om mina kriterier har jag ingen kännedom om. Ordförande återkom sedan till mig 
med kontaktuppgifter till de pensionärer som hade accepterat att delta. När jag sedan tog kontakt med 
pensionärerna informerade jag dem igen om vad undersökningen handlade om samt att de fick 
möjligheten att tacka nej eller ja att delta.  

Intervjutillfället  
Varje intervju tog cirka 45 minuter och tre av dem skedde i respondentens hem medan den fjärde skedde 
på ett café. Respondenterna fick själva välja var intervjun skulle ske. Jag upplevde att alla respondenter 
tyckte det var trevligt att delta och få berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Diktafon användes 
vid alla intervjuer. Vid den ena intervjun avbröts inspelningen mitt i och jag fick direkt efteråt anteckna 
vad som hade sagts. Tre av respondenterna pratade på obehindrat medan en av respondenterna hade 
svårt att svara på frågorna. Vid den intervjun ställdes i större utsträckning ledande frågor. Jag tror 
däremot inte att detta har påverkat resultatet i alltför stor utsträckning. Respondenten har kunnat 
korrigera påståendena och kunna gett mer utförliga svar. Vid transkriberingen av intervjuerna 
uppmärksammade jag att det hade underlättat om man var två vid intervjutillfället. Då jag vid några 
tillfällen missade att fråga vidare om aspekter som kunde ha varit av intresse för undersökningen. Det 
hade kanske kunna undvikits om det var två. Vid intervjuerna utgick jag från intervjuguiden som finns 
bifogad som bilaga 1. Något missivbrev skickades inte ut då jag hade telefonkontakt med alla 
respondenter. Istället användes en checklista för att garantera att alla fick samma information. Vid varje 
intervju var jag noga med att berätta om syftet med studien och varför jag vänt mig till just dem. De 
informerades om anonymitet och att de kunde få ta del av studien när den publiceras.  

Tillförlitlighet och giltighet   

Att fler undersökningar visar på samma eller liknade resultat bidrar till en högre tillförlitlighet (May 
2001). Undersökningens område med kombinationen vägledning och ålderspension nämns sparsamt i 
tidigare forskning och annan litteratur. Detta bidrar till att undersökningens resultat inte tydligt kan 
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jämföras med liknade resultat, vilket innebär att reliabiliteten inte blir stark. Min förhoppning är att 
denna undersökning blir startskottet för att fler undersöker detta område och då kan undersökningens 
reliabiliteten öka. Däremot genom ett väl redogjort metodkapitel och ett utförligt resultat samt bifogad 
intervjuguide ökar undersökningens tillförlitlighet då andra kan efterlikna den (Johannessen & Tufte, 
2003). Jag anser att denna undersökning lever upp till det kravet. Det har krävts mycket arbete i denna 
process med att läsa olika slags litteratur. För att sätta in mig i flera områden för att kunna få en bred 
uppfattning om områdena, för att sedan kunna sätta ihop dem tillsammans. Förhoppningsvis har rätt 
saker sållats bort och jag har lyckats hitta det väsentliga för undersökningen.  
 
Något som influerar undersökningens giltighet är vad som sker under intervjuerna och vid 
bearbetningen av materialet. Om det till exempel har varit missförstånd vid intervjun eller att 
transkriberingen har varit bristande kan bearbetningen bli lidande vilket leder till låg reliabilitet. Det vill 
säga att undersökningen har behandlat det jag avsett att behandla (May, 2001). För att undvika detta har 
jag försökt göra det bästa utifrån situationen. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade de i lugn 
och ro och lyssnade på vissa delar två gånger för att undvika hörfel. Den intervjun som genomfördes ute 
i offentligt sammanhang skilde sig inte från de andra som skedde i respondenternas hem. Vid 
bearbetningen av materialet hade det underlättat om man var två som analyserade och reflekterade. Jag 
har fått diskuterat med mig själv, handledaren och bekanta i min omgivning. Ett minus är den inspelning 
som blev avbruten men jag anser att resultatet inte blev lidande då det var den intervjun där 
respondenten var fåordig.  

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2009) har sammanställt fyra etiska aspekter som är viktiga att de uppfylls för att 
undersökningen ska vara etiskt korrekt. 

Genom att informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen och varför just de är viktiga för 
studien samt att deras medverkan är frivillig uppfylls informationskravet. Detta har skett i samband med 
intervjuerna.  

Det är viktigt att få medgivande från intervjupersonerna om deras medverkan för att uppfylla 
samtyckekravet. I denna studie skedde detta samtycke två gånger. Först när ordförande kontaktade dem 
om medverkan och sedan när jag kontaktade dem för att boka in en intervju. De själva fick bestämma 
tid och plats för intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla intervjupersoner måste få möjligheten att vara anonyma. Under 
inspelningen framgick aldrig intervjupersonernas person- eller kontaktuppgifter och de har fått 
fingerade namn. På sätt ökar svårigheten med att avslöja deras identitet. 

För att säkerställa nyttjandekravet som innebär att det empiriska material som samlas in får endast 
användas till den egna undersökningen. För att garantera detta kommer alla ljudfiler och 
transkriberingar att raderas.  
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5. Resultat  

Inledningsvis presenteras de fyra respondenterna med varsitt porträtt. Sedan följer resultat-
redovisningen av intervjuerna utifrån två huvudteman; ”livskvalitet” med underrubrikerna; ”övergången 
från yrkesverksam till pensionär” och ”förutsättningar för ett gott pensionärsliv” och temat ”livslångt 
lärande” med underrubrikerna; ”att utvecklas hela livet ut” och ”pensionärers behov av stödinsatser”.  

Porträtt   

Asta är född 1946 och gick i pension hösten 2010. Hon är skild med barn och barnbarn. Hon har 
examen från realskolan och har som vuxen studerat vid vuxenutbildningen. Asta har under större delen 
av arbetslivet varit anställd på kommunalkontor och bank för att i slutet av karriären varit medarbetare 
och verksamhetsansvarig på LSS-boende. Asta var trött på sitt arbete och försökte hitta ett annat men 
valde till slut att gå i pension. Hon arbetar ibland extra på en Träffpunkt för psykiskt sjuka. Asta 
beskriver sig själv som arbetsam och positiv.  
 
Inga är född 1946 och gick i pension hösten 2010. Hon är skild med barn och barnbarn. Hon har gått 
folkskola och vid vuxen ålder läst in gymnasiekompetens samt universitetsstudier i huvudämnet 
pedagogik. Inga har mesta delen av sitt arbetsliv arbetet inom utbildningssektorn mot funktionshindrade 
med frågor om utbildning och organisation. Att gå i pension var något som Inga såg som lyxigt och hon 
längtade till att få mer tid till sina olika projekt. Inga beskriver sig själv som positiv och energisk.  
 
Gösta är född 1946 och gick i pension hösten 2010. Han är gift och har inga barn. Han har en examen i 
civilekonomi. Gösta har till största del av sitt arbetsliv arbetat inom livsmedelsindustrin. Karriären har 
inslag av kortare arbete med katastrofarbete och avslutningsvis har han arbetat som chefscontroller för 
Svenska kyrkan. Att gå i pension såg Gösta fram emot då han ville hålla på med annat och var lite less 
på arbetet. Han arbetar extra några timmar i veckan på sitt gamla arbete inom industrin. Gösta beskriver 
sig själv som lugn och ansvarskännande.   
 
Kjell är född 1945 och gick i pension våren 2010. Han är gift och har inga barn. Han har gått folkskola 
och har genom åren gått diverse internutbildningar genom det företag som han varit anställd hos. Han 
har hela sitt arbetsliv varit medarbetare hos samma livsmedelskedja. Där han har arbetat som kassör, 
säljare och slutligen avdelningschef. Att gå i pension var något som Kjell sista året längtade till då 
arbetet inte var roligt längre eller utvecklande. Kjell beskriver sig själv på följande vis; ”ser mig inte 
som någon speciell men är oftast glad”.  
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Tema: livskvalitet 

 
Övergången från yrkesverksam till pensionär  
Alla respondenter såg fram emot att gå i pension och uttrycker att det bästa med att vara pensionär är att 
själv kunna styra dagarna och göra det som faller dem in. Inga är den respondent som uttrycker sin 
längtan efter pensionen med ett glädjetjut. Äntligen får Inga känna sig som fritidsmiljonär och den 
känslan förstärks hela tiden. Kjell och Gösta lyfter fram att sista tiden som arbetare var tråkigt och att 
det till slut räckte. Kjell blev less på jobbet och såg ingen glädje i det längre. Inga lyfter däremot inte 
fram situationen på arbetet som en bidragande orsak till beslutet. Asta är den enda som utrycker att 
pensioneringen var ett resultat av att hon inte kunde hitta ett nytt arbete. Asta var trött på sin arbetsplats 
och skulle kunnat ha fortsatt arbeta på hel- eller deltid om hon hade hittat ett annat jobb. Asta berättar:  

Det var omöjligt, jag sökte flera jobb men fick inget napp. Till slut kände jag att ska jag överleva 
och orka så måste jag göra något drastiskt och då blev det så här.  

Asta tycker numera att pensionärslivet är underbart, man vänjer sig fort med den frihet man fått. Gösta 
tycker att en av de bästa aspekterna med att vara pensionär är att våndan över allt extraarbete och 
övertidsarbete är borta. Detta är något som Kjell instämmer med att bävan över att saker och ting 
inkräktar på fritiden är som bortblåst. Samtliga respondenter anser att det är tiden som är annorlunda. 
Inga och Asta menar att nu kan man göra det som faller en in. Spontaniteten har fått en helt annan 
betydelse i relation till pensionärslivet. De menar också att det är viktigt att sprida aktiviteter och sina 
intressen över hela veckan och inte göra allt på en och samma dag. Inga säger:  
De finns de som inte hittat sig själva som pensionärer men då kanske de inte hade det innan pensionen 
heller, det går inte att sitta hemma och tro att andra ska förgylla ens vardag, så fungerar det inte.  
Respondenterna har ett aktivt pensionärsliv och alla framhäver att det har bidragit till att övergången 
från flerårigarbetare till pensionär har gått så pass bra. Gösta och Kjell lever i äktenskap och deras 
makor har minst ett år kvar till pension och detta bidrar till att de inte har full frihet utan är till viss del 
bundna. De tror att det kommer en till omställningsperiod när deras fruar går i pension och att de då kan 
fylla dagarna med fler gemensamma aktiviteter, till exempel att resa. 
 
 
Förutsättningar för ett gott pensionärsliv  
Samtliga respondenter är fullt friska men de har som Inga utrycker det sina små skavanker. Asta har 
lämnat en sjukdomshistoria bakom sig men försöker inte låta den påverka alltför mycket. Inga och 
Gösta har båda krämpor i dagsläget men de låter inte det ta för stor uppmärksamhet eller grämer sig 
över det. Inga och Asta försöker motionera på olika sätt som att dansa eller promenera och Kjell påpekar 
att krämporna kommer med åldern så det gäller att passa på medan man kan. Inga tycker att det viktigt 
att man njuter och gör saker som man tycker är roliga, för då mår man bättre både fysiskt och psykiskt. 
Ingas hälsa har däremot påverkat hennes pensionssparande. Hon har valt att ta ut större delen av 
tjänstepensionen inom de närmsta åren för att kunna unna sig resor medan hälsan tillåter. Hon är van vid 
att leva på liten ekonomi och hon har alltid klarat sig på det hon haft så hon tycker att hennes 
ekonomiska situation fungerar. Kjell och Asta tycker att ekonomin inte är något att hänga upp sig på 
men skulle inte Kjells fru fortfarande arbeta eller Asta ta extrapass ibland skulle ekonomin se helt 
annorlunda ut. Då skulle det inte finnas utrymme för till exempel resor så det gäller att spara undan det 
som inte går åt, vilket också Inga är medveten om. Gösta skiljer sig från övriga och säger: 

För min del har det inte varit något problem dels på grund av att jag har sparat privat och sedan haft 
en omfattande tjänstepension.  
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Kjell påpekar också att mycket är gratis och att det finns pensionärsrabatter att utnyttja samt att 
pensionärslivet inte ställer samma krav på ekonomin som när man arbetade. Man använder inte bilen 
lika mycket, äter mindre och man har ett hem fullt med prylar att nöta ut. Överlag är respondenterna 
nöjda med ekonomin men för vissa har det krävts en planering och omställning för att få ekonomin att 
gå ihop. För samtliga respondenter är det sociala utbytet viktigt för att kunna upprätthålla en del av sig 
själva. Samtliga har en närvarande familj, vänner och bekanta som de har lärt känna genom alla år som 
yrkesverksamma. Inga och Asta har på senare år flyttat och bor idag på en annan ort än den där de växt 
upp. Men de har fortfarande goda kontakter med familj och vänner och har genom flytten fått en ny 
bekantskapskrets. Något som Gösta nämner som positivt är att han fortfarande arbetar kvar på jobbet 
och har på sätt har kontakt med sina kollegor. Utanför arbetet har Gösta en rik vänskapskrets och undrar 
varför han har gått med i en pensionärsorganisation. Han upplever att han inte har något utbyte därifrån. 
Han tror att man bör vara äldre och ha mer krämpor för att uppskatta sitt medlemskap. Asta delar åsikt 
med Gösta om att tillhöra fel målgrupp för pensionärsorganisationen. Intresset för att delta har hon och 
hon förstår nyttan med att komma ut och träffa andra pensionärer. Asta förklarar:  

Om man tittar vad de erbjuder så är det; underhållning, kaffe, underhållning, kaffe och lotterier. Men 
herregud det finns väl annat? Men jag hoppas att vi 40-talister ändrar nu lite på av det här gamla 
grejerna, som boule. Det finns ju andra grejer som vinprovning, lite mer sånt.  

Inga är inte aktiv i pensionärsorganisationen men hon är utav uppfattningen att det finns mer att önska i 
det övriga föreningslivet, där det finns andra grupper som är mer givande. I Kjells liv har däremot 
pensionärsorganisationen en viktig roll, eftersom han har genom den fått nya bekanta samt att han 
ansvarar för vissa funktioner i sin lokalförening. Inga poängterar att vänskapen till bekanta är viktigt och 
dem hon har kring sig är tillräckligt stöd för henne. Vid hennes ålder har man vänner från flera olika 
skeden i livet. Med dem kan hon diskutera frågor och alla hjälper varandra i den mån man kan. Gösta tar 
också upp att vänskapen med personer i samma ålder är viktig och den trygghet som det skapar är bättre 
för erfarenhetsbytet än att träffas i nya nätverk.  

Tema: livslångt lärande 

 
Att utvecklas hela livet ut  
Samtliga respondenter anser att det finns en uppsjö med sysselsättningar att engagera sig i när man är 
pensionär och allt beror på vad ens intresse ligger i. Ingen av respondenterna ger bilden av att ha 
långtråkigt utan har alltid något att göra. Kjell anser att det beror på hur man är som person. Hurvida 
pensionären är framåt eller tillbakadragen är avgörande för engagemanget i sysselsättningar. Inga och 
Asta delar också denna tankegång, då de menar att man som pensionär måste vara modig, utmana sig 
själv och ta eget ansvar för sitt liv om man ska ha någonting att göra. Inga förklarar:   

Jag sitter inte hemma och väntar på att saker och ting ska hända för då hade jag blivit tokig. Det 
gäller att ta för sig så att man inte får långtråkigt. Ibland krävs det att man har lite mod för att våga 
sig på att testa nya saker och lära känna nytt folk.  

Asta spenderar sina dagar med aktiviteter som hon sysselsatte sig med på fritiden under de år hon 
arbetade, men att skillnaden nu är att hon kan lägga mer tid på dessa saker. Gösta tycker också att nu 
finns tiden att satsa på sådant som har fått lida tidigare, till exempel föreningsengagemang som han har 
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misskött. Inga instämmer med att nu kan man satsa på sådant man brinner för. Inga har nu haft tid till att 
satsa helhjärtat på ett pågående projekt och det har varit utvecklande. Genom det har hon till exempel 
lärt sig hantera olika sociala medier och samarbetat med en reklambyrå, vilket hon inte har gjort i sitt 
tidigare yrkesliv. För Inga är volontärsarbete något som hon skulle kunna tänka sig att syssla med men 
just nu finns inte tiden eller engagemanget. Kjell berättar att han inte är en aktiv pensionär. Utan han tar 
det lugnt och fokuserar på att återhämta sig från arbetslivet och att komma på vad det är han vill göra 
framöver. Kjell berättar:  

Jag har fått arbetsuppgifter från föreningen att sköta om och det ängar jag min tid åt framöver och 
det räcker för tillfället i alla fall, sen får vi se vad som händer.  

Asta däremot har inga problem att fylla dagarna med aktiviteter, hon har många bollar i luften och 
arbetar på olika ställen samma vecka och menar att det lyfter självkänslan att kunna vara till hjälp. Asta 
och Gösta ser fördelar med att fortsätta jobba, dels ekonomiskt och socialt, dels för att få bekräftat att 
ens erfarenhet och kunskap fortfarande kan komma till användning. Gösta som fortfarande arbetar kvar 
på sin tidigare arbetsplats tycker att det är smickrande att arbetsplatsen ser honom som extra resurs. 
Gösta tror att han skulle kunna göra nytta på andra arbetsplatser men upplever svårigheter med att 
komma i kontakt med företag. Han tycker att arbetsförmedlingen inte vänder sig till pensionärer. Studier 
är en alternativ sysselsättning för samtliga respondenter någon gång under deras pensionärsliv. Gösta 
har studerat någon kurs och tycker att det är bekvämt att studera på äldre dagar. Det är kravfritt i och 
med att man inte studerar för att ta ut en examen. Inga och Kjell har funderat på att studera, till exempel 
att lära sig språk medan för Asta finns inte tiden eller tillräckligt intresse i dagsläget. Inga tycker att det 
är viktigt att man är allmänbildad så man kan hänga med i samhällsutvecklingen och olika frågor som 
diskuteras. Hon förklarar vidare:  

Nuförtiden är det lätt att inhämta kunskaper på annat håll, behöver inte vara studier i en skolbänk 
många tv-program som debatter eller frågesport är otroligt lärorikt.  

Kjell tror också på ett fortsatt lärande, att hålla hjärnan igång och lära sig sådant som är användbart och 
lite mer praktiskt. Gösta har sett fram emot att få lära sig saker och då kanske sådant som han förr inte 
ansåg vara matnyttigt för arbetet. Kurser i ekonomi skulle Gösta inte få för sig att studera då han har 
arbetat med det hela livet. Asta tror på att underhålla den kunskap som man redan har, men självklart 
finns det mycket som hon vill veta mer om. Alla respondenter tycker att studier på äldre dagar är för 
nöjes skull då det inte är en investering i att kunna få eller behålla ett arbete. 
 
 
Pensionärers behov av stödinsatser  
Ingen av respondenterna har blivit erbjudna någon form av stöd vid pensionsavgången från sin 
arbetsplats eller utifrån, varken innan eller efter pensioneringen. Det är inget som någon av dem har 
efterfrågat eller direkt saknat så här i efterhand. Samtliga menar att de är så pass självgående att de kan 
ta reda på saker och ting på egen hand. Inga tror också på att morgondagens pensionärer kommer att 
vara bättre förberedda både ekonomiskt men också mentalt till skillnad från de som är pensionärer nu. 
Ingen av respondenterna är bekanta med vägledning för pensionärer, bortsätt från Kjell som känner till 
en studiekonsulent knuten till pensionärsföreningarna i distriktet. Kjell är öppen för att träffa någon att 
bolla idéer med och som kan informera om olika möjligheter. Kjell säger: 

Ja det tror jag att jag skulle uppskatta, att få prata med någon kunnig eller andra som är i samma sits. 
Sen har jag min bekantskapskrets och den är viktigt, vi träffas ofta och diskuterar allt möjligt. Det 
utbytet är viktigt.  
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Asta anser att de personer som är på väg mot pensionering har ett större behov av att prata med någon 
kunnig, att kunna få stöd inför den omställning som väntar. Hon menar att hon själv i dagsläget inte är 
mottagligt för information om olika alternativ, då hon har fullt upp. Kjell och Inga nämner att ibland vet 
man inte vad det är man ska leta efter. Då kan det vara bra att någon kan visa på sådant som är okänt för 
en. Även Gösta tar upp att det man inte känner till är svårt att välja och att det finns en risk med det. 
Han ser en risk med att gå miste om något som kanske skulle ha passat honom. Dock håller inte Gösta 
med Asta om när vid pensioneringen som information kan ske. Han förklarar:  

Ska vara ett tag efter pension så man har fått tid till att känna efter hur mycket ledig tid man har. 
Kan bero på vilket arbete man har men jag skulle inte haft tid till att ta till mig information medan 
jag arbetade.  

Asta tycker att det vore skönt att slippa jaga information, att det fanns en samlingsplats eller ett forum 
där man till exempel kan se vad som sker i sin närhet. Kjell håller med om att en samlingspunkt skulle 
underlätta att man mer lättillgängligt kunde ta del av information och hitta sysselsättningar som vore 
passande. Däremot tycker Inga att när information om olika intressen samlas på samma plats då blir det 
lätt för mycket på ett och samma ställe och då hittar man inte det man var ute efter. Samtliga 
respondenter betonar återigen vikten av att vara självgående och drivande för att kunna fylla sina dagar 
med meningsfulla sysselsättningar.  
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6. Analys och diskussion  

Analysen utgår ifrån studiens resultat och följer samma temaindelning som litteraturöversikten och 
resultatredogörelsen. I analysen kommer respondenternas svar att kopplas samman med anknytande 
litteratur och förklaras med stöd av valt teoretiskt perspektiv.  

Tema: livskvalitet 

 
Övergången från yrkesverksam till pensionär  
Individens uppfattning av det egna åldrandet, hälsan, ekonomin, möjligheter för socialgemenskap och 
sysselsättning är de faktorer som är avgörande för individens beslut att gå i pension eller inte (Nilsson, 
2012). Om dessa faktorer skulle fungera bättre utanför arbetslivet väljer individen att gå i pension (ibid). 
I resultatet framgår det att ställningstagandet till dessa faktorer är något som respondenterna mer eller 
mindre gjort. Dessa faktorer har i viss mån inverkat på pensionärernas pensioneringsbeslut, men 
däremot har anledningarna varit av olika vikt. En faktor som pensionärerna hade gemensamt var att 
friheten skulle öka vid pensioneringen. Denna faktor är inget som Nilsson (2012) framhäver som 
avgörande anledning till pensionsbeslutet. Detta förvånar mig då den ökade friheten verkar utifrån 
tidigare forskning vara en avgörande faktor och som resultatet också visar på. Asta som mer eller 
mindre blev tvingad in i pensioneringen hade i början svårt att acceptera sin nya tillvaro men med tiden 
har hon vant sig och insett att vara pensionär inte är tråkigt. Detta går emot det Nilsson (2010) anser om 
individens inställning om den blivit tvingad till pension. Det skulle ge en negativare inställning till 
pensionen än om man frivilligt valt att sluta, vilket Asta inte har. Däremot liknar Astas erfarenhet det 
som Trossholmen (2000) och Öberg (1997) framhäver i sina studier. Att det kan vara svårt att acceptera 
sin nya tillvaro i början av pensionen men efter en tid kommer individen till insikt om att pensionen är 
något som man förtjänat (ibid). Ingen av pensionärerna upplevde någon pensionschock i samband med 
omställningen. Detta styrker den bild som Tornstam (2005) och Hallberg (2007) lyfter fram om att ett 
sådant trauma inte existerar. Jag anser att ingen av respondenterna har haft en svår omställning till 
pensionen trots att de haft olika anledningar till varför de gått i pension. Jag tror oavsett orsak till 
pensioneringen så är individen omedvetet förberedd på att pensionsdagen ändå kommer, i och med att 
arbetslivet förr eller senare kommer att avslutas.   
 
Samtliga respondenterna har en positiv inställning till pensionen. Alla menar att det är på grund av att de 
har varit sysselsatta med olika aktiviteter. Detta har bidragit till att övergången har fungerat så pass bra. 
Detta överensstämmer med Thelins (2009) tankegångar att aktiviteter bidrar till en lättare anpassning på 
grund av att individen då får en positivare inställning. Nilsson (2012) menar att individens inställning är 
avgörande för hur omställningen till pensionärslivet blir. Utifrån detta är det rimligt att anta att 
respondenterna har en positiv inställning till livet i allmänhet vilket kan ha bidragit till att de ser positivt 
på pensionärslivet. Jag tror att genom de aktiviteter som pensionärerna är engagerade i, får de en känsla 
av samhörighet och mening i tillvaron, vilket jag tror alla individer behöver ha för att uppnå god 
livskvalitet. Robinson och Demetre (2011) menar att om pensionären är aktiv bidrar det till en lättare 
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anpassning, som i sin tur bidrar till att individen blir ännu mer aktiv. Detta anser jag är en rimlig 
förklaring till att pensionärerna har en fungerande anpassning, då de har ett aktivt pensionärsliv som 
följd av ett aktivt liv innan pensionen. Flera av pensionärerna har idéer på aktiviteter som de vill 
förverkliga framöver, vilket stämmer in på det Robinson och Demetre (ibid) menar. Berg (2007) hävdar 
att en mjukare övergång blir allt viktigare för individen så de vid sidan av arbetet kan förbereda sig inför 
pensionärslivet. För Asta och Gösta som valt att ha ena foten kvar i arbetslivet anser jag att detta kan ha 
underlättat för dem i omställningen. Jag tror att en mjukare övergång är en fördel för anpassningen då 
pensionären får trappa ner och släppa arbetslivet succesivt. Det är rimligt att anta att Asta och Gösta i 
och med att de trappar ner på arbetet befinner sig i den första utvecklingsuppgiften av frigörelsefasen 
(Cossette & Allison, 2007). Inga och Kjell som har valt att göra en tydligare markering med att gå i 
pension utan nedtrappning skiljer sig däremot inte från de andra i livskvalitén. Utifrån resultatet kan jag 
konstatera att den första utvecklingsuppgiften kan lösas på olika sätt och hur pensionären väljer att 
hantera denna är individuellt. För vissa av respondenterna har det fungerat lika bra att inte trappa ner på 
arbetet som för de som har gjort det. Pensionskrisen kan ses som den anpassning som individen behöver 
göra för att acceptera sin nya tillvaro (Jerlang, 2008). I studien kan man inte se att respondenterna har 
haft någon större svårighet med övergången, vilket skulle kunna förklaras med att respondenterna har 
haft lyckade krishanteringar i samband med pensionsövergången. Om en krishantering blir lyckad eller 
inte avgörs enligt Erikson utifrån individens bakgrund och tidigare hantering av kriser (Hagberg & 
Rennemark, 2004). Detta är också något som Rasmusson (2005) lyfter fram att den kris som individen 
står inför kan lösas utifrån tidigare erfarenhet. Några av respondenterna nämner att de är vana att få 
anpassa sig utifrån rådande situation, något som de gjort genom hela livet. Jag anser att detta kan vara 
en möjlig förklaring till varför den äldre generationen haft lätt att anpassa sig. Utifrån det kan jag 
konstatera att med åldern blir man mer säker på sig själv och ens förmåga att handskas med 
förändringar. Detta är något som stämmer överens med Trossholmen (2000) och Holms (2012) 
tankegångar om att individer som fått hantera olika situationer genom hela livet kan få bättre 
förutsättningar för anpassningen. Den andra utvecklingsuppgiften som pensionären står inför innebär att 
individen ska börja släppa taget om sin yrkesroll (Super, 2002) och enligt Thelin (2009) börja forma 
andra roller. Jag anser att detta har varit möjligt för samtliga respondenter då de valt att ha en aktiv 
livsstil där de fått utrymme för att skapa sig nya roller och utveckla sin identitet.  
 
 
Förutsättningar för ett gott pensionärsliv  
Nilsson (2010) menar att individen behöver ha god hälsa, ekonomi och livsglädje för att kunna få ett bra 
pensionärsliv. Dessa kriterier uppfyller respondenterna i olika utsträckning. Pensionärerna har en positiv 
inställning men menar att vissa faktorer som ekonomin kan vara sämre. Detta stämmer in på det 
Hallberg (2007) ser i sin studie att det finns vissa aspekter som är negativa. Jag anser att pensionärerna 
inte fokuserar på de faktorer som är negativa, vilket jag tror resulterar i en god livskvalitet. 
Respondenterna är medvetna om att hälsan inte kommer vara densamma livet ut och vissa av dem har 
redan ålderskrämpor. Trossholmen (2000) menar att hälsan kan sätta stopp för ett lyckat pensionärsliv 
man att rätt inställning kan skjuta upp åldrandet och krämporna. Jag anser att det finns en viss oro hos 
respondenterna för den framtida hälsan bland annat då uttryck som ”det gäller att passa på” förekommer 
i resultatet. Inga har tagit ställning till hälsan och försökt tagit detta i beaktande vid planeringen av 
tillvaron. Jag tror att genom motion och sysselsättning är det möjligt att de förlänger sin goda 
livskvalitet. Inga menar att så länge man gör något som man tycker är kul kommer hälsan att vara bra. 
Nilsson (2010) menar att individens hälsa påverkar också deras ekonomiska situation. För vissa 
pensionärer kan ekonomin vara avgörande för deras livskvalitet framöver. Om individen har sviktande 
hälsan minskar det individens möjligheter till att arbeta längre eller extra för att dryga ut ekonomin 
(ibid). Asta menar att om hon inte hade möjlighet till att arbeta extra skulle hon få planera om sitt 
pensionärsliv och se över sina utgifter. Även Kjell tar upp att den dagen hans fru går i pension behöver 
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de se över deras ekonomiska situation då ännu en inkomstkälla minskar. Jag konstaterar att 
levnadsnivån kan bli en ond spiral där ekonomin är avgörande för livsstilen och en aktiv livsstil är viktig 
för hälsan och hälsan i sin tur är betydelsefull för ekonomin.  
 
Dagens pensionärer är inte som tidigare generationer och detta innebär att de kommer att ställa andra 
krav på samhället och söka stimulans i andra saker än tidigare (Thelin, 2009). Denna förändring kan ses 
i resultatet då pensionärerna efterfrågar andra sysselsättningar än de som erbjuds idag samt en flexiblare 
övergång. Något som rapporten Framtidens äldre (Kairo Future, 2012) lyfter fram är att samhället 
behöver se över vilka möjligheter som finns för att kunna möta deras behov. Jag anser att det här 
glappet är något som måste ses över för att det inte ska begränsa pensionären i ett fortsatt lärande och 
sin levnadssituation. Att individen har andra behov än tidigare generationen är för mig inte förvånande 
då de har en annan bakgrund och andra erfarenheter. Jag tror att den ökade livslängden och förbättrade 
hälsan också bidrar till att utbudet måste ses över då det finns mer tid för aktiviteter. Rasmusson (2005) 
menar att de individer som utökar sin bekantskapskrets och sina intressen är de som har en meningsfull 
pension. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför respondenterna har en positiv inställning till 
pensionärslivet. De har alla vänner och bekanta samt sysselsätter sig med diverse aktiviteter. Enligt 
Thelin (2009) och Russell (2011) håller skillnaderna mellan livet innan och efter pensionen att suddas 
ut. Pensionären fortsätter med aktiviteter som den sysslat med vid sidan av arbetet och i samma tempo. 
Som pensionär drar man inte ner på farten eller letar efter mindre aktiva sysselsättningar (Thelin 2009, 
Russel 2011). Detta stämmer överens med respondenterna som har flera olika projekt eller 
sysselsättningar att hålla på med. Jag konstaterar att respondenterna har ett driv och engagemang till att 
tillvaron ska bli så pass bra som möjligt. Det är bara Kjell som stannat upp för att reflektera över vad 
han vill göra med tillvaron medan de andra gör detta samtidigt som de aktiverar sig. I Öbergs (1997) 
studie visar det sig att dagens pensionärer verkar leva ett gott liv, vilket jag anser att den här studiens 
respondenter också ger uttryck för. Enligt Rasmusson (2005) är det oftast de som trivts på sitt arbete 
som får ett bättre pensionärsliv, men det finner jag inga belägg för i den här studien. Om det hade varit 
så hade det endast varit Inga som skulle haft en bra pension men samtliga ger positiva uttryck för sin 
tillvaro. Detta indikerar också att samtliga respondenter har lyckats hantera en ålderdomskris då ingen 
har hamnat i depression eller förtvivlan, vilket enligt Erikson händer vid misslyckad krishantering 
(Hagberg & Rennemark, 2004).  

Tema: livslångt lärande  

 
Att utvecklas hela livet ut  
Det är när individen anpassar sig till den förändrade situationen som utvecklingen sker (Jerlang, 2008). 
Det livslånga lärandet handlar till stor del om att anpassa sig genom att använda sig av sina kunskaper 
och sin personlighet för att det ska kunna leda till en lyckad krishantering (Ellström, 1996). Det är 
rimligt att anta att pensionärerna har utvecklats då de verkar ha en lyckad anpassning bakom sig. Jag 
anser att det är den positiva inställningen och aktiviteter som har skapat utvecklingen. Individen 
utvecklas genom hela livet och det livslånga lärandet är beroende av individens motivation till personlig 
utveckling (Skolverket, 1999). Utifrån detta är det rimligt att anta att respondenterna borde finnas i ett 
livslångt lärande och ha motivation för fortsatt utveckling. Detta anser jag att pensionärerna gör i och 
med att de är nyfikna på studier och ser framemot att få lära sig mer. Respondenterna menar också att 
lärandet numera är för deras egen skull och inte för att utvecklas karriärmässigt. Individens motivation 
är något som Russell (2011) framhåller som en bidragande faktor för att det livslånga lärandet kan 
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fortgå högre upp i åldrarna. Kjell anser att för att ett fortsatt lärande ska vara av intresse bör det 
framförallt bidra med att lära sig mer praktiska kunskaper. Jag konstaterar att teoretiska kunskaper har 
respondenterna tillräckligt av. De här tankegångarna är något Rasmusson (2005) menar är vanliga bland 
den äldre befolkningen och att de vill utveckla kunskapen inom mer användbara områden. Jag anser att 
ingen av respondenterna har stagnerat i sin utveckling utan är motiverade och har ambitioner för 
framtiden. En möjlig förklaring till det kan vara att de har haft en lyckad anpassning. Gösta och Asta 
menar att arbetet fortfarande ger dem en bättre självkänsla. En förbättrad självkänsla kan ge ökad 
motivation till fortsatt utveckling (Hagberg & Rennemark, 2004). Jag anser att samtliga respondenter är 
lika motiverade till lärandeaktiviteter och därför borde de alla ha en god självkänsla.  
 
Det som avgör individens motivation är personligheten, den kan vara avgörande för utvecklingen 
(Hagberg & Rennemark 2004, Werner 2012). Om individen har en positiv inställning till livet bidrar det 
till lättare övergång då han eller hon tar sig an förändringar med lätthet (ibid). Detta är en möjlig 
förklaring till varför pensionärerna inte stött på några svårigheter i samband med pensionsavgången. 
Kjell anser att om individen är tillbakadragen så blir det svårare att få ett meningsfullt pensionärsliv. 
Samtliga respondenter menar att man behöver utmana sig och ha lite mod för att på äldre dagar kunna 
utvecklas och finna mening i livet. Jag anser att det stämmer överens med det som von Sydow (1999) 
konstaterar att individen behöver byta perspektiv och tänka bredare samt våga delta i olika 
sysselsättningar för att fortsätta växa. Enligt Berg (2007) så är personligheten nästintill färdigutvecklad 
vid ålderdomen vilket innebär att individen är mer säker på sig själv och sin förmåga. Detta borde 
innebära att samtliga respondenter är bestämda i sin uppfattning om vad som händer framöver. Kjell 
håller däremot fortfarande på att rannsaka sig själv och komma fram till vad han vill göra. Jag anser att 
respondenterna visar att de fortfarande håller på med att utveckla sin personlighet, vilket individen gör 
livet ut (Jerlang, 2008). Jag kan se tendenser hos pensionärerna att de har ett bra pensionärsliv. En 
rimlig förklaring är att ett fortsatt lärande bidrar till att individen mår bättre (Tornstam, 2005). En 
fortsatt utveckling bidrar till ett bättre pensionärsliv då kunskapsnivån inte stagnerar och pensionären 
kan hålla åldrandet i schack. Det är viktigt för individens fortsatta lärande att han eller hon har intressen 
att engagera sig i (ibid). Att respondenterna har önskemål om vad de vill göra framöver ser jag som 
motivation till ett fortsatt lärande. Samtliga respondenter anser att det viktigaste är att man gör något, 
vad spelar inte så stor roll. Denna tankegång stöds av Holm (2012) som anser att det viktigt att 
pensionärerna håller sig sysselsatt. Det är rimligt att anta att aktivitet skapar förutsättningar till 
individens utveckling. För att ett livslångt lärande ska vara en möjlighet behöver samhället ta sitt ansvar 
och se till att pensionärerna har möjlighet till sysselsättning (Skolverket, 1999). Av resultatet framgår att 
det finns aktiviteter som är speciellt riktade mot pensionärer men dessa inte är tillräckligt utvecklande 
eller intressanta för respondenterna.  
 
 
Pensionärernas behov av stödinsatser  
Vägledning ska enligt Skolverket (2007) ses som ett stöd i individens livslånga lärande. Finns det inte 
vägledning för alla målgrupper riskerar den livslånga vägledningen att begränsas (ELGPN, 2012). Jag 
finner det anmärkningsvärt att ingen av respondenterna har blivit erbjuden vägledning eller någon form 
av rådgivning inför eller efter sin pensionsavgång. Däremot menar respondenterna att vägledning inte är 
något som de har saknat, vilket har framkommit i tidigare studier (Kairos Future, 2012). I och med att 
karriären har fått en allt större roll har planerandet varit väsentligt för att individen ska ha en lyckad 
karriärutveckling (Super, 2002). Jag tror att anledningen till att pensionärerna inte har ett behov av stöd, 
är att de är självgående och har erfarenhet av att planera och strukturera upp sin vardag. Men Jüriso och 
Uggelberg (2005) menar att förberedelser inför pensionen kan bidra till att individen får en bättre 
livskvalitet. En bättre livskvalité är inget som respondenterna direkt efterfrågar bortsett från att 
ekonomin skulle kunna vara bättre. Dock menar Asta att det borde finnas stöd att få för dem som 
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efterfrågar det i pensioneringsprocessen, vilket Hallberg (2007) också framhåller. En möjlig förklaring 
till att stöd inför pensionering vore lyckat är att individen kan få information och se andra möjligheter 
till sysselsättning. Däremot kunde Robinson och Demetre (2011) se tendenser i sin studie till att de 
pensionärer som är i behov av stöd vid pensionsavgången inte söker den hjälpen. Jag kan här se likheter 
med Kjell då han är den enda som inte bestämt sig för vad pensionärslivet ska innehålla och har inte 
sökt någon hjälp. Däremot är han öppen för att få hjälp och möjligheten att bolla idéer med någon. Det 
är rimligt att anta att Kjell är den enda som är öppen för stödinsatser på grund av att han är den enda 
som nämner ett forum där sådan hjälp kan fås. Han har antagligen fått höra från bekanta som varit till 
studiekonsulenten om hur de fick stöd med att planera aktiviteter i tillvaron. Lindh och Lundahl (2008) 
anser att det finns ett glapp mellan behovet och utbudet av livslångt lärande och vägledning i dagens 
samhälle och detta är viktigt att åtgärda så individen kan få hjälp och stöd i förändrande situationer. 
Samhället behöver se över hur vägledningen vänder sig till den äldre målgruppen och hur den kan vara 
en del i att stötta pensionärerna i ett aktivt åldrande (SOU 2001:45). Utifrån resultatet konstaterar jag att 
vägledning inte verkar vara en känd verksamhet hos respondenterna, utom för Kjell. Jag anser att det har 
att göra med att vägledning inte erbjuds i tillräckligt stor utsträckning till den här målgruppen. von 
Sydow (1999) menar att det pensionären behöver ha är en strategi för att kunna ta sig an sitt 
pensionärsliv och inte lämna det åt slumpen. Jag anser att samtliga respondenter mer eller mindre har 
individuella planer för pensionärslivet. Deras anpassning till pensionärrollen har underlättats av den 
planering som de gjort utifrån den rådande situationen; ekonomi, hälsa och möjligheter till 
sysselsättning.  
 
Jag kan konstatera att samtliga respondenter mer eller mindre, har lyckats hitta en ny struktur och 
därmed klarat av den sista utvecklingsuppgiften i frigörelsefasen. En rimlig förklaring är att de har 
släppt taget om sin yrkesroll (Cossette & Allison, 2007). Däremot står samtliga utom Inga inför väntade 
förändringar. Kjell och Göstas fruar ska gå i pension inom ett år. Asta och Gösta är medvetna om att de 
inte kan arbeta hela livet ut. Vad dessa förändringar kommer att innebära är svårt att avgöra men en 
trolig möjlighet är att det inte blir alltför svårt. Då de redan påbörjat formandet av sin pensionärsroll 
kommer det att underlätta för ett fortsatt formande. Jag antar att respondenterna inte varit alltför knutna 
till yrkesrollen utan att andra roller, som make/maka också har varit viktiga i deras liv. Därav har 
frigörelseprocessen fortgått utan problem (Super, 2002). Inga tror att morgondagens pensionärer 
kommer att vara bättre förberedda både mentalt och ekonomiskt och därför tror hon inte att något behov 
av stöd kommer att finnas. Denna tankegång anser jag säger emot det NVL (2008) kommer fram till i 
sin rapport att de ser en ökning i behovet av vägledning i samband med pensioneringen. Samtliga 
respondenter anser att de inte är i behov av stöd i planeringen av en meningsfull pension då de är så pass 
självgående och kan hitta information. Peavy (1998) menar att individen har fått ett allt större ansvar för 
planeringen av sin framtid samtidigt som valmöjligheterna har ökat. Jag anser att det ökade individuella 
ansvaret har bidragit till att pensionärerna inte upplever ett behov av stöd då de är vana att ordna för sig 
själva. Enligt Peavy (ibid) kan vägledningen bidra till perspektivvidgning och ökad kunskap om 
valmöjligheter. Skolverket (2007) i sin tur menar att dessa faktorer, som Peavy (1998) nämner, kan 
hjälpa individen vidare i sin utveckling. Gösta framhäver också att det finns en svårighet med var man 
kan hitta information om sysselsättningar som passar den äldre generationen. Han menar att det finns en 
risk för att man missar någon aktivitet som hade varit intressant och utvecklande när man inte vet var 
informationen finns. Jag anser att här kan vägledningen ha en viktig funktion, som länk mellan 
pensionärernas behov och samhällets utbud. På så sätt har det livslånga lärandet större chans att kunna 
fortsätta genom pensionärslivet.  
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7. Slutsats  

Syfte med studien var att kartlägga nyblivna ålderspensionärers behov av vägledning som stöd för 
formandet av ett meningsfullt pensionärsliv. Studiens slutsatser dras utifrån fyra ålderspensionärers 
resonemang kring följande frågeställningar:   

Hur ser pensionärerna på sin nuvarande levnadssituation?  
 
Jag har kommit fram till att dessa pensionärer har en positiv inställning av sin nuvarande 
levnadssituation. Ingen av respondenterna har genomgått eller genomgår någon pensioneringskris. En 
positiv inställning tyder på att just dessa pensionärer har en god livskvalitet. Däremot kan jag konstatera 
att respondenternas ekonomiska situation kan vara avgörande för hur meningsfull pensionen blir. De 
pensionärer som har en sämre ekonomi har inte samma frihet och upplever sig begränsade i sina 
valmöjligheter. Hos dessa pensionärer finns även en underliggande oro över om och när deras hälsa kan 
ha negativ inverkan på livskvaliteten.  

Vad gör pensionärerna för att underlätta övergången? 
 
Min slutsats är att dessa pensionärer har olika strategier för hur de har hanterat övergången. En del har 
valt att fortsätta arbeta extra och andra har valt att engagera sig i föreningslivet. Vissa har valt att ta 
dagen som den kommer medan andra planerar tillvaron. Jag kan konstatera att utifrån respondenterna 
och tidigare forskning att det är viktigt att ha ett aktivt pensionärsliv då det underlättar anpassningen. 
Det framkommer att en flexiblare övergång, med minskad arbetstid, är att önska för dessa pensionärer. 
Jag anser att då skillnaderna mellan livet före och efter pensionen blir allt mindre, kommer övergången 
att bli lättare. Några av respondenterna anser att stödinsatser kan vara betydelsefulla i övergången.  

På vilket sätt är pensionärerna en del av det livslånga lärandet?  
 
Jag anser att respondenterna har möjligheter till ett aktivt pensionärsliv samt att de är motiverade till att 
fylla tillvaron med utvecklande aktiviteter. Dessa pensionärer är en del av det livslånga lärandet i och 
med deras aktiva livsstil och deras deltagande i olika sociala nätverk. Däremot skulle pensionärerna 
kunna vara mer representerade i ett livslångt lärande om utbud och efterfrågan av aktiviteter stämde 
överens. Jag konstaterar att dessa pensionärer kan själva planera för en meningsfull pension. Ingen av 
respondenterna anser sig har något behov av vägledning men samtliga menar att vägledning skulle 
kunna underlätta för ett livslångt lärande.  
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8. Vidare studier    

Ett annat tillvägagångsätt  
Den här studien uttalar sig endast om dessa fyra pensionärer och deras behov av vägledning i skapandet 
av en meningsfull pension, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till Sveriges cirka två 
miljoner ålderspensionärer. Värdet på studien skulle ha också ökat med ett större urval. Även skillnader 
mellan respondenternas svar och erfarenhet hade varit intressant att få ha tagit del av. Dessa fyra 
respondenter hade alla en positiv inställning till pensionen och det skulle ha varit givande för studien att 
ha en eller flera respondenter som inte upplevde en meningsfull pension. Jag vet att mitt val av att hitta 
intervjupersonerna är en bidragande orsak till att jag fått tag i positiva respondenter. Jag hade en 
förutfattad mening om att majoriteten av medlemmarna i pensionärsorganisationer kunde ha en aktiv 
tillvaro. Både resultatet och tidigare forskning visar att aktiva pensionärer har i större utsträckning en 
meningsfull pension, vilket jag finner intressant.  

Ett annat fokus  
Först och främst skulle en liknande undersökning vara till nytta, men då med ett större urval både till 
antal respondenter och till pensionärers inställning. Den här studien tittade på nyblivna pensionärer och 
det skulle vara intressant att titta på individer som är på väg mot pensionen eller de som har varit det i 
några fler år än den här studiens respondenter. Att koppla in genus och klass kan vara intressanta 
synvinklar i studier som rör detta ämne. Flera studier, som referats till, visar att inom den äldre 
generationen finns framträdande skillnader i genus och klass. I ljuset av den debatt som förs nu om en 
eventuell höjd pensionsålder tror jag att vägledningen kommer få en allt viktigare funktion. Då den äldre 
generationen vill kunna byta arbete eller omskola sig senare i livet. Detta skulle också vara en intressant 
studie att fortsätta vidare med då man skulle kunna koppla in samhällsekonomin och hur eventuellt den 
påverkas av att fler individer genom hela livet erbjuds vägledning. Den här debatten är bara en av 
många som handlar om att samhället står inför en förändring på grund av att individen blir allt friskare 
och valmöjligheterna allt fler. Slutligen skulle en intressant undersökning vara att mer konkret titta på de 
möjligheter som den äldre generationen har för ett fortsatt lärande. Vad erbjuds till pensionärer idag och 
vad är deras framtida behov för att kunna vara delaktiga i ett livslångt lärande?  

Pensionsvägledning 
Det skulle också vara intressant och undersöka var vägledningen för den här målgruppen skulle kunna 
utformas. Är det pensionärsorganisationerna som ska anordna en sådan verksamhet eller ska det inrättas 
på vuxenutbildningens vägledningscentrum? Jag anser att Arbetsförmedlingen skulle behöva undersöka 
hur de kan bistå den äldre målgruppen som vill finna nya arbeten istället för att gå i pension. Eller är det 
de ”arbetsförmedlingar” som enbart vänder sig till pensionärer som kan erbjuda stöd för ett aktivt 
pensionärsliv? Att studie- och yrkesvägledare är den yrkesgrupp som ska ansvara för vägledning är en 
självklarhet för mig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Men jag anser att de individer som 
skulle vägleda den äldre generationen behöver ha formell kunskap om åldrande och pensionssystemet, 
vilket dagens studie- och yrkesvägledare inte har. Innebär det att studie- och yrkesvägledarutbildningen 
behöver hänga med om pensionsvägledning blir en nationell utvecklingsinriktning?  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Information 
Tidsåtgång, diktafon, anonymitet, ta del av studien. Syftet.  
 
Porträtt  
Födelseår. Pensionsålder. Familjeförhållanden. Karriär. Personlig beskrivning.  
 
Frågor  
 
• Vad var era tankar vid tiden för pensionsavgång?  
• Hur tycker ni att övergången har fungerat?  
• Hur ser ni på er hälsa, ekonomi och sysselsättningsgrad idag som ålderspensionärer?  
• Vilken betydelse har den pensionärsorganisation som ni är medlem i, för ert pensionärsliv?   

 
• Vad ser anser ni att det finns för möjligheter till sysselsättning efter pension? Vad är dagens 

pensionärer intresserade av?   
• Hur tar man del av dessa möjligheter till sysselsättning? Var inhämtas infon?  
• Anser ni ha tillräckliga med kunskaper om valmöjligheterna för att kunna planera en meningsfull 

pension?  
• Vilket behov anser ni att pensionärer har av att samtal gällande planerandet av en meningsfull 

pension? Grupp eller enskilt?  
 

• Vilken betydelse har er levnadssituation (hälsa, ekonomi, omgivning) när det gäller valmöjligheter 
inom studier och arbete som ålderspensionär? 

• Vad vet ni om förvärvsarbete som pensionär?  
• Med tanke på ert hälsotillstånd, skulle ni kunna tänka er att förvärvsarbete?  
• Är studier ett alternativ efter pensionsavgång, för er och för andra? Vad vet ni om studier för 

pensionärer?  
• Hur ser ni på ett fortsatt lärande? Utveckling eller underhållning av kunskaper?  

 
• Vad vet ni om just vägledning/rådgivning för ålderspensionärer? 
• Har ni har blivit erbjudna någon slags form av vägledning/rådgivning efter er pensionsavgång?  
• Skulle ni uppskatta vägledning/rådgivning idag som ålderspensionär, på vilket sätt? 
• Tror ni att någon i er bekantskapskrets skulle uppskatta vägledning/rådgivning?  
• Vad tror ni att vägledning/rådgivning skulle kunna bidra till för ålderspensionärer? 
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