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Sammanfattning 

Det här är en kvalitativ studie med syfte att undersöka människors upplevelser av att gå 

i pension. Med den ansatsen har ett kriteriebaserat urval använts, deltagare har tillfrågats som 

uppfyllde urvalskriterierna att vara pensionär och i ålder 65 till 71 år. Orsaken till 

ålderskriteriet var att upplevelserna inte skulle ligga så långt bak i tiden. Data har samlats in 

genom 11 semistrukturerade intervjuer vilka har spelats in och transkriberats löpande under 

datainsamlingen. Tematisk analys användes som analysmetod i studien under föresatsen att 

det är en flexibel metod som lämnar utrymme för tolkningar om tillräckligt djup finns. Fyra 

övergripande teman utkristalliserade sig genom analysen, dessa är livet förändras, att lämna 

arbetet, kraven förändras och sista kapitlet – hopp eller förtvivlan. Teman grundas på 

pensionärerna egna berättelser om sina upplevelser och beskriver de olika aspekter av att gå i 

pension respondenterna genomgått. En djupare analys av resultatet gav att det centrala i 

upplevelserna handlar om att söka efter meningsfull sysselsättning som ersättning för arbetet 

och därigenom finna mening i tillvaron. Det handlar också om ett sökande efter identitet i den 

nya rollen som pensionär. Sammantaget är avsaknad av mening i tillvaron och osäkerhet kring 

den egna identiteten orsaker till existentiell ångest, coping strategier används för att återställa 

obalansen skapad genom pensioneringen. Med det i minnet är även processen genomsyrad av 

en positiv känsla av frihet i den nya situationen som pensionär. Studien avslutas med att ge 

förslag på framtida forskning och användningsområden, där bakomliggande orsaker till att 

upplevelserna skiljer sig åt och framtagande av en modell över processen av att gå i pension 

är de huvudsakliga förslagen.  

 

Nyckelord: pensionering, sökande, meningsfull sysselsättning, identitet 
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Abstract 

This is a qualitative study aiming to examine peoples’ experiences when retiring. In that 

purpose a criteria based sample has been used, participants have been asked in that they 

fulfilled the criteria’s to be a retiree within the age of 65 to 71 years of age. The reason of the 

age criteria was that the experiences should not be so far away in time. Data has been 

collected through 11 semi-structured interviews which has been recorded and transcribed 

ongoing during the collecting of data. Thematic analysis was used as a method of analysis 

under the premise that it is a flexible method which leaves room for interpretation if adequate 

depth exists in the material. Four overall themes emerged through the analysis, these are life 

changes, to leave work, demands changes and last chapter – hope or despair. The themes are 

founded in retirees’ own stories about their experiences and describes de different aspects of 

retiring which the respondents has gone through. A deeper analysis of the result gave that the 

central factors of the experiences is about searching for meaningful activities as a replacement 

for work and thereby finding a sense of meaning in life. It is also about searching for identity 

in the new role as a retiree. All together is a lack of meaning in life and uncertainty regarding 

the own identity reasons for experiencing existential anxiety, coping strategies are used to 

restore the imbalance sprung from retiring. With this in mind the process is also run through 

by a positive feeling of freedom in the new situation of being a retiree. The study finishes by 

proposing future research and applications, there underlying causes for the differences in the 

experiences and the production of a model over the process in retiring are the main proposals. 

  

Keywords: retirement, searching, meaningful activities, identity  
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Förord  

Vilka förväntningar har vi inför att gå i pension? Tänker vi att vi gladeligen avviker från 

arbetslivet så snart vi kan, trötta på arbetets ekorrhjul? Kanske tänker vi med fasa på höjning 

av pensionsåldern som ett framtidsperspektiv. Kanske älskar vi vårt arbete och fasar inför att 

bli befarat sysslolösa. Frågan är väl snarare hur man tänker och känner när man står där, inför 

det oundvikliga. Jag har i min närhet individer som står inför beslutet om när man ska ta detta 

steg. Dessa personer ser det som ett oerhört svårt och avgörande beslut. Nyligen fattade en – 

till sin egen stora lättnad- beslutet att arbeta ett år till och skjuta på pensioneringen. Detta är 

en laglig rätt men skapar ambivalens och lite skam hos min bekant då hen anser att 

arbetsmarknaden borde vara till för de yngre. Så trots lättnaden i beslutet finns en viss 

ambivalens kvar, vilket i sig illustrerar vilken tid och kraft som läggs ner inför ett avslut på 

yrkeslivet. Som individer är vi olika. Går det att finna gemensamma nämnare i den här frågan 

eller är upplevelsen helt och hållet individuell? Det vill jag undersöka närmare i min studie, 

fokuspunkt för den aktuella forskningsfrågan är processen kring att gå i pension och vilka 

upplevelser människor har i samband med det.  

En förutsättning för att kunna utföra studien är att det finns människor som 

genomgått processen vilka är villiga att berätta om den. Med anledning av det vill jag rikta ett 

stort tack till Lillemor Johansson för sitt engagemang och sin hjälpsamhet i den inledande 

fasen av intervjustudien. Jag vill också rikta ett stort tack till PRO i Skoghall för att 

föreningen beredvilligt upplåtit lokaler till mig där jag kunde utföra intervjuerna, tack för 

förtroendet! Sist men inte minst vill jag tacka deltagarna för att ni har delat med er av era 

berättelser, utan er skulle inte undersökningen ha varit möjlig.  

Jag vill också tacka handledarna för ert stöd under processen och er guidning i rätt 

riktning, tack Nina Svensson, Fredrik Hjerthag och Henrik Bergman. Ni har bidragit med en 

”ljusknapp i mörkret” under skrivandets gång.  

Tusen tack till min familj, mina vänner och min seminariegrupp för stöd och 

uppmuntran under arbetet. Utan er hade det inte varit lika roligt! 
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Inledning  

Antalet äldre medborgare ökar, år 1900 var 8 % av befolkningen 65 år eller äldre. Vid 

mätning 2013 framkom det att en fördubbling har skett sedan dess, 19 % av befolkningen är 

nu 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 2014). Den genomsnittliga pensionsåldern 2013-

12-31 uppgick till 64,5 år och det fanns vid tidpunkten 2,1 miljoner pensionärer i Sverige 

(Pensionsmyndigheten, 2014). En stor och växande skara av befolkningen befinner sig med 

andra ord i detta skede av livet och nödgas ställa sig till processen att gå i pension. Det tycks 

vara ett angeläget ämne, mycket forskning och populärvetenskaplig litteratur står att finna. 

Bodil Jönsson (2011) skriver i sin bok om egna upplevelser där hon konstaterar att den egna 

uppfattningen om självbilden inte stämmer överens med omvärldens bild om hur en pensionär 

förväntas vara. I en föränderlig tid går frågorna isär, det blir svårt att finna en helhetsbild. 

Forskningen i ämnet försöker förklara och reda ut sammanhangen. 

En studie argumenterar för att förmågan att anpassa sig och finna tillfredställelse är två 

olika aspekter av övergången (Henkens & van Solinge, 2008). Förmågan att anpassa sig 

påverkas av faktorer före pensioneringen, framförallt ångest och oro över de sociala 

aspekterna och bristen på kontroll över situationen. Tillfredställelse med pensioneringen 

påverkas av individens tillgång till resurser som försörjning, hälsa och en relation med en 

partner. De menar att övergången till pensioneringen är flerdimensionell, med två olika 

utvecklingsmässiga utmaningar, anpassning till förlusten av arbetet och de sociala nätverket 

där och skapande av en tillfredsställande livsstil. Studier har visat att en ganska stor del av 

pensionärer i västvärlden (20 – 30 %) upplever övergången och avslut av sitt yrkesliv som ett 

tvång (Isaksson & Johansson, 2000), vilket visar på att just bristen på kontroll över 

situationen påverkar förmågan att anpassa sig. En senare studie av Isaksson & Johansson 

(2008) visar på positiva effekter på såväl fysisk hälsa som psykologiskt välmående då avslut 

av yrkeslivet sker i förtid på frivillig basis. I deras longitudinella studie undersöktes 

pensionärer som gått i förtid efter en period av 1,5 år där de positiva värdena för fysisk hälsa 

ökat signifikant för de som gått i förtidspension frivilligt.  Vid en mätning av individers 

attityder och känsla av ångest visade de som gått i pension på mer positiva värden än de som 

kvarstod i arbetslivet. Detta faktum förklarades enligt författarna av dels frivilligheten, de som 

gått i pension hade gjort sitt val frivilligt i högre grad än de som var kvar i arbete samt 

upplevelserna av att vara pensionär. De flesta uppgav sig trivas med livet som pensionärer 

jämfört med de som var kvar i arbete. Sammanfattningsvis tycks både graden av kontroll över 

situationen och det egna valet påverka graden av välmående för de som gått i pension. 



6 
 

Pinquart & Schindler (2007) menar också att just förändringen av livstillfredsställelse 

vid övergången till pension påverkas av flera faktorer, det är inte en enhetlig företeelse. De 

fann tre olika klasser av individer som genomgått pension, om (1) man gått i pension i 

”normal” ålder och har socialt stöd hemma, om (2) man gått i pension lite tidigare av 

anledning av arbetslöshet eller sjukdom, om (3) man gått i pension lite tidigare av eget val. 

Dessa klasser skiljer sig åt i upplevelsen av livstillfredsställelse i övergången och efteråt. 

Grupp ett upplevde en nedgång direkt efter pensionen men ökade sedan stadigt, grupp två 

uppvisade en ökning av livstillfredsställelse direkt efter men en övergripande nedgång av 

livstillfredställelse i allmänhet. Grupp tre uppvisade en mycket liten ökning av tillfredställelse 

direkt efter pensionering. Individers upplevelser av livstillfredställelse och förändring där av 

påverkas av ålder vid pensionering, kön, socioekonomisk status, hälsa, arbetslöshet och 

region. Människor rika på resurser har störst förmåga att genomgå pensioneringen utan att 

uppleva stora skillnader i tillfredsställelse (Pinquart & Schindler, 2007). De som var 

arbetslösa innan hade en låg känsla av tillfredställelse och upplevde en tillfällig uppgång tack 

vare att de slapp stressen av att söka jobb, de undkom därigenom även arbetslöshetsstigmat 

(Dekker &Ester, 1992).  

Wang (2007) har också funnit bevis för att pensionärers förmåga att anpassa sig under 

övergången och nivå av psykologiskt välmående inte följer en enhetlig utvecklingsprocess. 

Författaren har använt sig av tre olika teoretiska perspektiv, role theory, continuity theory och 

life course perspective. Role theory i det här sammanhanget beskriver Wang som betydelsen 

av att den existerande rollen (via arbetet) byts ut och rollöverskridande processer under själva 

övergången. Continuity theory syftar till att man har ett återkommande fast beteendemönster 

som är stabilt över tid, det mest vanliga anpassningsbeteendet till pensionering är att bibehålla 

ungefär det beteendemönster man har haft tidigare i livet, vilket också orsakar låg stress. 

Holm (2006) menar att yttre kontinuitet i exempelvis sysselsättning och boende bidrar till inre 

kontinuitet, hur individen uppfattar sig själv. Life course perspective enligt Wang (2007) är 

uppdelat i olika koncept, övergångar och banor dessa följer, kontext, vilken/vilka livssfärer 

man befinner sig i och tid, när i livet sker övergången. Sammantaget varierar förmågan att 

anpassa sig och välmående mellan dessa kategorier med påverkan av fler faktorer samtidigt, 

inte heller Wang finner ett enhälligt mönster då det förekommer flera undergrupper av 

pensionärer som reagerar olika på förändringar beroende på vilket psykologiskt mönster för 

välmående man tillhör. Wang föreslår att man använder sig av ytterligare ett perspektiv för att 

integrera resultatet, resource perspective. Innebörden av detta perspektiv är de samlade 

resurser individen har för att uppfylla sina behov. Exempel på dessa resurser är fysiska, 
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kognitiva, motiverande, finansiella och sociala resurser. Med en helhetssyn på individen kan 

resource perspective användas som grund i värderingen av upplevt psykologiskt välmående, 

vilket förändras när resurserna förändras. Wang har i en senare studie tillsammans med 

Henkens & van Solinge (2011) utvecklat resource perspective till resource-based dynamic 

perspective, vilket är en modell för att beskriva och förklara anpassning och välmående i 

pensioneringen. Modellen ger förutom de individbaserade resurserna och förändringen av 

dessa en ökad förståelse för bakomliggande orsaker på samhällelig och individnivå vilka 

påverkar hur processen fortskrider. Anpassningen är en skiftande process som har inverkan på 

den upplevda kvalitén av pensioneringen. Modellen ger även utrymme att fastställa utifrån 

denna bakgrund vändpunkter för pensionärer från negativ förändring till positiv förändring av 

välmående. 

Sett till bakomliggande individuella faktorer till hur människor hanterar förändringar är 

det konstaterat att de kognitiva och beteendemässiga ansträngningar människor tar till för att 

hantera olika händelser påverkar deras förmåga att uppleva välmående, coping skills. 

Människor värderar olika stressgenererande händelser utifrån vilket personligt värde 

händelsen har för individen samt hur väl individen tror sig kunna hantera händelsen. 

Värderingen i sig utgör grunden för människors grad av coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det finns ett samband mellan vilka strategier människor använder sig av för att hantera olika 

händelser och depressiva symptom (Schroevers, Kraaij & Garnefski, 2007). Å andra sidan är 

känslan av lycka och välmående relativt stabil, den påverkas tillfälligt i olika grad av 

händelser men återvänder ungefär till utgångsläget över tid (Brickman, Coates, Janoff-

Bulman, 1978) en företeelse känd som hedonic adaptation  (Frederick & Loewenstein, 1999). 

Det skulle med andra ord vara så att händelser i sig inte påverkar den konstanta känslan av 

lycka och välmående i särskilt stor utsträckning. Sammanfattningsvis föreligger det 

individuella skillnader i hur människor hanterar stressgenererande händelser med olika grad 

av lycka och välmående som utkomst, dock är upplevelsen av lycka och välmående för 

individen en känsla med liten variation över tid för individen. Kopplat till händelsen av att gå 

i pension kan det påverka och ligga till grund för individers upplevelser i den situationen. 

Holm (2006) menar att pensionering är den sista stora övergången i livet, vilket kan leda till 

existentiella frågor kring meningen med livet och döden. Pensioneringen, eller snarare det 

situationsspecifika för individen i pensioneringen kan vara en stressor som utlöser de coping 

strategier individen använder sig av för att hantera det eventuella obehag situationen utlöser. 

Stressorn ställer krav på individen att vidta någon typ av åtgärd för att minska obehagen. 

Coping strategierna kan vara problemfokuserade eller känslofokuserade. Den 
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problemfokuserade copingen är en aktiv coping med beteenden som syftar till att minska 

obehaget, är individen rädd att tappa strukturen i tillvaron kan vanan att fortsätta gå upp tidigt 

på morgonen under pensionstiden vara ett sätt att motverka detta. Känslofokuserad coping är 

tudelad, där individen å ena sidan kan adressera känslan som upplevs svår eller skrämmande 

genom att ge uttryck för den. Motsatsen är förnekande av den företeelse som känns 

skrämmande, antingen det har eller ska inträffa (Holm, 2006). Kopplat till pensionering kan 

det innebära motvilja att tänka framåt på händelsen med liten förberedelse som följd. 

Under förutsättning att pensioneringen upplevs som en stressande livshändelse, finns 

det olika sätt att minska och förebygga känslan av stress. En viktig faktor är planering och 

förutseende inför händelsen vilket renderar en känsla av kontroll över situationen. Känsla av 

kontroll, att betrakta händelsen som en chans till personlig utveckling samt att vara hängiven 

planeringen är bidragande faktorer till att minska upplevelsen av stress i samband med 

pensioneringen (Holcomb, 2010). Ryan Fehr (2012) ställer sig frågan om övergången till 

pensionering alltid är kopplad till stress. Sett från ett personlighetsperspektiv, skulle 

personlighet kunna vara en bidragande faktor till hur man hanterar detta som komplement till 

ex finansiella och sociala resurser. Fehr argumenterar för huruvida man har en kreativ 

personlighet kan man se pensioneringen som en möjlighet att förverkliga sig själv. Studier har 

visat att det finns en koppling mellan openness to experience, en personlighetsdimension 

enligt Big-Five modellen, vilket innefattar kreativa personlighetsdrag (Costa & McCrae, 

1992) och individer som ofta byter jobb och söker nya arbetsuppgifter (Wille, De Fruyt and 

Feyes, 2010). Det är alltså sannolikt att kreativa personer lättare byter livsroll och därmed 

också övergången till pension utan upplevelser av stress och minskning av välmående. Det 

ger snarare individer nya möjligheter till att berika sitt liv, ny mening tack vare det nya läget 

(Dutton, Roberts, & Bednar, 2010). Sammantaget är även personlighet en möjlig 

bakomliggande faktor till hur individer upplever pensioneringen, där en öppen och kreativ 

personlighet tycks vara bidragande till en lättare anpassning såväl som planering. Personlighet 

och självbild kan också ha koppling till vilka coping strategier individen använder sig av, då 

dessa inte varierar mycket beroende på situation utan snarare visar på ett beteende mönster i 

likhet med personlighets dimensionerna enligt Big Five (Holm, 2006). 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där ålderdomen är det åttonde och sista 

stadiet i livscykeln (Erikson, 2004) innebär stadiet en kris mellan integritet eller förtvivlan. 

Integriteten ställer krav på visdom, vilken uttrycker sig i den samlade kunskap individen 

ackumulerat. Motsatsförhållandet är avsmak som innebär en motvilja att vara, och bevittna 

andra, i ett skede i livet där slutet närmar sig med kroppslig och mental degenerering. Genom 
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denna sista kris mognar integriteten eftersom slutet på stadiet innebär slutet på livet. Det sker 

en perspektivförändring riktat från yttre till inre värden. De olika stadierna i livscykeln 

präglas av kriser och utveckling vilket leder vidare till nästa stadie. Erikson (2004) kopplar 

det sista stadiet i livscykeln till det första stadiet vilket innefattar födelsen och spädbarnstiden 

med hopp som det centrala elementet. Hopp är förutsättningen för meningsfullhet i livet i 

såväl start som slut på detsamma. Vilket innebär att ålderdomen innehåller element av 

barndomen kopplat till hopp, i en mognare form definierad av Erikson (2004) som tro. 

Enligt Wang (2012) är det viktigt att ha förståelse för bakgrund och påverkande faktorer 

till individers välmående i pensioneringsprocessen i syfte att underlätta anpassningen och öka 

livskvaliteten under pensioneringen. Wang menar också att man måste ta hänsyn till den 

aktuella kulturella kontexten, vilken ligger till grund för hur individer upplever sin 

pensionering. Kulturella skillnader kan alltså ligga till grund för hur individer värderar sin 

situation. 

 

Problemformulering  

Det finns mycket forskning om pensionering kring aspekter som anpassningsförmåga 

och välmående i processen. Det har forskats kring tänkbara bakomliggande faktorer som 

ligger till grund för upplevelserna kring pensionering (Henkens & van Solinge, 2008; 

Henkens, van Solinge & Wang, 2011; Pinquart & Schindler, 2007; Wang, 2007; ).  

Vilka är då dessa upplevelser? Det tycks saknas en pusselbit i forskningen kring 

fenomenet där pensionärer själva får beskriva sina personliga upplevelser kopplat till att gå i 

pension. Det tycks dessutom inte finnas mycket forskning kring ämnet i allmänhet och 

upplevelserna i synnerhet med utgångspunkt i Sverige, vilket borgar för att det eventuellt kan 

föreligga kulturella skillnader i hur dessa upplevelser ser ut samt orsaker till detta. Med 

utgångspunkt i det skulle det vara intressant att närmare undersöka vilka upplevelser 

människor har av att gå i pension som ett första steg i att veta mer om den processen. Då 

forskningen inte presenterar en enhetlig bild är det av intresse att se om det går att finna 

gemensamma drag i upplevelserna av att gå i pension. 
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Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse för den process individen går igenom vid 

pensioneringen och upplevelser kopplade till den. 

Frågeställning  

Hur beskriver pensionärer själva sina upplevelser av att gå i pension? 

 

Metod 

Deltagare  

Deltagarna till studien har valts ut efter ett kriteriebaserat urval, det vill säga efter 

urvalskriterier som ringar in studiens frågeställning (Dalen, 2008). Då syftet med studien är 

att undersöka hur det är att gå i pension har respondenter valts ut som genomgått den 

processen via Pensionärernas riksorganisation (PRO) som är Sveriges största intresseförening 

där medlemmarna är pensionärer (Pensionärernas riksorganisation, 2014). Urvalet utgör en 

heterogen grupp vad gäller kön, ålder och bakgrund. Deltagarna är mellan 65 och 71 år, vilket 

var ett urvalskriterium, samt att de är pensionerade. Tiden de varit pensionärer går från tre 

månader till sex år. Detta på grund av att processen inte ska ligga för långt bak i tiden då 

minnet av händelsen ska återkallas. De har yrkesmässig bakgrund som spänner över 

hantverkare, tjänstemän, chefer och egenföretagare. 11 intervjuer har genomförts där 9 

deltagare var kvinnor och 2 män. Samtliga deltagare var även gifta eller sammanboende med 

en partner, något som inte var en del av kriterierna utan framkom under intervjuerna. 

 

Datainsamlingsmetod  

Största delen av kvalitativ forskning har intervju som datainsamlingsmetod på grund av 

att man som forskare kan nå områden av respondentens verklighet som annars är onåbara. 

Exempel på dessa områden är subjektiva upplevelser och attityder. Intervju som metod är 

också passande då man avser undersöka en händelse som ägt rum i dåtid, händelser kan 

studeras genom att intervjua personer som deltagit eller genomgått dessa (Peräkylä, 

Ruusuvuori. 2011). Med bakgrund av detta är intervju som datainsamlingsmetod den mest 

lämpade då undersökningen syftar till att utforska människors upplevelser i ett sammanhang 

som i det här fallet ligger bakåt i tiden.  
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Intervjuguiden som använts vid intervjuerna konstruerades med öppna frågor för att 

generera uttömmande svar och undvika att leda respondentens tankar åt ett visst håll, (se 

bilaga 1). Frågorna togs fram med frågeställningen i fokus, de omarbetades och genomgicks 

grundligt innan den färdiga frågemallen fastställdes. Enligt Kvale & Brinkman (2014) anger 

intervjuguiden riktlinjer för intervjun med övergripande frågor rörande forskningsfrågan med 

förslag till uppföljningsfrågor. Det är upp till intervjuaren att avgöra från fall till fall hur strikt 

den ska följas. I den här undersökningen styrde respondenternas svar uppföljningsfrågorna i 

de flesta intervjuer, frågorna följde inte den ordning som angavs i intervjuguiden, dock 

användes intervjuguidens frågor för att återgå till ämnet och hålla den röda tråden i intervjun. 

En semi-strukturerad intervju tillåter intervjuaren ett mått av frihet i sättet att ställa frågor och 

därmed också respondenten att svara fritt utan att vara styrda av ett specifikt svarsalternativ. 

Däremot utgår man från en uppsättning frågor utformade för att besvara frågeställningen 

(Hayes, 2000). 

 

Databearbetning  

En semistrukturerad intervjuundersökning lämpar sig att analyseras med fokus på de 

olika svaren och det de avslöjar om upplevelsen (Hayes, 2000). De transkriberade 

intervjuerna analyserades i den här studien med tematisk analys, vilket enligt Hayes (2000) är 

en kvalitativ dataanalysmetod som syftar till att sortera in data i teman. Dessa teman består av 

återkommande tankar och ämnen som återfinns i materialet. Då materialet består av 

respondenters subjektiva uttalanden åligger det forskaren att rigoröst gå igenom materialet för 

att finna dessa teman. Uttalanden skiljer sig åt språkligt och uttrycksmässigt. Det innebär att 

materialet behöver genomgås flera gånger efterhand som nya teman framgår för att se om det 

går att finna uttalanden tidigare i materialet som stödjer dessa.  

Tematisk analys genomfördes i den här studien med bakgrund av att det är en användbar 

och flexibel metod. Flexibiliteten kommer sig av att analysen ofta går djupare och erbjuder 

tolkningar av rik data (Braun & Clarke, 2006), vilket skulle kunna uppstå vid djupintervjuer 

angående upplevelser av ett angeläget fenomen. Tematisk analys lämnar alltså utrymme för 

tolkningar av materialet enligt Braun & Clarke (2006). 

Analysen genomfördes enligt de sex steg beskrivna av Hayes (2000).  Först 

transkriberades materialet. Transkribering av en intervju innebär att materialet översätts från 

muntlig form till skriftlig form, där spelreglerna för språket skiljer sig åt. Detta innebär en 

svårighet, eftersom det talade språket kan upplevas osammanhängande när det översätts till 

skriftligt. Även tonfall och kroppsspråk som ingår i talspråket går inte att översätta perfekt till 
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det skrivna språket, vilket innebär att det vid transkribering sker en tolkning och utarmande av 

materialet. Dock är själva transkriberingen på grund av det del i den inledande analysen av 

materialet (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna transkriberades med konfidentialiteten i 

åtanke. Uttalanden som kan leda till identifiering av respondenten avkodades, d v s ersattes 

med neutrala uttryck.  

Därefter genomgicks materialet noggrant och uttalanden som är intressanta för 

frågeställningen letades fram. Dessa kopierades i Word 2013 över till ett nytt dokument, 

vilket användes som ett samlingsdokument med underlag för teman. Därefter skrevs 

samlingsdokumentet med uttalanden ut och dessa klipptes i remsor med ett uttalande på varje 

remsa. Dessa remsor sorterades sedan in i grupper utefter gemensamma drag i uttalanden. De 

grupper som framträtt genom sorteringen tilldelades provisoriska namn, dessa namn utgjorde 

studiens prototeman (se bilaga 2). Därefter genomgicks materialet en gång till för att se om 

något uttalande missats som skulle kunna kopplas till prototeman. Detta är viktigt enligt 

Hayes (2000) eftersom den individuella varseblivningen är selektiv och det är lätt att förbise 

information om man inte aktivt letar efter den. Sedan genomfördes ytterligare analys av 

prototeman, namnen på teman reviderades, flera prototeman sammanfördes under ett 

samlande tema. Slutligen utkristalliserades fyra teman i resultatet och dessa analyserades 

vidare i syfte att närmare definiera vad temat innebär. Sista steget i processen var att gå 

igenom de uttalanden som lyfts fram ur materialet ytterligare en gång för att finna citat som 

stödde teman. 

Genomförande 

En lokal PRO-förening kontaktades i syfte att finna respondenter till studien. Där 

kontaktades en person som är aktiv i föreningen och har stor del i verksamheten. Hen 

tillfrågades om samarbete och tillåtelse att använda föreningens lokaler som plats för 

intervjuerna. Samma person informerades om urvalskriterierna för studien. 

Tid för intervjuerna bokades med respondenter dels via nämnda kontakt på PRO–

föreningen. Respondenter som uppfyllde urvalskriterierna tillfrågades av kontaktpersonen om 

intresse att delta samt om de godkände att kontaktuppgifter lämnades ut. Respondenter 

tillfrågades även via ett anslag på föreningens anslagstavla, med kort information om studien 

och kontaktuppgifter till studenten. Det förfarandet syftade till att säkra deltagarnas 

anonymitet, då kontaktpersonen inte vet vilka av de hen tillfrågat som deltagit i studien. 

Föreningen tillhandahöll lokal lämplig för tillfället, ett avskilt rum där intervjuerna 

kunde genomföras ostört. På plats i lokalen informerades respondenten om bakgrund och 
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syfte med intervjun samt sina rättigheter som respondent, i enlighet med regler för informerat 

samtycke (Kvale & Brinkman, 2014). Det skedde via överlämnande av ett informationsbrev 

(se bilaga 3). Respondenten informerades om att intervjun är del i en uppsatsstudie i 

psykologi vid Karlstads universitet på C-nivå. Vidare informerades respondenten om syftet 

med studien och att intervjun skedde på frivillig basis vilket innebär att det alltid finns en 

möjlighet till avbrott eller att inte svara på en fråga utan någon förklaring. Respondenterna 

informerades också om varför just hen blev tillfrågad, vad som kunde förväntas under 

intervjun och ungefär hur länge den kunde pågå. Respondenterna informerades om 

konfidentialitet och vad som sker med data efter intervjun, samt om att samtycke behövdes för 

att kunna spela in intervjun. Före intervjun gjordes även en genomgång av brevet för att 

säkerställa att inga missförstånd uppstått, där respondenten lämnade muntligt samtycke till 

genomförandet av intervjun och inspelning av densamma. Efter avslutad intervju hade 

respondenten rätt att avböja vidare medverkan i studien vilket i så fall skulle medföra att filen 

raderades och togs bort från studien. Uttryckte respondenten inget sådant önskemål under 

breifing ingick materialet i analysförfarandet. Samtliga deltagare valde att fortsätta sin 

medverkan i studien. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde löpande under tiden för datainsamlingen för att 

hålla intervjun färsk i minnet. Max två intervjuer bokades per dag för att detta skulle vara 

möjligt. Intervjuerna var mellan 15 och 40 minuter långa och det transkriberade materialet 

uppgick till 114 sidor. Transkriberingarna sparades på hårddisken på en privat dator samt 

säkerhetskopieras till ett usb –minne som förvarades på säkert ställe. Både filer på hårddisk 

och externt minne raderades efter uppsatsens färdigställande.   

 

Validitet och reliabilitet  

Eftersom det här är en kvalitativ studie känns begreppet reliabilitet inte aktuellt då målet 

med undersökningen inte är att den ska vara replikerbar (Hayes, 2000). Man kan tänka sig att 

i det här sammanhanget snarare handlar om intervjuarens förmåga. I det här fallet genomförs 

pilotintervjuer som sedan inte tas med i studien för att få en liten erfarenhet och känsla för 

situationen. Efterhand som fler intervjuer genomfördes erhölls mer vana. Även kvaliteten på 

transkriberingen kan påverka reliabiliteten, det är alltid fråga om en tolkning vid 

transkribering och där löper man en risk att något missförstås. I syfte att minska risken för att 

lägga in egna tolkningar och förförståelse i transkriberingen sker densamma så ordagrant som 

möjligt. Transkriberingen kan dock påverka studiens reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Det kan vara av nytta för deltagare i studien som läser den färdiga uppsatsen att vara 
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medveten om skillnaden i tal- och skriftspråk, då man kan uppleva citat som 

osammanhängande. Den här studien har analyserats med tematisk analys varför inte 

exempelvis tonfall och kroppsspråk togs med vid transkriberingen (Hayes, 2000). Intervjuerna 

har spelats in med en androidtelefon, appen ”Best voice recorder” har laddats ner för syftet att 

spela in. Genom att intervjuerna spelades in säkerställdes att inget uttalande i intervjun 

missades.  

När det gäller validitet i kvalitativa studier är det enligt Smith (2003) viktigt att följande 

kriterier iakttas; känslighet inför sammanhanget, genomarbetat arbete, genomskinlighet, 

koherens och resultatets betydelse. Dessa faktorer togs i beaktande under arbetets gång, 

inläsning av existerande forskning på området gjordes i inledningen av studien för att öka 

kunskapen i området. Ansträngning lades på att försöka genomföra intervjuerna utan 

förförståelse då data skapas i interaktionen med respondenten, forskningsintervjun bygger på 

mänsklig interaktion och ett utbyte av åsikter. (Kvale & Brinkman, 2014). Den mänskliga 

interaktionen i intervjusituationen påverkas av omedvetna signaler och beteenden. I en 

situation när intervjuare och respondent befinner sig ansikte mot ansikte tenderar de flesta 

respondenter att vilja samarbeta för att undvika konflikt (Hayes, 2000).  Som intervjuare lades 

ansträngning på att inte ställa ledande frågor eller styra respondenten bort från det de har 

berättat om såvida det inte varit ovidkommande för frågeställningen.  

Pilotintervjuer genomfördes även i syfte att testa intervjuguiden, om frågorna passar till 

frågeställningen, är öppna och genererar uttömmande svar, därigenom minskar även risken för 

att validiteten ifråga om intervjuguidens giltighet ska vara hotad. För att studien ska bedömas 

som genomarbetad har deltagare som passar in i urvalskriteriet valts ut och stor möda har 

lagts på teoretisk bakgrund, analysen och framtagandet av resultatet samt nedskrivandet av 

detta. I syfte att kriteriet genomskinlighet ska uppfyllas har ansträngning lagts på att noga 

beskriva alla steg i studien för att läsaren ska kunna följa steg för steg vad som gjorts och 

varför, vilket är viktigt när det gäller kvalitativa studier. Kvaliteten i kvalitativa studier avgörs 

i hög grad av språket, varför stor vikt lagts på uttryck och formuleringar. Bakgrunden till 

språkets betydelse i kvalitativa studier är att läsaren avgör studiens kvalitet, har man ett 

otydligt språk lämnar det utrymme för missförstånd och tolkningar av texten, vilket också är 

orsaken till att genomskinligheten spelar stor roll vid kvalitativa studier. 

Etiska överväganden 

Det finns alltid en risk då äldre människor ingår i en studie att det kan föreligga grader 

av demenssjukdom som kan påverka de svar man får. I det här sammanhanget tillfrågades 



15 
 

respondenter via en mellanhand i föreningen som känner till de respondenter hen tillfrågar, 

vilket minskar risken. Dock innebar detta en risk att anonymiteten för deltagarna kunde vara 

komprometterad. Den risken minskades genom att fler respondenter än vad som krävs för 

studien tillfrågades av mellanhanden. Studenten bokade deltagarna som ingår i studien. 

Respondenter till studien bokades även via anslag på föreningens anslagstavla, vilket sörjer 

för anonymiteten för deltagarna. Dock är bedömningen för eventuell demenssjukdom hos 

respondenterna en riskfaktor vid det urvalet. De respondenter som önskat delta har varit vid 

god vigör, bedömning gjordes vid det inledande samtalet med respondenten. 

Det kunde föreligga en osäkerhet hos respondenten om vilken roll intervjuaren har som 

skapar orealistiska förväntningar inför intervjun.  Som intervjuare var det viktigt att vara 

tydlig med att det handlar om en forskningsintervju och att man som C-student i psykologi 

inte innehar någon vårdande funktion, däremot fanns det beredskap på att starka känslor kan 

röras upp hos respondenten och beredskap på att hantera dessa. Det ingår i intervjuarens roll 

att ägna ansenlig energi och uppmärksamhet på respondentens humör och typ av svar. 

Verkade respondenten tveksam, återhållsam eller upprörd kunde det vara tydliga tecken på att 

något inte kändes bra. Genom att vara lyhörd och följsam i sina frågor och iaktta 

respondentens rättigheter genom hela intervjun minimerades riskerna för respondenten. I en 

intervjusituation finns det alltid en risk att känslor man som respondent inte har räknat med 

ska komma upp till ytan. I det här fallet kan det röra sig om jobbiga känslor kopplat till 

pensioneringen. Exempelvis ångest inför delar av eller hela processen, känslor av saknad och 

utanförskap kopplat till sin tidigare arbetsplats. Det finns också en risk att respondenten 

känner sig försatt i en utsatt position där hen känner sig tvungen att svara på frågor som 

egentligen inte känns bra att tala om. Detta sammantaget kan skapa oro och påverka 

respondentens välmående negativt. Etiska riktlinjer iakttogs såsom effekter av 

undersökningen, informerat samtycke, konfidentialitet, forskarens roll och de konsekvenser 

undersökningen får för de som deltar (Kvale & Brinkman, 2014), vilket ingår i god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2014). Med anledning där av informerades respondenterna 

via informationsbrevet. (se bilaga 1).  

De inspelade intervjuerna transkriberades under iakttagande av konfidentialiteten 

(Kvale & Brinkman, 2014). Uttalanden av personlig art som skulle kunna avslöja något om 

respondenten och därigenom dess identitet avkodades vid transkriberingen. Till exempel 

boende, tidigare arbeten och skolor. Namn togs alltid bort. All data raderades då uppsatsen var 

färdig, vilket sörjer för en god konfidentialitet. Det bör inte gå att härleda uttalanden till en 
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specifik respondent då det enbart var jag som intervjuare som visste vilka de var och en 

noggrann avkodning av materialet skedde.  

Då ämnet rör ett samhällsfenomen som de flesta människor berörs av har bedömning 

gjorts att det inte förelåg någon risk för psykisk skada på grund av känsliga ämnen, varför 

studien inte har etikprövats (Vetenskapsrådet, 2014). De pensionärer som ingick i studien var 

del i ett sammanhang via föreningen där de hade ett socialt stöd av andra i samma situation, 

det var rimligt att anta att de stöttar varandra och hade utlopp för känslor och funderingar. 

Studien rörde inte heller deltagare som själva ej kunde lämna samtycke, då det sannolikt inte 

tillfrågades respondenter som led av demenssjukdom i det första skedet av urvalsprocessen.  

 

Resultat 

Livet förändras 

Respondenterna beskriver att efter pensioneringen behöver livet ställas om och anpassas 

till den nya livssituationen. Från att ha arbetat med allt vad det innebär med rutiner i 

vardagen, med tider och kalendrar som styr över dygnets timmar. Förut fanns det en plats att 

gå till där respondenterna kände att de hörde hemma och gjorde nytta. Genom arbetet var de 

en del av något, en grupp som strävade mot ett gemensamt mål. Delaktigheten i gruppen 

bidrar till att forma uppfattningen om den egna identiteten, som anställd och arbetskamrat och 

utifrån det arbete de utför. Den närmaste gruppen av arbetskamrater var viktig och gav ett 

socialt stöd. De bidrog till känslan av att det man gjorde var kul. Lika mycket och ibland mer 

än arbetsuppgifterna i sig. Många gånger sträckte sig känslan av gemenskap längre än till den 

närmaste gruppen, även arbetskamrater runt omkring och människor kopplat till 

verksamheten, exempelvis kunder eller elever var viktiga för trivseln och bidrog starkt till den 

sociala situationen runt omkring. ”Det var väldigt bra, vi var ungefär jämngamla allihop om 

man säger, va… Och sen så gillade jag och ha kontakt med folk, man hade ju dagligen och 

man. Ja, jag gillade det med…””Men är man, håller på att jobba. Då var det väldigt roligt, 

man producerade ju, hade, känna att man gjorde något meningsfullt.” 

Upplevelserna under den första tiden som pensionär beskriver respondenterna som ett 

sökande efter nytt. En tid där man funderar över vad de ska göra nu. Hur ska dagen fyllas, hur 

ska nya rutiner finnas som hjälper till att skapa mening och struktur till dagen. Sökandet 

handlar om att finna ersättning för de olika aspekter arbetet förde med sig, alltså rutiner, 

arbetsuppgifter och det sociala sammanhanget. Även den ekonomiska aspekten spelar in, man 

funderar över hur bortfall av inkomst kommer att påverka den nya livssituationen. Det kan i 
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hög grad påverka boendesituationen. Har man råd att bo kvar eller behöver man flytta, något 

som beskrivs som ett svårt val. Man vill inte flytta ifrån sitt boende till ett mindre där många 

saker med minnen kopplade till dem inte kommer med på grund av utrymmesskäl. ”Jag 

tänkte, hur ska det här, ja , jag, hur detta ska gå, vad ska jag göra. Det var det jag tänkte, vad 

ska jag hitta på nu då?” ”Och så är det det här, då ska du skiljas från en massa saker, alltså 

alla grejer som man har samlat på sig vet du, ska få plats i en liten lägenhet”  

Den ersättning respondenterna söker till dessa aspekter av det gamla livet handlar i stora 

delar om att finna en sysselsättning som känns meningsfull. Husdjur bidrar till att finna rutin 

på tillvaron eftersom de kräver uppmärksamhet och vård, man tar sig ut och rör på sig. Att 

delta i aktiviteter och kurser bidrar även till social stimulans och blir en ersättning till arbetet. 

Flera beskriver dessutom att de valt att delta i någon form av ideellt arbete som ger ersättning 

till det gamla arbetet, det ger stimulans och rutiner såväl som en känsla av att vara uppskattad 

och känna sig behövd. Arbetskamraterna har respondenterna i stor utsträckning kvar i sitt liv 

även efter pensioneringen, de är del av det sociala kontaktnätet tillsammans med familj och 

övriga vänner. Många respondenter beskriver att de utökat sitt personliga kontaktnät efter 

pensioneringen genom att ta upp kontakt med gamla vänner och ersätter på så vis en del av 

den förlorade sociala kontakten de hade via arbetet. ”Nu är det ju inte på samma sätt. Nu 

måste man ju hitta nya rutiner, för så är det ju.” ”…sen har jag, tog upp lite gamla 

bekantskaper, gör man också.” ”Jo, men det tror jag att det är viktigt att man gör någonting 

så att man känner sig betydelsefull, kanske.” 

 

Att lämna arbetet 

En del respondenter upplever pensioneringen och tiden före de lämnar arbetet tiden 

därefter som en period av sorg och saknad. Tiden före är en period där man gör saker för sista 

gången och reflekterar över detta, vid avslutning av arbetsuppgifter och utrensning av 

arbetsplatsen. De tar farväl av personer knutna till arbetet när man har kontakt med dem och 

går på så vis genom en period av avsked som inte är koncentrerat till avtackning eller sista 

arbetsdagen. ”Det var väl mer att man tänkte att när man gjorde vissa saker att, alltså sista 

månaden när man gjorde vissa saker för sista gången.” 

Tiden som följer efter pensioneringen innebär en känsla av saknad. Vissa tidpunkter blir 

uppmärksammade då det sker vissa saker som respondenterna tyckte om att delta i. I början 

åker de till arbetet och hälsar på som en del i bearbetningsprocessen. Efterhand som tiden går 

minskar besöken.  Respondenterna känner att de före detta arbetskamraterna klarar sig själva 

och att de kommer och stör. Det blir tydligt att besöken ingår i en anpassningsprocess som ger 
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en utfasning från det gamla livet och leder till insikt om den egna rollen som pensionär. Det 

uppstår efter en tid acceptans för att inte längre vara en del av gruppen, då avtar besöken för 

att helt minska. De arbetskamrater man vill träffa kan man umgås med på fritiden. Flera av 

dem blir själva pensionärer och det uppstår därigenom möjligheter till att ses mer ofta. ”Jo 

men man var ju med i ett sammanhang, man hade ju… Det kan jag väl tänka så, ååh, nu har 

de examen…(skratt).” ”Ja, sen så säger en ju hela tiden att en ska gå och hälsa på och så. 

Det kanske en gör två gånger och sen så… är en in i ett annat liv. Så är det. ” 

Respondenterna upplever rädsla och oro inför en rad olika saker vid pensioneringen 

knutet till att lämna arbetet. När det gäller förlusten av arbetet känner de oro inför att inte 

längre få vara med, att bli uteslutna ur ett sammanhang och därmed inte känna sig behövd 

längre. De är oroliga för att resultatet av att lämna blir att sitta hemma, det innebär i 

förlängningen en rädsla för att vara ensam och att inte ha någon sysselsättning. 

Respondenterna är även rädda att tappa i status, arbetet innebär en titel, en status som man 

inte längre har kvar som pensionär. Det uppstår i situationen en rädsla att tappa bort sig själv, 

vem är jag utan ett jobb? ”För att man, ja man tyckte att man kom ifrån alltihopa.”. ”…Det 

är en omställning från att ha varit (namn), 50 mail om dagen och folk frågar en om saker och 

ting till ingenting, då egentligen.” 

 

Kraven förändras  

Upplevelsen av frihet som en del av kravlösheten är en stor del av att bli pensionär. 

Tidigare har respondenterna levt med krav från arbetsgivare att prestera, det har funnits tider 

att passa och det har krävts mycket planering för att få alla pusselbitar att passa ihop. Många 

upplever dessutom att kraven har ökat från såväl arbetsgivare som samhälle i stort, vilket 

förstärker känslan av frihet när de kraven försvinner. Tiden före pensioneringen har föregåtts 

av förändrade rutiner och omorganiseringar på arbetsplatsen. I många fall har det varit 

bidragande orsak till val av tidpunkt för pensioneringen. ”Det blir ju, det är indragningar på 

personal och det, ja…det är hårdare på något vis. Eller blir hårdare och hårdare tror jag.” 

I början infinner sig en känsla av förvirring inför det kravlösa i tillvaron. Det finns en 

närvarande känsla hos respondenterna att det är något som bör göras eller har glömts bort. 

Känslan av att ingen ställer några krav på prestation och närvaro med sin person innebär att 

deltagarna upplever sig som betydelselösa. Är man inte efterfrågad tappar man i betydelse, 

som är starkt kopplat till prestation i deras fall. Tidigare har de haft lönen och uppskattning 

från chefer och kollegor som kvitto på att deras prestationer uppskattats. Kravlösheten innebär 

också att dessa resultat av deras prestationer inte längre är närvarande, vilket lämnar en känsla 
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av tomhet. ”Det är ju som sagt det där att en inte fattar att en är ledig för gott.” ”Ja, jag hade 

den här känslan av att nu måste jag göra det innan jag ska jobba och så måste jag gör 

det…Hade inte fattat att jag var ledig nästa vecka och inte veckan därpå eller så där.” 

Kraven från arbetsgivare försvinner, dock ställer deltagarna krav på sig själva, de kan 

innefatta att man sätter en struktur på tillvaron med daglig utomhusvistelse och uppstigning på 

morgonen. Kravlösheten innebär alltså främst en frånvaro av krav utifrån undantaget de egna 

kraven på sig själv. När insikten sjunker in angående friheten att råda över sin tid upplevs 

detta som en stark frihetskänsla och en förväntan inför hur det kommer att bli. Friheten 

innebär att man har tid att göra det man själv vill. Framförallt innebär det möjlighet att själv 

välja vad man vill göra och hur mycket man vill göra, man disponerar själv över sin tillvaro. 

”Ja, men det var nog det här att få en struktur på dagen, då. Nej, men just med det här att 

komma upp och bli klädd och i ordning och vissa saker så då ja.” ”Det är ju inga krav, är du 

pensionär kan du göra vad du vill! Eller ingenting!”  

I det sammanhanget korsas de egna förväntningar på tiden som pensionär som en tillvaro utan 

krav och frihet med omgivningens krav på pensionärens tillvaro. Då respondenterna har tid 

framkommer istället krav och förväntningar från omgivning och familj på att de ska ställa upp 

med sin tid och sitt engagemang för att tillgodose deras behov. Detta upplevs något ambivalent 

från respondenterna, dels bidrar det till att känna sig behövd och efterfrågad och dels ger det en 

känsla av att inte styra så fritt över tillvaron som förväntat. I de fallen blir omgivningens krav 

ett ok och det upplevs svårt att begränsa dessa. Det finns också drag av besvikelse över hur 

förväntan inför att bli pensionär med tid att umgås med familj inte infrias i vissa fall där 

exempelvis barnbarnen har vuxit upp och inte har samma behov av att umgås med familjen 

längre. ”Plus att jag fick en hund också då på köpet. Det är barnbarnens då. För när (…) blev 

pensionist då skulle de köpa hund! ” ”De lever sitt liv och det är så det ska vara. Och de 

glömmer (…) inom citationstecken. ” 

 

Sista kapitlet – hopp eller förtvivlan 

Respondenterna tolkar blivandet som pensionär som att de har blivit gamla. En 

definition av att bli gammal som respondenterna ger, är att inte längre orka fysiskt och 

mentalt att göra de saker man vill. Tidigare har de inte upplevt detta och tycker ibland att de 

inte är tillräckligt gamla för att gå i pension, man vill jobba eftersom det finns mycket kvar att 

ge. ”Jag tyckte jag var lite för ung för att bli pensionär.”  
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Det finns en stark medvetenhet om livet som förgängligt och att senare delen av livet 

infunnit sig. De är medvetna om hälsans betydelse för att orka göra de saker de vill i livet och 

många respondenter jämför sig med bekantas och familjemedlemmars hälsosituation. De 

använder dem som är sjuka eller har en vacklande hälsa som måttstock. ”Hon är ganska sjuk 

faktiskt. Och det har ju gått ganska fort så där ser man ju va viktigt det är att vara frisk, eller 

hur?” ”(paus) Det spelade väl lite in också att min mamma blev bara sjuttio och jag tänkte 

jag kanske inte får så många år.” 

 I syfte att hålla sjukdom och ålderdom borta ägnar flera av respondenterna åt någon 

form av motion, men också sysselsättning som upplevs meningsfull. Respondenterna känner 

att de genom meningsfull sysselsättning känner sig betydelsefulla och håller sig pigga och 

friska som resultat av den stimulans det ger.  Medvetenheten om hälsans förgänglighet och 

oförutsägbarhet kan upplevas som stressande och utgöra en stor del av tillvaron. Det är tydligt 

då många respondenter återkommer till ämnet gång på gång. Det förekommer att respondenter 

uttrycker ett behov av att planera för sin begravning, vilket visar på en känsla av att tiden är 

begränsad. Samtidigt som flera uttrycker ångest inför ålderdomen som ett tillstånd av fysisk 

och mental degenerering vilken innebär att det inte längre är möjligt att göra det de vill. ”Och 

då blir det lite grann så här att jag måste passa på innan jag är så gammal att jag inte kan 

göra någonting.” ”Jag tror det betyder jättemycket, att kunna göra någonting. För det är 

klart, får du ont eller blir du sjuk på något sätt då blir du ju sittandes…” 

Det finns också en acceptans hos flera av respondenterna att livet ser ut som det gör. De 

försöker fylla dagarna med roliga och meningsfulla händelser eftersom de kan och umgås hela 

tiden med medvetenheten att hälsan är oförutsägbar till sin natur. Ingen vet när och hur snabbt 

en vacklande hälsa infinner sig. I flera fall är den inställningen i kombination med en äldre 

partner en starkt bidragande orsak till valet att gå i pension lite i förtid. Respondenterna 

uttrycker en önskan att få så mycket tid som möjligt att tillsammans med partnern medan 

bägge är friska. ”Ja, hur jag tänkte, jag tänkte att jag ville få några år tillsammans med min 

man. För man vet ju aldrig och en själv också! Så att, jag var väldigt bestämd att jag skulle 

gå så fort jag kunde.” 

Upplevelsen av att bli gammal förstärks där pensioneringen föregåtts av någon form av 

sjukskrivning eller förtidspension på grund av fysiska åkommor. I de fallen är respondenterna 

ytterst medvetna om hälsans betydelse för välbefinnandet eftersom hälsan redan spelar en 

central roll i deras liv. Det kan även vara så att rörligheten är begränsad på grund av värk och 

smärta under den sista tiden av arbetslivet. I de fallen används pensioneringen i början som en 

rekreationsperiod, en förlängd sjukskrivning med vila och återhämtning som är nödvändig för 
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att kunna njuta av tiden som följer. Respondenterna upplever efter en tids pensionering att 

livet vänder till det bättre då kroppen läkt ut den fysiska åkomman till viss del, men 

medvetenheten sitter tydligt kvar att kroppen kan svika på nytt. ”Ja, det var väl det om man 

skulle då (skratt) skulle bli dålig och inte orka med någonting, va. Det var ju det som jag 

tyckte var jobbigt och i och med att man hade sån värk till och börja med, jag hade ju i alla 

fall värk i en två år efter, sån där väldig, men sen mattas det ju av då…Det gav sig mer och 

mer.” 

Det föreligger i upplevelsen av att bli gammal, liksom i upplevelsen av att livet 

förändras, ett byte av identitet. Vad innebär det att bli gammal, vem är jag när jag är gammal. 

Respondenterna behöver omvärdera uppfattningen om sig själva som en arbetsför person 

efterfrågad av samhället för att prestera i något sammanhang. Vilken värdering de själva 

lägger i att bli gammal styr hur de uppfattar sig själva i den nya rollen. ”Jag ville inte gå i 

pension…För jag kände mig väldigt gammal. Jag har väldigt svårt att förlika mig med detta. 

Förlika mig med hur jag jangserar i kropp och utseende, vet du, och ork och allting.” 

 

Diskussion  

Syftet med studien är att få förståelse för processen och upplevelserna i samband med 

att gå i pension. Resultatet visar på fyra teman som svarar på detta. Teman är Livet förändras, 

Att lämna arbetet, Kraven förändras och Sista kapitlet – hopp eller förtvivlan. Temat Livet 

förändras belyser den omställning respondenterna genomgår vid pensioneringen, med 

sökande efter något att ersätta det som försvunnit med arbetet. Nästa tema Att lämna arbetet 

framträder känslor av sorg och saknad kopplat till processen och även oro och rädslor inför 

den nya situationen som pensionär. I Kraven förändras beskrivs upplevelsen av förändring av 

kraven från arbetsgivare till krav från omgivning och respondenternas krav på sig själva med 

en ny känsla av frihet som central del av upplevelsen. Sista kapitlet – hopp eller förtvivlan 

beskriver respondenternas upplevelser av att bli gamla genom pensioneringen, med en 

medvetenhet om livets förgänglighet och hälsans betydelse som en central del av upplevelsen. 

Temat belyser också en acceptans för att livet ser ut som det gör med en önskan att göra det 

mesta av den tid som finns. 

 Resultatet visar på en stark gemensam faktor i de teman som framkommit. 

Respondenterna beskriver på olika sätt hur de söker efter en meningsfull sysselsättning. I 

temat Livet förändras är sökande efter sysselsättning som ersättning för arbetet av vikt för 

respondenterna, de söker efter en mening och struktur i tillvaron. Enligt Frankl (1963) är 

behovet av mening i livet en förutsättning för att må bra och finna livstillfredsställelse, 
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sökandet därefter utgör därmed en viktig del av tillvaron. Att finna en meningsfull 

sysselsättning bidrar till att känna mening i tillvaron vilket framstår som centralt för 

välmåendet. Betydelsen av en meningsfull sysselsättning och dess påverkan på att känna 

mening i tillvaron har undersökts i en nyligen gjord studie av Eakman (2013). Eakman fann 

dessutom att detta kan kopplas till grundläggande psykologiska behov och att dessa 

psykologiska behov delvis styrde förhållandet mellan meningsfull sysselsättning och mening i 

tillvaron. I syfte att uppnå detta söker respondenterna efter ersättning till sitt arbete. 

Förändringen från arbete till de aktiviteter respondenterna finner, vilka kan vara ideellt arbete, 

deltagande i kurser och hjälp och stöd till familj för att tillgodose deras behov bidrar till 

förändring i upplevelsen av att livet känns meningsfullt. Continuity theory enligt Holm (2006) 

kan i det här sammanhanget innebära att en yttre kontinuitet bidrar till en känsla av inre 

kontinuitet. Respondenterna söker genom att ersätta arbetet med ideellt arbete bibehålla den 

självbild de har och känslan för vilka de är. Detta stämmer överens med Wangs (2007) 

tolkning av continuity theory som ger att ett beteendemönster är stabilt över tid och individen 

söker bibehålla ett mönster för att minska stress. Kopplat till resultatet innebär det att 

ersättningen för arbetet bidrar till att respondenterna bibehåller både den självbild de har som 

arbetande individer vilka bidrar till samhället, och ett sätt att minska stress genom att ett 

invant beteendemönster hålls relativt stabilt. Sökande efter ersättning för arbetet kan också 

vara en form av problemfokuserad coping med stöd av Holm (2006) som är en form av aktiv 

coping strategi. Denna yttrar sig genom att respondenterna försöker minska obehaget genom 

förlusten av arbetet med ersättning passande för syftet, såsom beskrivet ovan med exempelvis 

deltagande i kurser och ideellt arbete. 

De starka behov de har av att finna meningsfull sysselsättning försätter ibland 

respondenterna i en situation där de inte trivs, vilket framkommer i temat kraven förändras. 

Där visar resultatet på att omgivningens förändrade krav på respondenterna i deras nya 

livssituation leder till att de deltar i mer aktiviteter än vad de föreställt sig, vilket skapar en 

känsla av att inte kunna leva sitt liv enligt förväntan på tiden som pensionär. Förändringen av 

känslan av mening i tillvaron och grad av tillfredställelse av grundläggande psykologiska 

behov beror på förändring av typ av meningsfull sysselsättning, enligt ytterligare fynd av 

Eakman (2014). Något som går i samklang med det faktum att typ av sysselsättning i det här 

fallet som utgår från omgivningens krav snarare än respondentens behov inte stärker 

upplevelsen av mening i tillvaron hos respondenterna. Teorin om gerotranscendens ger att 

individer i sista stadiet av livet med livslång utveckling och mognad omdefinierar det egna 

jaget såväl som tid och rum, liv och död. Det innebär inte sällan att behovet av kontemplativ 
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ensamhet ökar samt en ökad selektivitet i valet av aktiviteter och sociala sammanhang 

(Thornstam, 2005). Detta kan vara en förklaring till upplevelsen av att inte trivas i situationen 

där omgivningens krav inverkar på individens behov av positiv ensamhet och selektivitet av 

aktiviteter. Det skulle kunna tyda på att respondenterna har nått det stadie av 

gerotranscendens beskrivet av Thornstam (2005). 

I Att lämna arbetet framkommer det att då respondenterna lämnar arbetet föreligger det 

dels en sorg i avsked av de arbetskamrater man har, men den sorgen avtar då de omvärderar 

umgänget till en privat nivå i stället för att vara kopplat till arbetsplatsen. Sorgen i att ta 

avsked av arbetsuppgifterna och skiljas från arbetet i sig självt ligger till grund för den oro 

och rädsla de upplever i samband med det, vilket blir starten till att söka efter ny meningsfull 

sysselsättning.  Det tycks som om oron för att inte finna något att göra består och är svårare 

att släcka än förlusten av den sociala biten, då flera av respondenterna uttrycker att 

arbetskamraterna finns kvar i livet och i flera fall inte finns kvar på arbetet längre då de själva 

är pensionärer. Den centrala upplevelsen i att lämna arbetet är just frågan de ställer sig: vad 

ska jag göra nu? Frågan de ställer sig kan länkas till att de inte längre känner sig 

betydelsefulla och efterfrågade vilket i förlängningen handlar om livstillfredsställelse och 

mening i tillvaron (Eakman, 2014). Förlusten av arbetet blir en stressor där respondenternas 

specifika behov tycks vara förlusten av arbetet i form av sysselsättning och identitet med stöd 

av continuity theory (Holm, 2006; Wang, 2007). Stressorn utlöser de coping strategier 

respondenterna tar till för att hantera obehaget i såväl sorgen som oron över förlusten av 

arbetet (Holm, 2006; Lazarus & Folkman, 1984). Med utgångspunkt i termer av coping är 

besöken på arbetet ett exempel på problemfokuserad coping strategi som ett led i att hantera 

den sorg förlusten innebär. Den individuella upplevelsen av att lämna arbetet står i paritet med 

välmående och behov av att söka ny meningsfull sysselsättning. De respondenter som inte 

upplevt avskedet som särskilt svårt ställer sig också mer avslappnade till framtiden där oron 

inte upptar så stor del av deras tillvaro. Den tolkningen stöds av Holm (2006) som funnit att i 

de fall respondenterna inte identifierat sig med sitt arbete utan snarare sett det som en 

försörjning upplevs inte övergången så svår. De upplever sig som ganska nöjda, vilket går 

emot Steger, Oishi & Kesibir (2011) som föreslår i sin studie att känslan av mening i livet och 

livstillfredsställelse hade ett starkare samband i de fall ett aktivt sökande efter mening förelåg. 

Med andra ord är de respondenternas individuella upplevelser påverkade av andra faktorer. 

Man kan ställa sig frågan om de redan har en stabil grund att stå på inför pensioneringen i 

form av hög sysselsättningsgrad i hemmet, i förväg planerad sysselsättning och en plan för 

hur tiden som pensionär ser ut i enlighet med betydelsen av planering för minskning av stress 
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i samband med pensionering (Holcomb, 2010). Pensioneringen skulle i så fall i enlighet med 

ovanstående resonemang inte innebära en stressor som utlöste coping strateiger i form av 

aktivt sökande efter mening i (Holm, 2006). Å andra sidan kan man då genom att utgå från 

Steger et. al (2011) argumentera för att de enbart ligger steget före i processen gentemot sina 

medrespondenter, vilket i så fall belyser vikten av att planera inför pensioneringen då man 

redan kommit en bit på väg mot att finna ny meningsfull sysselsättning när arbetet inte längre 

spelar den centrala rollen. Planeringen i sig har inte varit en framträdande faktor i resultatet, 

avsaknaden där av kan i sig vara en form av känslofokuserad coping som innebär att individen 

skjuter undan tankarna på något som ter sig skrämmande (Holm, 2006). I det här 

sammanhanget kan en möjlig tolkning av respondenternas avsaknad av planering vara att de 

fann tanken på pensionering skrämmande och därför använde sig av den formen av coping för 

att hantera detta. Då planeringen tycks ha betydelse för upplevelserna skulle det därför 

behövas forskas mer kring den aspekten av pensionering. 

Sista kapitlet – hopp eller förtvivlan belyser också vikten av meningsfull sysselsättning 

som ett led i att må bra och hålla sig frisk. Respondenterna upplever att det i begreppet att bli 

gammal föreligger en risk för att bli orkeslös och därmed inte kunna ägna sig åt det de önskar. 

Det är intressant att även i den känslan av ålderdom och att hålla ålderdomen och dess följder 

stången lyfts sysselsättningen fram som en central del av att må bra, dels som en del i att 

behålla den fysiska hälsan genom att hålla sig fysiskt aktiv men också genom att hålla sig 

mentalt aktiv. Att hålla sinnet igång visar på en oro för demenssjukdom och medvetenhet om 

den risk som föreligger med ökande ålder.  Oro för hälsan i samband med pensionering och 

upplevelsen av att bli gammal är en möjlig stressor i sammanhanget. Att hålla sig mentalt och 

fysiskt aktiv genom träning, utomhusvistelse och att göra saker som utmanar och ställer krav 

kan ses som exempel på olika typer av problemfokuserad coping (Holm, 2006). 

Respondenterna minskar därigenom obehaget i stressorn oro för degenererande hälsa. Hälsan 

lyfts fram som en del i att finna tillfredställelse i livet efter pensioneringen tillsammans med 

de resurser individen har tillgång till såsom försörjning och en relation med en partner (van 

Solinge, Henkens, 2008). I samklang med betydelsen av meningsfull sysselsättning och 

mening i livet för att finna livstillfredsställelse och därigenom må bra (Eakman, 2013, Steger 

et. al, 2011) tycks hälsan ha en starkt bidragande orsak till känslan av mening för 

respondenterna. Hälsan är en förutsättning för att de ska kunna få ut det de vill av tillvaron, 

utan den fysiska och mentala förmågan är det inte längre möjligt att göra det man önskar. Det 

blir en positiv spiral i det att de genom att ägna sig åt meningsfull sysselsättning finner 

mening och tillfredställelse i tillvaron och håller sig friska samtidigt, vilket i sig möjliggör 
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fortsatt sysselsättning. Å andra sidan kan spiralen vända nedåt med en vacklande hälsa, vilket 

medför lägre grad av sysselsättning och därmed lägre grad av mening, vilket i sin tur med den 

argumentationen bidrar till ytterligare degenerering av hälsan med stöd av att mening i 

tillvaron är en förutsättning för att må bra (Frankl, 1963). Det är med andra ord ett viktigt 

samspel mellan hälsa och sysselsättning som framkommit i resonemanget och spelar en stor 

roll i respondenternas upplevelser. 

Role Theory föreslår att man genom hela livet agerar utifrån en given roll som består av 

förväntningar, rättigheter, plikter, normer och beteenden inom den roll man innehar (Wang, 

2007). Arbetet har inneburit en roll för respondenterna, då arbetet lämnas upphör den rollen 

att gälla och ett sökande tar vid efter en ny roll. Sökandet efter en ny roll blir starten på 

sökandet efter identitet. Då Livet förändras förändras också respondenternas uppfattning om 

sin identitet. Tidigare har de identifierat sig med arbetet, den grupp de tillhört har varit en del 

av deras uppfattning om sig själva som individer. Sökandet efter identitet blir en del av 

upplevelsen av att bli pensionär då de inte längre har sitt yrke kvar. De har i vissa fall förlorat 

en titel och den status som titeln gav och nu uppstår en situation där det är viktigt att 

omvärdera sig själv, som beskrivet i Att lämna arbetet. Self-discrepancy theory (Higgins, 

1987) ger att människor jämför sig själva med internaliserade självbilder kallade self-guides. 

När dessa är motsägelsefulla uppstår emotionellt obehag, gapet däremellan utgör definitionen 

av self-discrepancy. Enligt teorin är människor benägna att minska skillnaderna mellan olika 

self-guides i syfte att minska det emotionella obehaget. Kopplat till resultatet är det tydligt att 

sökandet efter identitet är angeläget för respondenterna, deras self-guides har tidigare 

innehållit arbete och ansvar, samt en förfrågan att producera eller bidra till ett syfte utanför 

dem själva. Ett skifte sker genom att arbetet inte längre finns i deras liv, därigenom saknas en 

stor pusselbit i den nya self-guide som består i att vara pensionär. Med bakgrund av det 

resonemanget blir sökandet efter en ny identitet en del i att fylla det hålet och minska 

diskrepansen. Självbilden har även betydelse för vilken typ av coping strategier människor 

använder sig av (Holm, 2006). Bilden av sig själva som arbetande individer kan leda till att 

fokus ligger på olika typer av arbete även i samband med att finna sin identitet som 

pensionärer, med stöd av Higgins (1987) och Holm (2006). Genom att finna ny sysselsättning 

som ersättning för arbetet blir gapet mellan den gamla bilden av sig själv och den nya mindre, 

vilket kan innebära att sökandet efter sysselsättning även är en viktig del i sökandet efter 

identitet som pensionär. 

Vad är då identiteten, var ska respondenterna söka och finna sin nya plats i tillvaron? 

Det framgår i resultatet att respondenterna identifierar sig med att bli gamla i och med inträdet 
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i pensionering (Sista Kapitlet – hopp eller förtvivlan). Det är konstaterat i en jämförande 

studie mellan USA och Tyskland att uppfattningen om den egna åldern som yngre än den 

faktiska biologiska åldern bidrar till högre grad av livstillfredsställelse (Westerhof & Barret, 

2005). Tidigare forskning har visat att diskrepansen mellan människors uppfattning om sin 

åldersidentitet och sin biologiska ålder ökar med ökad ålder (Kaufman & Elder Jr., 2002). 

Respondenterna tolkar blivandet som pensionär som en bekräftelse på sin ålder, en del kände 

sig inte tillräckligt gamla för att gå i pension, vilket också framkommer i resultatet. 

Därigenom känner de en minskad grad av livstillfredsställelse och bidrar till behovet av att 

omdefiniera sig själva. Vad lägger de då i begreppet att bli gammal som är svårt att identifiera 

sig med? Att gå från en arbetsför aktiv individ till stillasittande är det de är mest rädda för. 

Det innebär att sökandet efter en ny identitet manifesterar sig i ett sökande efter 

sysselsättning. Tidigare har man identifierat sig delvis genom arbetet, vilket var den 

sysselsättning man hade då, vilket innebär att sökande efter ny sysselsättning inte enbart är ett 

behov av att känna mening i tillvaron och livstillfredställelse som framkommit tidigare. Det är 

också sökande efter något att koppla identiteten som pensionär till, att hålla fast vid känslan 

av att vara arbetsför och betydelsefull och därmed också behålla en känsla av ungdom och 

styrka. En tolkning är att respondenterna vill bevisa för sig själva att de inte är för gamla för 

att arbeta och prestera något meningsfullt.   

Enligt Erikssons (2004) utvecklingsteori är ålderdomen det åttonde och sista stadiet av 

utveckling och mognad som uppstår genom kriser i de olika stadierna. I temat sista kapitlet – 

hopp eller förtvivlan framkommer det att respondenterna är medvetna om sin ålderdom och 

livets förgänglighet, vilket är en tydlig markering i det åttonde och sista stadiet då slutet där 

av innebär slutet på livet. För att hantera det krävs det av individen att det finns ett tillräckligt 

mått av integritet och visdom. I temat framkommer det att respondenterna innehar en 

acceptans inför livet som det ser ut nu och vill göra det mesta av det vilket kan tolkas som ett 

mått av visdom och utveckling. Motsatsförhållandet till visdom i den här utvecklingsfasen är 

enligt Eriksson (2004) avsmak, vilken yttrar sig i motstånd mot kroppslig förändring mot en 

plats i livet där slutet närmar sig både vad gäller sig själv och andra. En möjlig koppling finns 

till respondenternas jämförelser av individer runt omkring sig och deras fysiska hälsa, samt 

motvilja till sin egen kropps degenerering. Det tycks som om det finns likheter mellan 

respondenternas upplevelser och Erikssons (2004) definition av det åttonde stadiet. Eftersom 

det är kriserna som leder utvecklingen framåt mot ökad mognad är det en intressant tanke om 

krisen i att bli pensionär är ett sådant bidrag som för individerna fram mot den mest 

utvecklade formen av mognad. Enligt Thornstam (2005) innebär en uppgång i 
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utvecklingsstadiet gerotrancsendens dessutom en ökad kännedom om jaget med inslag av 

självkonfrontation. Självrannsakan i det här sammanhanget tycks passa in i respondenternas 

sökande efter identitet som pensionärer, vilket ytterligare belyser att de kan vara under 

ingående i utvecklingsstadiet ålderdom. Respondenternas acceptans av situationen kan också 

vara en typ av känslomässig coping som adresserar obehaget genom att vara öppen och inte 

förneka förekomsten (Holm, 2006). Därigenom en acceptans för att livets slutfas närmar sig.  

Det är tydligt att respondenterna upplever sökandet av ny identitet som stressfull, 

mycket engagemang läggs ner i processen. Shaffer & Shippee (2010) har funnit samband 

mellan åldersidentitet och stressprocesser, de menar att upplevd turbulens i familjesituationen 

och den sociala omvärlden såväl som kroniska hälsobesvär är bakomliggande orsaker till att 

den subjektiva uppfattningen om den egna åldern och åldersidentiteten påverkas till att bli 

upplevd som äldre än vad den är. Kopplat till pensioneringen skulle man kunna argumentera 

för att det i temat att lämna arbetet ingår stressprocesser i det att respondenten upplever 

känslor av sorg och rädsla i samband med avskedet. Det blir en turbulent period i 

respondenternas liv med en stor omställning i den sociala omvärlden i och med att arbetet 

lämnas och det sociala kontaktnätet därigenom förändras med det stöd och den dagliga 

kontakt det innebär. Med bakgrund av det resonemanget skulle man kunna tolka blivandet 

som pensionär som åldrande, eller snarare uppfattningen att det är åldrande då den subjektiva 

uppfattningen om den egna åldern påverkas, och därmed svårigheten att identifiera sig med 

definitionen av hög ålder och identiteten kopplad till det. Uppfattningen påverkas i olika grad 

utifrån hur stressfull förändringen upplevs och hur hälsosituationen ser ut för respondenten 

(Shaffer & Shippe, 2010). Det ligger enligt Fehr (2012) en individuell skillnad kopplat till 

personlighet bakom upplevelsen av stress. En kreativ personlighet som en del av dimensionen 

öppenhet i femfaktor modellen Big Five för personlighet (Costa & McCrae, 1992) är av det 

tillåtande slaget och välkomnar förändringar. Sammantaget blir tolkningen av detta att det är 

individuellt hur respondenterna upplever övergången från arbete till pension i aspekten av hur 

stressfull den är, och därigenom upplevelsen av hur den subjektiva uppfattningen om åldern 

ser ut. Bakomliggande faktorer som påverkar upplevelsen kan utgöras av personlighet. Då är 

en möjlig slutsats att personer som upplever övergången som stressfull med bakgrund av 

ovanstående argument har större svårighet att identifiera sig med rollen som pensionär och sin 

nya åldersidentitet.  

Hälsans betydelse framkommer tydligt i sista kapitlet-hopp eller förtvivlan där hälsan 

spelar in en avgörande roll för hur respondenten uppfattar sig själv i relation till andra 

personer som är sjuka och därmed närmare slutet på livet. Det framkommer i temat att 
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respondenter återkommer till ämnet ofta under intervjuerna och därmed kan man dra 

slutsatsen att hälsan utgör en viktig del i deras liv. I sammanhanget identitet används hälsan 

som måttstock för hur respondenter uppfattar sin egen situation jämfört med andra och 

därmed uppfattningen av sin ålder och åldersidentitet vilket stämmer överens med vad Shaffer 

& Shippe (2010) funnit. Jämförelsen med andras hälsa är en del i utvecklingsfasen ålderdom 

som framkommit tidigare (Erikson, 2004). Det framkommer också i temat att respondenter 

inte upplever sig tillräckligt gamla för att gå i pension. Bakgrunden till den upplevelsen är 

sannolikt identitetsrelaterat genom att de tolkar sin egen ålder och identitet som arbetsför i 

motsats till vad de uppfattar kring att vara pensionär, vilket skapar obehag i enlighet med 

continuity theory (Holm, 2006; Wang, 2007). De återkommer gång på gång till en jämförelse 

av att pensionärer sitter overksamma hemma, vilket alltså skulle tyda på ålderdom i det här 

fallet. Det är en stereotyp beskrivning av ålderdom, enligt North & Fiske (2013) skiljer sig 

inte uppfattningen om vad ålderdom innebär åt mellan yngre och äldre individer. Normativa 

stereotyper består över generationsgränserna, vilket skulle vara en förklaring till att även 

respondenterna kopplar blivandet av pensionärer till den stereotypen.  En situation de inte vill 

förlika sig med och har problem att identifiera sig med. Vilket är intressant i sig, när 

respondenterna går i pension är den biologiska åldern inte så hög som den de tycks jämföra 

sig med när de tolkar pensioneringen som stillasittande, men det kan vara utvecklingsfasen 

ålderdom i sig som är det centrala för hur respondenterna uppfattar sig själva och inte så 

mycket den biologiska åldern (Eriksson, 2004). Visserligen har det framkommit att människor 

generellt tycks uppfatta sin subjektivt upplevda ålder som lägre än den biologiska åldern ju 

äldre de blir (Elder Jr.& Kaufman, 2002) men det centrala i det här fallet tycks vara att 

respondenterna jämför sig med pensionärer som är äldre än dem när de försöker finna sin nya 

identitet som pensionärer. Därigenom kan det uppstå det en diskrepans i tolkningen av den 

egna åldersidentiteten (Higgins, 1987).  

Sökande efter mening och identitet är som framkommit i resonemanget ett 

grundläggande behov vilket utgör förutsättning för att må bra (Frankl, 1963; Higgings, 1987). 

Frånvaro av mening i tillvaron och tomhetskänsla kan leda till existentiell ångest, forskning 

har även visat att existentiell ångest är vanligt förekommande och kan kopplas till depression 

och psykiska besvär i samband med identitetsproblem (Berman, Costa, Dehon & Weems, 

2004). Holm (2006) menar dessutom att existentiella frågor är vanliga vid stora övergångar i 

livet, såsom pensionering. Man kan med bakgrund av det tänka sig att respondenternas 

beteendemönster syftar till att reducera existentiell ångest. Som tidigare resonemang påvisat 

söker respondenterna efter ny sysselsättning som bringar mening i tillvaron och får dem att 
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känna sig betydelsefulla. Då frånvaron av mening i tillvaron är en grund till att känna 

existentiell ångest kan sökandet i sig bli en ångestreducerande handling. Även sökandet efter 

identitet i syfte att minska diskrepansen mellan de olika roller arbete och pension bjuder på 

skulle då kunna vara en handling av det ångestreducerande slaget. Detta beteende uppvisat av 

respondenterna för att eventuellt minska existentiell ångest tyder på olika typer av coping 

strategier (Holm, 2006). Vidare framkommer i resultatet att respondenterna är medvetna om 

att tillvaron är begränsad samt att detta blir mer tydligt i och med inträdet i pensionen (Sista 

kapitlet – hopp eller förtvivlan). En del respondenter visade en tydlig idé kring livets slutfas 

och slutet på den genom att planera inför sin begravning och gå igenom papper och ägodelar 

med planering inför arvsfördelning som bakgrund. Även den handlingen tyder på 

problemfokuserad coping i syfte att minska obehaget kring tankarna på döden (Holm, 2006). 

Enligt Tillich’s (1952) teorier innefattar existentiell ångest farhågor inför meningen med livet 

och döden. De innefattar även aspekter som ödet och dess makt över döden, dessutom 

farhågor kring tomhet och meningslöshet vilket innebär att det saknas en absolut mening med 

den egna existensen. Genom att planera inför begravning och arv skapar de respondenterna en 

känsla av kontroll över situationen vilket man kan tänka sig är en ångestreducerande handling 

för att motverka ödets makt. Något som inte är möjligt att påverka kan kännas en aning mer 

greppbart genom att ta kontroll över situationen på de sätt som står till buds och därmed 

minska obehaget kring tankarna på döden, som kan vara stressorn i det här fallet (Holm, 

2006). Det skulle med bakgrund av ovanstående resonemang finnas ett starkt inslag av 

existentiell ångest och ångestreducerande handlingar i form av olika coping strategier som 

genomsyrar processen kopplat till att gå i pension för en del av respondenterna.  

Några respondenter upplevde sig tillfreds med tillvaron och förväntansfulla inför sin 

pensionering och beskrev inte den oro och de coping stragegier som framkommit i stor 

utsträckning. Vad skillnaderna beror på är inte undersökta i den här studien, flera tänkbara 

orsaker finns. Personlighet är en möjlig bakgrund till skillnaderna, kanske är det i enlighet 

med Fehr (2012) så att en kreativ och öppen personlighet ligger till grund för en mindre 

ångestfylld process vid pensioneringen (Costa & McCrae, 1992). En intressant tanke är om 

det motsatta gäller, frånvaro av en kreativ personlighet försvårar processen. Det kanske finns 

olika förutsättningar för individer med olika personlighetsdrag, vilka dessa är samt vilken 

påverkan de har på processen vid pensioneringen undersöks inte här, men det är tänkbart att 

personlighet ligger till grund för skillnader. Detta presenterar ett intressant område för 

framtida forskning. Ytterligare en faktor som kan spela in är vilka coping skills människor 

har, något som kan ligga till grund för hur processen upplevs, något som kan påverkas av 
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såväl självbild som personlighet (Holm, 2006). Har man ett värderingsmönster som väl 

stämmer överens med de svårigheter man möter i anpassningsprocessen resulterar dessa i 

större grad av välmående över tid. Det skulle i så fall vara grundläggande för hur processen 

hanteras i ett tidigt skede och få efterverkningar på livet i stort (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det kan även vara så att graden av planering inför pensioneringen påverkar upplevelserna 

såtillvida att övergången blir lättare om den föregåtts av noggrann planering och därigenom 

förberedelse i (Holcomb,  2010). Det ger en beredskap och kontroll över den nya situationen, 

något som framkommit i tidigare forskning som en påverkansfaktor till grad av anpassning till 

livet som pensionär (van Solinge & Henkens, 2008).  Med hänseende till planering kan man 

tänka sig att den ekonomiska sidan av pensioneringen spelar in. Har man tänkt på hur 

ekonomin ser ut och vidtagit steg för att kunna bibehålla samma standard i viss utsträckning 

är det sannolikt att övergången upplevs lättare. Det finns då ekonomiska förutsättningar att 

göra saker som känns roliga och sätter guldkant på tillvaron, något som skulle kunna vara en 

positiv påverkande faktor till upplevelserna kring att bli pensionär. Är det så att graden av 

planering har stor betydelse för processen kring pensionering är det ett område som framtida 

forskning skulle kunna bidra med ytterligare kunskap om. 

 

Metoddiskussion 

Det finns flera tänkbara metodologiska orsaker till resultatet. För det första kan urval 

och urvalskriterier ha betydelse för hur resultatet ser ut. En ”mellanhand” användes för att 

tillfråga några av deltagarna, vilket medför en risk för färgning av materialet, då det kan 

föreligga en tanke bakom vilka som tillfrågats (Trost, 2010). Det är svårt att uttala sig säkert 

om detta eftersom det är höljt i dunkel huruvida mellanhanden haft en sådan baktanke, dock 

visar materialet på en spridning vad gäller bakgrund och berättelser. Då en del deltagare 

tillfrågats via en anslagstavla motverkas risken för tillrättaläggning av deltagarna. Eftersom 

kriteriet var att respondenterna skulle vara pensionärer samt med ålder mellan 65 och 71 år, 

finns det en möjlighet att tiden de varit pensionärer har påverkan på resultatet. Hade kravet i 

stället varit en specifik tid, exempelvis ett år som pensionär kunde det se annorlunda ut. Med 

det sagt finns inga indikationer på att resultatet på något sätt skulle bli mer likriktat med det 

sådant urvalskriterium på grund av att det tycks föreligga stora individuella skillnader i 

upplevelserna oavsett tid som pensionär.  Dock har samtliga respondenter gått igenom 

processen och det är rimligt att anta att en händelse i livet som ändrar tillvaron till den grad 

som framkommit i resultatet lämnar tydliga spår i minnet. Å andra sidan befinner sig de 

respondenter som inte varit pensionärer så länge fortfarande i processen, vilket kan vara både 
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en styrka och en svaghet. Fördelen är att få en aktuell beskrivning av en pågående process, 

nackdelen kan vara att beslutet varit svårt och färgar livet till det sämre vilket gör att fokus 

blir på det negativa. Det är inte sannolikt att tiden i det hänseendet har så stor påverkan på 

grund av att flertalet deltagare varit pensionärer i ett år eller mer. Något som däremot kan ha 

inflytande på resultatet är valet av grupp deltagarna hämtats ur. Samtliga deltagare är 

medlemmar i en PRO-förening och har därmed sökt sig dit, sannolikt med anledning av att 

finna sysselsättning och social gemenskap. Resultatets fokus på sökande efter meningsfull 

sysselsättning skulle kanske inte ha en lika framträdande roll om deltagarna hämtats ur ett 

annat sammanhang. Å andra sida tycks mening i tillvaron vara ett grundläggande mänskligt 

behov (Frankl, 1963), dock är det en tänkbar bakomliggande orsak till att resultatet ser ut som 

det gör. Även faktorer som yrkesmässig bakgrund och socialt stöd i allmänhet är faktorer som 

kan ha påverkan i någon mån, dock är det mest intressant i ett jämförande perspektiv vilket 

inte är syftet med den här studien. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie 

med äktenskaplig status innefattande huruvida deltagaren lever under äktenskapsliknande 

förhållanden, eller frånvaro där av, som en del av urvalskriteriet. I den här studien visade det 

sig samtliga deltagare vara sammanboende eller gifta vilket möjligen påverkar resultatet i 

någon riktning, något som inte går att uttala sig om säkert eftersom det inte undersöks här. 

Dock är det konstaterat att resurser i form av relation till en partner är något som påverkar 

förmågan att anpassa sig och känna tillfredsställelse med pensioneringen (Henkens & van  

Solinge, 2008; Henkens, van Solinge & Wang, 2013). 

För det andra finns det i intervjusituationen alltid en risk för påverkan av respondenten 

av intervjuaren i någon riktning, med förförståelse och omedvetna signaler som styr intervjun 

åt visst håll (Kvale & Brinkman, 2014, Hayes, 2000). Dock ligger det sannolikt i den 

mänskliga naturen att ha ett visst mått av förförståelse, vilket uttrycks via kroppsspråk och 

mimik. Det medför att det alltid föreligger en risk för färgning av materialet. Förförståelse kan 

även göra sig gällande i analysen där resultatet tas fram (Hayes, 2000), medvetenhet om 

risken och ansträngning till öppet sinne minskar sannolikheten för att det ska föreligga. 

Genom förberedelse via inläsning på riskfaktorer och genomförandet av pilotintervjuer samt 

ansträngning till ett öppet sinne och följsamhet minskar den risken.  Det kan finnas en 

osäkerhet hos respondenten om vad studien handlar om, vad man vill undersöka, vad som 

sker med det insamlade materialet samt hur det hanteras, vilket i så fall skulle kunna påverka 

materialet. Risken för sådan påverkan minskar med genomgång av och läsning av 

informationen i informationsbrevet (se bilaga 3) före intervjun. Ansträngning läggs på att 

samtliga respondenter preparerats på samma sätt.  
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Framtida forskning och slutsatser  

Studien bidrar till ökad insikt och inblick i processen, att gå i pension. Eftersom det är 

människors egna berättelser som ligger till grund ger det ett djup som är svår att få med 

exempelvis en enkätundersökning. Dock har det framkommit en del intressanta frågor att 

grunda framtida forskning på. Det skulle exempelvis vara intressant att undersöka närmare 

vari skillnaderna i upplevelserna ligger genom en jämförande studie. På vilket sätt påverkar 

faktorer som yrkesmässig bakgrund, socialt stöd, kön, personlighet hur individerna upplever 

processen? En modell för processen individen genomgår i samband med pensioneringen 

skulle kunna bidra med nyttig information till arbetsgivare och stödfunktioner såsom 

föreningar och kuratorer om hur individen bäst stöttas i processen. En sådan modell kan 

förslagsvis tas fram via en ny intervjustudie med grounded theory som analysmetod 

(Charmaz, 2003). För arbetsgivares räkning kan det vara av nytta att erbjuda exempelvis 

planeringsstöd och liknande insatser i syfte att underlätta för den anställde i övergången. 

Sådan beredskap kan sannolikt ha påverkan på arbetsplatsen och arbetskamrater genom att 

hjälpa den blivande pensionären till att känna lugn inför pensioneringen. Därmed kan en 

situation med oro och ångest kring den anställde undvikas, i de fall det är aktuellt.  

Det har i framkommit i studiens resultat att det föreligger individuella skillnader i 

upplevelserna i enlighet med tidigare forskning (Pinquart, Schindler, 2007; van Solinge, 

Henkens, 2008; Wang, 2007). Resultatet visar på fyra övergripande teman, livet förändras, att 

lämna arbetet, kraven förändras och sista kapitlet – hopp eller förtvivlan. Dessa teman 

förklarar upplevelserna av att gå i pension utifrån respondenternas berättelser. En djupare 

analys i diskussionen av teman visar på gemensamma drag. Dessa är sökande efter 

meningsfull sysselsättning som ersättning för arbetet och sökande efter identitet i den nya 

situationen som pensionär där respondenterna trätt in i utvecklingsfasen ålderdom med stöd 

av Eriksson (2004) och Thornstam (2005). Både frånvaro av mening i tillvaron och frånvaro 

av en klar uppfattning om den egna identiteten är starkt bidragande orsak till existentiell 

ångest (Frankl, 1963; Higgins, 1987; Tillich, 1952) med stöd av att det är vanligt 

förekommande vid stora övergångar i livet (Holm, 2006). Sammantaget genomsyras 

processen till stor del av sökande efter mening och identitet, där olika coping strategier spelar 

en central roll för att återställa obalansen uppkommen genom pensioneringen (Holm, 2006; 

Lazarus & Folkman, 1984). Dock beskriver inte alla deltagare detta beteendemönster, en del 

är mer nöjda med situationen och det är viktigt att komma ihåg den positiva känsla av frihet 

som samexisterar med övriga upplevelser. Visdom och acceptans är dessutom en central del 
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av utvecklingsfasen ålderdom (Eriksson, 2004). Bakomliggande orsaker till olikheterna 

presenterar ett intressant område för framtida forskning.  

 Att gå i pension är en komplex situation med starka upplevelser kopplat till processen 

med individen i centrum. Människan ställs inför en ny situation som förändrar tillvaron på 

gott och ont. De som befinner sig i situationen har arbetat hela livet och bidragit till samhället, 

det är min uppfattning att de förtjänar uppmärksamhet och hjälp i processen i de fall det 

behövs. Kan vi med forskning bidra till att underlätta och bringa förståelse blir det vårt bidrag 

tillbaka till gruppen, och i förlängningen också till oss själva… 

 

”Själv började jag undra om det går att lära sig att bli gammal –  

och hur man i så fall gör det. Jag har ju faktiskt aldrig varit gammal tidigare. Om  

jag nu har en tredjedel av livet framför mig, vad vill jag då göra med den?” 

Bodil Jönsson (2011) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrund 

Hur länge har du varit pensionär? 

Vad arbetade du med? 

Hur ser din sociala situation ut? 

- Familjebild, umgänge 

Vad tycker du om att göra? 

- Har intressena varit konstanta? 

- Nya intresseområden? 

- Vilken betydelse har intressena haft för dig? Nu/Då? 

Inför pensioneringen 

Kan du beskriva tiden före pensioneringen? 

- Vilka tankar hade du? 

- Hur kände du? 

Förberedde du dig på något sätt? 

Kan du beskriva hur det var när du bestämt tidpunkten? 

Pensioneringen 

Hur upplevde du pensioneringen? 

- Kan du berätta om den? 

- Kan du berätta om sista dagen på arbetet? 

- Kan du berätta hur du tänkte då? 

- Kan du berätta hur du kände då? 

Vad betydde arbetet och arbetskamraterna för dig? 

Hur känner du idag när du ser tillbaka på pensioneringen? 

Hur upplevde du första tiden som pensionär? 
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Bilaga 2 

 

Prototeman   Tema 

Ny livssituation   Livet förändras 

Sökande efter nytt 

Ersättning till det gamla 

 

          Sorg och saknad   Att lämna arbetet  

Göra saker för sista gången 

Besöka arbetet 

Rädsla och oro inför det nya  

 

Frihet    Kraven förändras 

Krav från arbetet försvinner 

Samhällets krav påverkar 

Krav på sig själv 

Omgivningens krav 

 

Att bli gammal   Sista kapitlet – hopp eller förtvivlan 

Livet är förgängligt 

Min och andras hälsa 

Acceptans  

Vila och återhämtning 

Vem är jag nu? 
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Bilaga 3 

Information till deltagare 

Hej! 

Jag studerar psykologi vid Karlstads universitet och står nu inför den spännande uppgiften att 

skriva min c-uppsats. Jag har valt att skriva om hur det känns att gå i pension och lämna sitt 

yrkesliv bakom sig. I det syftet har jag valt att intervjua personer som själva gått igenom den 

processen och kan bringa ljus över detta. Därför är du tillfrågad att delta i studien, du kan 

lämna ditt samtycke till mig om du väljer att delta. 

Det finns alltid en risk i ett intervjusammanhang att man känner sig försatt i en position som 

är svår. Det kan gälla känslor eller frågor man inte vill svara på. Därför är det viktigt att veta 

att intervjun sker helt och hållet på frivillig basis vilket innebär att du när som helst under 

intervjun kan välja att avbryta. Du kan också välja att inte svara på en fråga. Ingen förklaring 

krävs av dig för något av dessa tillfällen. 

Intervjun beräknas ta ungefär en timme och den kommer att spelas in i syfte att transkriberas, 

dvs skrivas ner ord för ord, och analyseras. Du kan lämna ditt samtycke muntligt till mig om 

du godkänner att intervjun spelas in. Efter avslutad intervju har du möjlighet att tacka nej till 

vidare deltagande i studien. I så fall raderas inspelningen och tas inte med. 

När materialet transkriberas tas noggrant alla uttalanden bort som skulle kunna avslöja 

identitet, inga namn eller personuppgifter tas med. Materialet kommer att behandlas med 

konfidentialitet och ingen förutom jag vet vem som har sagt vad, ingen sådan information 

finns med i den färdiga uppsatsen. Inga obehöriga kommer att ta del av materialet. När 

uppsatsen är färdig raderas alla inspelade ljudfiler. I analysarbetet kommer jag att leta efter 

mönster i alla de transkriberade intervjuerna som jag sedan sammanfattar till teman, det blir 

studiens resultat, så känns det att gå i pension. 

Jag vill göra den här undersökningen i form av intervjuer för att den metoden är bäst när det 

gäller att få reda på upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen. Efter en hel del letande 

har jag inte funnit tidigare studier i ämnet där man har intervjuat personer, därför känns det 

som ett värdefullt tillskott till forskningen att få lyssna till din egen berättelse. 

Har du några frågor efter intervjun går det bra att kontakta mig eller någon av mina 

handledare, kontaktuppgifter finner du nedan. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Jenny Christensson Kontaktuppgifter 

 

Handledare:   Kontaktuppgifter 

Henrik Bergman  

Fredrik Hjärthag 

Nina Svensson 


