
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

FRÅN YRKESVERKSAM TILL 
PENSIONÄR 
En kvalitativ intervjustudie om pensionärers psykosociala hälsa 

EMILIA KULLGREN 
 

Huvudområde: Folkhälsovetenskap 
Nivå: Grundnivå  
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Folkhälsoprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete i 
folkhälsovetenskap 
Kurskod: FHA032 

Handledare: Maria Norfjord van Zyl  
Examinator: Robert Larsson 
 
Seminariedatum: 2018-04-23 
Betygsdatum: 2018-06-05 

  
 



SAMMANFATTNING 

Att gå i pension kan innebära för- och nackdelar för individen då det ges möjligheter till mer 
fritid och större frihet, men kan även innebära avsaknad av ett socialt deltagande vilket kan 
påverka den psykosociala hälsan och välbefinnandet. Den äldre befolkningen i Sverige utgör 
en stor del av befolkningsmängden och förväntas öka kommande år vilket betyder att de 
äldres hälsa kommer att påverka folkhälsan än mer.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pensionärer upplever övergången från 
yrkesverksam till pensionär i relation till deras psykosociala hälsa och välbefinnande. 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex studiedeltagare och 
analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visar att deltagarna upplever övergångsprocessen från yrkesverksam till pensionär 
som förhållandevis oproblematiskt i relation till hur de upplever sin hälsa. Deras 
psykosociala hälsa och välbefinnande anses ha ökat eller är densamma som tidigare. Det kan 
vara svårt att känna meningsfullhet i vardagen och att utmanas intellektuellt genom mental 
stimulans. Deltagarna är tillfredsställda med det sociala deltagande de har idag men anser att 
det har skett en strukturförändring i det sociala kontaktnätet.  

Slutsatsen är att eget ansvar och egenmakt över sin livssituation är två viktiga faktorer för att 
upprätthålla ett gott välbefinnande och en god psykosocial hälsa efter pensionering. 

 

Nyckelord: hälsosamt åldrande, kvalitativ intervju, pensionering, socialt deltagande, 
välbefinnande 

  



ABSTRACT 

Retirement can mean pros and cons for the individual, as it gives opportunities for a greater 
spare time and more freedom but may also cause a lack of social participation. These factors 
may affect the psychosocial health and the individual’s well-being. The elderly population in 
Sweden represent a large part of the population and is expected to increase drastically over 
the upcoming years, which means that the health of the retired population will affect the 
public health in Sweden even more. 

The purpose of the study is therefore to investigate how retired people experience the 
transition from the working life to retirement, in relation to their psychosocial health and 
well-being. A qualitative interview study has been conducted with six participants. Semi-
structured interviews were performed and analysed by qualitative content analysis.  

The result shows that the participants experience the transition from working life to 
retirement well. They feel that their psychosocial health and well-being has increased or is at 
the same level as before. It can be difficult to feel meaningfulness in the everyday life and to 
be challenged intellectually. The participants are satisfied with the social life they have today, 
but there has been a change of structure in their social network.  

The conclusion of the study is that individual responsibility and empowerment are two 
important factors to maintain a good well-being and a good psychosocial health after 
retirement. 

 

Key words: healthy ageing, qualitative interview, retirement, social participation, well-being 
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1 INTRODUKTION 

Att åldras och bli äldre är en naturlig del av livscykeln. I takt med åldrandet tar även det 
yrkesverksamma livet slut och ålderspensioneringen är ett faktum. Då hälso- och sjukvård 
utvecklas och blir bättre, lever även människor längre. Det gör att andelen äldre människor 
ständigt ökar och antalet pensionärer växer och blir allt fler. Pensionärers hälsa är viktig för 
folkhälsan då det är en stor del av befolkningsmängden. Det övergripande målet för folkhälsa 
i Sverige är; ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen” (Folkhälsomyndigheten, 2016). För att uppnå detta mål krävs hälsosamt 
åldrande för den äldre befolkningen genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser, på både samhälls- och individnivå. 

Ålderspensionering innebär att man på grund av uppnådd ålder avslutar sitt 
yrkesverksamma liv för att leva sista tiden av livet utan att behöva arbeta. Att gå i pension är 
en livsförändring som i de flesta fall, innebär oändligt med fritid. I och med den 
livsförändring som sker vid pensionering kan det innebära både möjligheter och svårigheter 
för individen då det vardagliga livet genomgår en omvälvande förändring.  

Att gå i pension kan innebära möjligheter så som exempelvis frihet, tid för intressen, tid för 
socialt deltagande samt tid för att utveckla nya intressen. Pensionering kan dock även 
innebära att individen förlorar en stor del av livet då yrkesrollen försvinner och det inte 
längre finns någon känsla av att göra nytta och bidra till samhället. Då arbetslivet förloras 
kan även en stor del av det sociala livet som arbetet medför försvinna och det kan vara svårt 
att ersätta det sociala nätverk som fanns på arbetsplatsen på andra sätt.  

Genom att pensioneringen förändrar det vardagliga livet kan det medföra psykisk ohälsa 
genom att sociala nätverk kan gå förlorat. Övergångsprocessen och den närmsta tiden efter 
pensioneringen kan vara den mest kritiska tiden för hälsan eftersom det krävs tid till att 
anpassas till den nya livssituationen. För att anpassas till livssituationen måste individen 
finna tillvägagångssätt för att ersätta det sociala deltagandet, yrkesroll och arbetsliv som 
förlorats med nya rutiner, socialt nätverk och fritid.   

Ämnet har valts då det finns stort intresse hos författaren för vår äldre generation samt den 
psykiska ohälsa som finns i samhället. Äldres psykiska ohälsa kan behöva belysas mer i 
relation till övergången från arbetsliv till pensionering. Pensionering kan även leda till ohälsa 
då det kan innebära en bekräftelse på åldrande och är en livssituation som kan påverka den 
psykosociala hälsan. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Arbetslivet och pensionering 

Att åldras är en naturlig del av livscykeln och pensionsåldern, runt 65 år, ses ofta som en 
generell gräns för ålderdom. Äldre individer kan indelas i åldersfaserna yngre-äldre och 
äldre-äldre, vid pensionering övergår individen från medelålder till yngre-äldre, vilket även 
kan benämnas som den tredje åldern (Skog & Grafström, 2013).  

I Sverige finns det idag cirka 2,2 miljoner pensionärer enligt Pensionsmyndigheten (2018) 
och de flesta går i pension vid 65 års ålder även om pensionsåldern i Sverige är flexibel 
mellan 61-67 år. Yrkesbransch och den individuella sociala situationen är faktorer som 
påverkar hur länge personer väljer att arbeta (Bengtsson, Flisbäck & Lund, 2017). 
Ålderspensionssystemet är enligt Nordenmark och Stattin (2009) en viktig funktion i Sverige 
som välfärdsland där människor efter sitt yrkesverksamma liv kan vila och samtidigt ha en 
ekonomisk trygghet. 

Hälsa i samband med pensionering ett komplext och svårutrett ämne då samtliga individer 
upplever pensionsövergången olika. Pensionering måste därför ses som en process att 
psykiskt acklimatiseras till, då pensionering innebär för- och nackdelar för individen 
(Lindwall et al., 2017). Den omvälvande livsförändringen som pensionering innebär kan 
påverka välbefinnandet hos människor (Ericsson & Omberg, 2011). Ett skäl till pensionering 
kan vara sviktande fysisk hälsa, dock fokuserar föreliggande studie på den psykosociala 
hälsan vilket medför att fysisk hälsa inte berörs i denna studie. 

2.1.1 Arbetslivets betydelse och ekonomiskt perspektiv 

Människor ägnar en stor del av sitt liv åt arbetet och arbetslivet har ofta en central del i 
individens vardag och anses vara en viktig faktor för välbefinnande. Ett arbete genererar 
inkomst och ger därför ekonomiska förutsättningar för god hälsa men ses även som viktigt då 
arbetet hjälper individen att lära, utvecklas, uppnå mål samt få en strukturerad och begriplig 
verklighet. Arbetslivet har även en psykosocial betydelse då arbetet ger mening åt individens 
liv och uppfyller ett behov av att vara delaktig i samhället (Sharabi, 2017).   

Livsförändringen som sker i samband med pensionering innebär även en förnyad ekonomisk 
situation. Det ekonomiska hotet i relation till den omvälvande livsförändring som sker vid 
pensionering gör att riskerna för att drabbas av psykisk ohälsa ökar. Det finns pensionärer 
idag som trivs med sin livssituation, men där välbefinnandet är lågt på grund av den 
ekonomiska situation de befinner sig i och där de ständigt oroas över ekonomiska aspekter 
(Bengtsson et.al, 2017).  

Samband mellan socioekonomisk status och psykisk ohälsa vid pensionering har påvisats där 
depression är mer förekommande bland individer med låg pension än bland de med högre 
pension (Nyberg, Peristera, Magnusson-Hansson & Westerlund, 2018). Tidigare studier har 
visat att individer med lägre socioekonomisk status ofta drabbas av hälsoproblem och 
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åldersrelaterade besvär i tidigare ålder än de med högre socioekonomisk status (Huijts, 
Eikemo & Skalická, 2010). 

2.2 Hälsosamt åldrande 
Pensionering innebär både möjligheter till ett hälsosamt åldrande men även svårigheter som 
åldrandet medför. Att åldras hälsosamt kan enligt Ericsson och Omberg (2011) definieras 
som ”en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre 
människor kan vara aktiva i samhället och njuta av det självständigt liv med god 
livskvalitet utan diskriminering på grund av ålder” (s. 5). Att åldras hälsosamt ger 
möjligheter till att vara frisk så länge som möjligt i livet och är en förutsättning för att uppnå 
god livskvalitet livet ut (Ericsson & Omberg, 2011).  

Den sociala gemenskapen, relationer och socialt stöd är viktigt för alla individers hälsa då 
gemenskapen skapar trygghet och stöd för individen. Social gemenskap och deltagande 
stärker individens självbild och ger känsla av samhörighet och meningsfullhet i vardagen. 
Meningsfullhet är även en viktig beståndsdel för en god upplevd hälsa hos individer då det 
finns ett instinktivt behov av att känna sig delaktig och behövd, antingen i samhället eller i 
mindre grupper. Pensionering omkullkastar ofta den vardagliga tillvaron för individer då 
arbetet försvinner och individens fritid får en större plats i livet och påverkar individens 
välbefinnande allt mer (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

En tillfredsställande fritid kan ge socialt stöd och öka det allmänna välbefinnandet vilket för 
äldre kan innebära stora fördelar ur hälsosynpunkt då fritidsaktiviteter ofta berör det fysiska, 
psykiska och sociala tillståndet som därför gynna välbefinnandet (Chang, Wray & Lin, 2014).  

2.3 Pensionering i relation till psykosocial hälsa och välbefinnande 
Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2018a) innebär begreppet välbefinnande ”en känsla av 
att må bra”. Välbefinnandet påverkas inte endast av den upplevda hälsan utan även av andra 
faktorer så som; materiella tillgångar, sociala relationer, familjerelationer, socialt stöd och 
åldersbetingade aspekter enligt Steptoe, Deaton och Stone (2015). De påverkande faktorerna 
anknyter till tidigare forskning gällande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
för den äldre befolkningen där social gemenskap och meningsfullhet nämns som centrala 
delar för god hälsa och gott välbefinnande. Social gemenskap och meningsfullhet kan kopplas 
till begreppet psykosocial som enligt NE (2018b) betyder ”sociala aspekter av psykiska 
reaktioner” vilket innebär att individens sociala omgivning har ett samband med individens 
upplevelser och beteende (NE, 2018c). 

Den psykiska ohälsan har ökat bland samtliga befolkningsgrupper i Sverige de senaste åren 
och enligt Socialstyrelsen beräknas ca 15 procent av den äldre befolkningen lida av 
depression. Undersökningar visar även att äldre äter psykofarmaka i större utsträckning än 
den yngre befolkningen (Evelius, 2015). 



4 

Nordenmark och Stattin (2009) förespråkar en acklimatiseringsprocess vid pensionering. De 
anser att pensioneringen bör ske med en så kallad ”smekmånadsfas” i och med 
övergångsprocessen, genom att exempelvis gå ned i arbetstid en tid innan pensioneringen. 
Inför heltidspensionering väljer många att gå ner i arbetstid för att ha en omställningsperiod 
till det ”nya livet”.  

Tidigare studier har visat att individer som fortsätter att arbeta, i den mån de kan trots 
pensionering, har bättre psykisk hälsa än heltidspensionerade (Lindwall et al., 2017). Den 
psykosociala hälsan tenderar att förbättras hos de individer som väljer att pensioneras några 
år senare än 65 år än de som väljer att gå i pension redan vid 61 års ålder (Calvo, Sarkisian & 
Tamborini, 2013).  

2.3.1 Socialt deltagande 

Arbetslivet genererar ofta sociala relationer vilket medför att det sociala deltagandet kan 
påverkas vid pensionering då anknytningen till arbetslivet försvinner (Bengtsson et al., 2017). 
Socialt deltagande hos äldre människor kan motverka psykisk ohälsa och depression och leda 
till ett förbättrat välbefinnande, speciellt hos kvinnor (Takagi, Kondo & Kawachi, 2013). De 
som tenderar till att drabbas av ensamhet och isolering i störst utsträckning är de som 
nyligen gått i pension enligt WHO (2015). Individer med starkt socialt behov upplever ofta 
pensioneringen som en negativ livsförändring i större utsträckning än vad personer med 
lägre behov av socialisering gör (Toyoshima, Lee, Martion, Sato & Poon, 2015). 

Coyle och Dugan (2012) menar att det är viktigt att skilja på ensamhet och social isolering. 
Ensamhet är en oroande känsla som individer upplever i brist på sociala interaktioner, men 
kan även vara självvalt hos människor. Ensamhet är en subjektiv och individuell uppfattning 
och kan upplevas även hos personer som har starkt socialt deltagande. Social isolering är en 
objektiv brist på social interaktion med ensamhetskänsla som följd. Både social isolering och 
ensamhet kan leda till ohälsa, dock har studier visat att social isolering har något större 
negativa hälsoeffekter under lång sikt.  

2.3.2 Pensioneringens negativa effekter 

Att gå i pension kan vara psykiskt påfrestande för många individer då pensionering innebär 
en stor livsomställning. Individer som går i pension kan uppleva de första åren som 
påfrestande för att hinna göra så mycket som möjligt under tiden de fortfarande är friska 
vilket kan påverka den psykiska hälsan (Lindgren & Hellman, 2005). Andra orsaker till att 
pensionering kan påverka hälsan negativt är förlust av socialt nätverk, sämre fysisk aktivitet 
och den ekonomiska förändringen (Sahlgren, 2012). Pensionering kan även betyda att 
grundpelare i livets dynamik försvinner genom att inte längre arbeta (Bengtsson et al, 2017). 

Livsförändringen kan även upplevas som negativ då yrkesidentiteten gått förlorad och den 
trygghet och stöd som tidigare funnits genom yrkeslivet försvunnit (Statens folkhälsoinstitut, 
2010; Bengtsson, 2017). En del individer menar att pensioneringen innebar att 
självförtroendet och självkänslan försvann i takt med känslan av att inte bidra till samhället 
ökade, vilket skapade en osäkerhet och frustration hos individerna. För många människor 
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kan pensioneringen innebära vetskap om att den sista fasen av livet har påbörjats vilket kan 
leda till existentiella frågor och tankar om livsavgörande frågor så som meningen med livet, 
döden och en undran om hur livet ska bli härnäst (Bengtsson et al, 2017).  

Vid pensionering är det vanligt att det sociala nätverket, efter en tid, går förlorat då 
kontakten till arbetskollegor försvinner i takt med åldrandet och bristande ork (Skoog, 
Waern, Sigström & Bucht, 2017). Enligt Pudaric, Sundquist och Johansson (2003) har 
tidigare studier visat ett starkt samband mellan dålig självskattad hälsa och ett bristande 
socialt nätverk. Åldrande innebär även en ökad risk för att förlora en närstående vilket ökar 
risken för psykisk ohälsa (Skoog et.al, 2017).  

2.3.3 Pensioneringens positiva effekter 

Enligt Bengtsson et al. (2017) kan pensioneringen betyda mer fritid, frihet och ett ökat 
självbestämmande över livet. Livsförändringen kan upplevas som en möjlighet till andra 
livsprioriteringar vilket skapar en ny dimension av meningsfullhet (Statens folkhälsoinstitut, 
2010).  

Den självskattade hälsan har en benägenhet att bli bättre direkt efter pensionering för att 
sedan efter några år bli markant sämre i det psykiska välbefinnandet. Detta gäller både för 
kvinnor och män. En orsak kan vara förlust av socialt nätverk, sämre fysisk aktivitet och den 
ekonomiska förändringen (Sahlgren, 2012).  

Flera tidigare studier har gjorts huruvida pensionering är positivt eller negativt för individers 
välbefinnande men då resultat av forskningsstudierna går isär finns det inget enhetligt svar. 
Vissa forskare menar att pensionering innebär en utvidgad kontroll över sin fritid, familjeliv 
och ekonomi vilket ökar individens självkontroll- och förtroende som i sin tur ger positiva 
effekter på välbefinnandet. Andra forskare menar att den förlust av arbetsroll som 
pensionering innebär ger negativa effekter på individens välbefinnande (Nordenmark & 
Stattin, 2009).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Föreliggande studie har valts att kopplas till känsla av sammanhang (KASAM) då det anses 
vara en lämplig teori i relation till studiens syfte. KASAM är en teori som exempelvis kan 
relateras till hur individer hanterar livsförändringar vilket gör den tillämpbar gällande 
processen att gå från yrkesverksam till pensionär. 

2.4.1 KASAM 

KASAM är en teori som innefattar känsla av sammanhang. KASAM består av tre centrala 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Teorin utgår från ett 
salutogent perspektiv, vilket innebär fokus på de faktorer som skapar och bibehåller en god 
hälsa. Enligt Antonovsky (2005) förklarar dessa komponenter tillsammans vilka individuella 
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möjligheter individer har att klara av de motgångar som uppkommer under livets gång. 
Teorin har en stark koppling till hälsa då individers grad av KASAM påverkar hur människor 
hanterar de kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningar som kan uppstå och bidrar till att 
upprätthålla en god hälsa. 

Begriplighet är den första komponenten i KASAM och skapas då tillvaron är gripbar, 
förnuftig och förutsägbar. Oavsett hur stor påfrestning som en individ möts av måste 
påfrestningen vara gripbar och strukturerad för att kunna förklaras och övervinnas. Den 
andra komponenten är hanterbarhet som inte kan åstadkommas först begriplighet är 
uppnått.  

Hanterbarhet handlar om upplevelsen av att ha tillräckliga resurser för att klara av en 
motgång eller påfrestning samt att ha möjlighet att påverka den tillvaro som finns. 
Hanterbarhet innefattar egenmakt över de resurser som finns till förfogande och grundas på 
tidigare individuella kunskaper, erfarenheter och egenskaper. Hanterbarhet krävs för att den 
sista komponenten, meningsfullhet ska uppnås.  

Meningsfullhet är den sista komponenten i KASAM och uppnås genom en upplevelse av att 
livet har en känslomässig betydelse. Meningsfullhet ökar motivationen vid motgångar och 
ökar engagemanget till att bemästra de påfrestningar som uppkommer. Vilken grad av 
meningsfullhet en individ innehar påverkar huruvida individen anser att motgången är värd 
att lägga energi på för att bemästra eller ej (Antonovsky, 2005).  

Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet den komponent som tycks vara den viktigaste 
för en individ då graden av meningsfullhet har en stor påverkan på de andra två 
komponenterna. Utan meningsfullhet kan inte hög grad av begriplighet och hanterbarhet 
uppnås under en längre tid då förnuftet och resurserna försvinner om inte engagemanget är 
tillräckligt högt.  

2.5 Problemformulering  
Mellan år 2004-2050 förväntas befolkningsmängden över 65 år att mer än fördubblas i hela 
Europa i takt med att den förväntade livslängden fortsätter att stiga i samband med 
förbättrade hälso- och sjukvårdsmöjligheter. Det gör att vår äldre befolknings hälsa kommer 
att få en större påverkan på det totala hälsoläget, både i Sverige och internationellt 
(Europeiska kommissionen, 2008).  

Pensionering är en omvälvande livsförändring som kan leda till ohälsa. Vid pensionering 
förloras anknytning till det arbetsliv som har existerat under största delen av livet. 
Förändringen kan därför vara psykiskt krävande för somliga individer samtidigt som det för 
andra betyder större frihet och en chans till att ha tid till att knyta nya och stärka befintliga 
sociala kontakter. 

Tidigare studier går isär huruvida pensionering är positivt eller negativt för hälsan och 
forskare menar att detta troligtvis beror på att upplevelsen av pensionering och dess 
livsförändring är individuell. Forskning visar dock att en av de största förändringarna som 
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sker vid pensionering är ur det psykosociala perspektivet.  Det väcker frågan hur 
pensionering påverkar den psykosociala hälsan för individer. 

Forskning inom området är betydelsefullt för att generera kunskap och förståelse för hur 
pensionering påverkar individers hälsa. Detta för att skapa möjligheter till att utveckla 
hälsofrämjande insatser och strategier i samband med pensioneringsprocessen, i relation till 
det psykosociala perspektivet. Ämnet är viktigt ur folkhälsosynpunkt då den äldre 
befolkningsmängden över 65 år ökar och påverkar folkhälsan i Sverige allt mer. Eftersom de 
psykosociala faktorerna påverkar hälsan och är en av de största förändringarna vid 
pensionering är det ett viktigt ämnesområde att studera för att främja den äldre 
befolkningens hälsa.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur pensionärer upplever övergången från yrkesverksam 
till pensionär i relation till deras psykosociala hälsa och välbefinnande.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

I denna studie valdes en kvalitativ metod för att besvara hur pensionärer upplevde 
övergången från yrkesverksam till pensionär i relation till den psykosociala hälsan, vilket var 
studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används kvalitativ metod som en 
forskningsstrategi för att studera ett fenomen med syfte att förklara och förstå det innan det 
teoretiseras. Kvalitativ forskning avser att ge beskrivningar av upplevelser av en livsvärld och 
arbetar därför med ord. Kvalitativ metod utgår från tolkningar snarare än exakthet då 
människors subjektiva, sociala verklighet tolkas och förstås (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa intervjuer genomfördes för att få svar på hur upplevelserna kring 
pensioneringsprocessen såg ut. Intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ 
forskning och används för att få beskrivningar av den livsvärld som intervjupersonen 
uppfattar och lever i. Syftet med intervjuer som metod är att tolka betydelsen av ett beskrivet 
fenomen och se det utifrån intervjupersonens eget perspektiv vilket gör att det inte finns 
några rätt eller fel svar under intervjuer som genomförs (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.2 Urval 
För att finna deltagare till studien tillämpades ett målstyrt urval då det var ålderspensionärer 
som söktes till studien, med kriteriet att de skulle varit pensionärer i minst 1 år för att fått tid 
till att anpassa sig till livsförändringen. Ett målstyrt urval innebär att studiedeltagarna väljs 
utifrån att deras erfarenheter och kunskaper anses relevanta för studiens syfte (Holloway & 
Galvin, 2016). Bekvämlighetsurval innebär enligt Holloway och Galvin (2016) att urvalet görs 
genom att söka deltagare som finns i närheten av den miljö där studien utförs. På grund av 
begränsad tidsram för studien tillämpades dock ett bekvämlighetsurval i praktiken då det 
ansågs som mest tidseffektivt. Bekvämlighetsurvalet hade samma kriterium gällande urvalet 
och de studiedeltagare som tillfrågades var pensionärer i författarens bekantskapskrets.  

Studiedeltagarna kontaktades först genom att de fick ett missivbrev (bilaga A) med 
information om studien och hur de skulle gå tillväga om de var intresserade att delta. De 
tillfrågade individerna fick sedan kontakta författaren per telefon eller e-mail om de ville 
delta i studien och därefter bestämdes datum, tid och plats för intervjun. Totalt var det sex 
studiedeltagare i studien, där hälften var kvinnor och hälften var män. Samtliga deltagare var 
gifta eller sammanboende par där båda parterna var pensionärer. Åldersspannet på 
deltagarna var 68-85 år och de har tidigare varit yrkesverksamma som rektor, ekonom och 
lärare samt polis. En av deltagarna gick i pension när denne var 60 år, tre när de var 62 år, en 
vid 65 år samt var en deltagare 66 år vid tidpunkten för pensionering. 
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4.3 Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att ett antal av intervjufrågorna är förutbestämda enligt en intervjuguide 
men att det även, beroende på svar, ställs uppföljande frågor. Möjligheten till uppföljande 
frågor ger intervjun en flexibilitet och möjlighet till att fånga upp och utveckla svar som anses 
viktiga för ändamålet (Bryman, 2011). För att intervjufrågorna skulle vara ändamålsenliga 
och relevanta valdes semistrukturerade intervjuer då intervjuguiden fungerade som ett stöd 
för vilken fråga intervjupersonen skulle besvara. Samtidigt fanns möjligheten att följa upp 
svar med uppföljningsfrågor för att få en bättre förståelse för deltagarnas upplevelser.  

Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor, introduktionsfrågor, huvudfrågor och avslutande 
frågor (bilaga B). Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en förståelse om 
intervjupersonernas bakgrund och ålder för att få kunskap om hur länge de varit pensionärer 
och vad de tidigare haft för yrke. Introduktionsfrågorna skulle ge en bakgrundsförståelse för 
hur övergångsprocessen till pensionär sett ut och vilka förberedelser som funnits. 
Huvudfrågorna i intervjuguiden belyste det psykosociala ämnet och deltagarnas upplevelser 
av att vara pensionär. De avslutande frågorna i intervjun fungerade som avrundning, där 
deltagarna själva fick förtydliga eller lägga till något de ansåg relevant för ämnet. 

Innan intervjuns start fick varje studiedeltagare skriva under ett skriftligt samtycke som ett 
godkännande att de frivilligt deltar i studien. Genom det skriftliga samtycket försäkrades det 
att de tagit del av den information som skickades ut i missivbrevet. Samtliga skriftliga 
samtycken samlades in av författaren och förvarades med försiktighet för att inte vara 
åtkomliga för obehöriga, för att därefter kasseras vid studiens slut.  

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och ljudfilerna fördes sedan över till en 
lösenordskyddad dator som endast brukas av författaren. Totalt genomfördes sex intervjuer 
där respektive intervju varade i 20-45 minuter. Intervjuerna skedde i deltagarnas hem, i ett 
stängt rum avskilt från andra personer för att inte bli störd.  

4.4 Databearbetning och analys 

Som analysmetod för det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys gjorts med 
inriktning på det manifesta innehållet. En manifest innehållsanalys innebär att tolkning sker 
utifrån det uppenbara innehållet och vad som faktiskt sägs i ord (Graneheim & Lundman, 
2004). Innan analys av materialet kunde påbörjas transkriberades det insamlade 
intervjumaterialet. Transkribering innebär enligt Bryman (2011) att intervjuerna skrivs ned i 
text ord för ord för att underlätta noggrann analys av vad som sägs och förenkla genomgång 
av intervjupersonernas svar. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom för att få en 
helhetssyn över materialet.  

För att inte förlora möjligheten till att se vem som sagt vad efter transkribering och under 
analysen döptes intervjupersonerna till IP1-IP6. Ur det transkriberade materialet 
identifierades meningsbärande enheter och kopierades över i ett separat dokument. 
Meningsbärande enheter är delar av det transkriberade materialet som innehåller delar av 
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meningar eller fraser som har likande eller samma centrala innehåll gemensamt, och som hör 
till sammanhanget. Meningsbärande enheter identifieras för att finna det mest relevanta 
innehållet i det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter genomfördes en kondensering där varje enskild meningsbärande enhet blir mer 
lätthanterlig genom att den förkortas men behåller samma centrala och väsentliga innehåll 
(Graneheim & Lundman). Kondenseringen gjordes i ett nytt dokument för att samla delar av 
analysen enskilt. 

För att förstå och reflektera över det insamlade materialet samt se det utifrån ett nytt 
perspektiv kodades de tidigare kondenserade meningarna sedan. Kodningen sker genom att 
ge de kondenserade meningarna en kod utifrån dess innehåll (Graneheim & Lundman, 
2004). Kodningen gjordes i samma dokument som kondenseringen där kodningen skrevs in 
under varje enskild kondenserad mening samt markerades med fet stil. Därefter lades 
samtliga koder in i ett separat dokument för att skapa en tydlig överblick över samtliga koder.  

För att sammanföra eller avskilja koderna kategoriserades de därefter in i underkategorier 
och huvudkategorier efter dess liknande innehåll. Kategorisering görs för att separera eller 
föra samman det innehåll som analyseras beroende på skillnader och likheter i innehåll 
(Graneheim & Lundman, 2004). Koderna grupperades först i nio underkategorier som sedan 
fördes samman till tre huvudkategorier. 
Huvudkategorierna namngavs till ”psykosocial förändring”, ”förändring som pensionering 
innebär i relation till arbetslivet” och ”fritid och åldrandets aspekter”.  
 

Tabell 1: Innehållsanalys på det manifesta innehållet med meningsbärande enhet, kondenserad 
meningsenhet, kod, underkategori och huvudkategori. 

Meningsbärande	  
enhet	  

Kondenserad	  
meningsenhet	  

Kod	   Underkategori	   Huvudkategori	  

Jag	  har	  nog	  större	  
välbefinnande.	  Det	  
(…)	  ja,	  i	  och	  med	  att	  
man	  inte	  har	  den	  här	  
tidspressen,	  var	  man	  

ska	  hela	  tiden…	  

Större	  
välbefinnande	  

eftersom	  man	  inte	  
har	  någon	  
tidspress.	  

Större	  
välbefinnande	  

Välbefinnande	   Psykosocial	  
förändring	  

Jag	  behöver	  inte	  
anstränga	  min	  
intellektuella	  
förmåga	  så	  mycket	  
nu	  för	  tiden,	  det	  är	  
inget	  kul.	  Jag	  måste	  
få	  något	  mer	  trickigt	  
att	  bita	  i.	  

Behöver	  inte	  
anstränga	  den	  
intellektuella	  
förmågan	  nu	  för	  
tiden.	  Måste	  ha	  
något	  trickigt	  att	  
bita	  i.	  

Behöver	  inte	  
anstränga	  den	  
intellektuella	  

förmågan	  längre.	  

Avsaknad	  av	  
mental	  stimulans	  

Psykosocial	  
förändring	  
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4.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) kan kvaliteten på en kvalitativ studie bedömas 
genom giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet.  

Giltighet handlar om resultatens sannolikhetsgrad och huruvida resultatet anses giltigt och 
representativt för den sociala verkligheten eller ej. Giltigheten påverkas av den strategi som 
tillämpats vid urvalet och att urvalsmetod samt analysens process är noggrant beskriven 
(Lundman & Graneheim, 2008). För att uppnå giltighet i denna studie har studiens 
analysprocess, tillvägagångssätt för att finna deltagare samt urval redogjorts så tydligt som 
möjligt. 

Tillförlitlighet ökar studiens kvalitet genom att forskningsprocessen beskrivits noggrant för 
att säkerställa forskarens ställningstagande och diskuterat olika tolkningsmöjligheter 
(Lundman & Graneheim, 2008). Genom en strävan efter att redogöra för studiens 
forskningsprocess så tydligt som möjligt har tillförlitligheten stärkts i denna studie.  

Överförbarhet innebär att resultatet bör vara överförbart och användbart i andra kontexter 
och situationer. Överförbarheten stärks genom beskrivning av forskningsprocessen och den 
kontext studien utförts i (Lundman & Graneheim, 2008). För att uppnå överförbarhet i 
studien har forskningsprocessen och dess kontext beskrivits. 

Delaktighet är det sista kriteriet som enligt Lundman och Graneheim (2008) kan säkra 
kvaliteten på en kvalitativ studie. Delaktighet handlar om forskarens påverkan på resultatet 
och huruvida forskaren tolkat eller påverkat resultatet i någon riktning. Delaktighet innebär 
att forskaren bör se sig som en oberoende medskapare av texten under en intervjustudie 
vilket innebär att resultatet inte kan ses som oberoende av forskaren. Hänsyn till detta 
kriterium har tagits i studien genom att författaren i största möjliga mån inte har låtits 
påverkats av sina tidigare uppfattningar om ämnet. Författaren har nyttjat relevant tidigare 
forskning och litteratur i ämnet som utgångspunkt i samband med det insamlade materialet. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskning bör bedrivas enligt grundläggande etiska principer för att skydda deltagare i en 
undersökning. Dessa fyra grundläggande principer är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att studiedeltagarna ska bli informerade om undersökningens 
syfte, att de ska informeras om att deltagandet är frivilligt, vilka moment som ingår i 
undersökningen och att de när som helst under studien kan välja att avbryta deltagandet 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att efterfölja informationskravet skickades det ut ett missivbrev 
(bilaga A) till deltagarna där de fick information om studiens syfte, att det var frivilligt att 
delta samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I missivbrevet fick de även 
information om hur undersökningen skulle gå till genom ljudinspelning och tidsåtgång för 
intervjuerna.  
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Samtyckeskravet innebär att studiedeltagarna själva har rätt att bestämma huruvida de ska 
delta eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie efterföljdes samtyckeskravet genom att 
deltagarna själva fick kontakta författaren om de ville delta i studien efter att de läst 
missivbrevet som skickats ut, vilket gav möjligheten till att avböja sin medverkan utan 
förklaring. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter om 
studiedeltagare som samlas in ska behandlas konfidentiellt och personuppgifter måste 
förvaras oåtkomligt för obehöriga till studien. All data som samlats in till studien har 
förvarats och behandlats med försiktighet och inspelat material har förvarats på 
lösenordskyddad dator som endast är åtkomlig för studiens författare. Efter studiens slut 
kommer samtligt material att raderas för att skydda studiedeltagarna. Resultatet är redovisat 
på sådant sätt att det inte går att koppla till enskild individ och deltagarnas namn ersattes 
med IP1-IP6. 

Nyttjandekravet är den sista grundläggande etiska principen och innebär att uppgifter som 
samlas in endast får nyttjas till den tilltänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nyttjandekravet kommer att efterföljas genom att inte använda något av det insamlade 
materialet till framtida studier. 
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5 RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning av det resultat som framkom under de sex intervjuerna 
som genomfördes. Vid analys delades det insamlade materialet in i tre huvudkategorier; 
psykosocial förändring, förändring som pensionering innebär i relation till arbetslivet samt 
fritid och åldrandets aspekter. Materialet delades även in i nio underkategorier; 
välbefinnande, mental stimulans, socialt deltagande, yrkesroll, övergångsprocess, frihet, 
omgivningens påverkan, fritid och åldrandet.  

Citat som redovisas från studiedeltagare har benämningen IP1-IP6 för att avidentifieras.  

5.1 Psykosocial förändring 

5.1.1 Välbefinnande  

Flertalet upplever ett större välbefinnande idag efter pension än tidigare eller ett lika högt 
välbefinnande som när de arbetade. En orsak till ett större välbefinnande som nämns är att 
det inte längre finns någon tidspress för var man ska vara hela tiden vilket gör att stress och 
prestationskrav inte är lika påtagligt som när man var yrkesverksam. Självbestämmandet har 
blivit större i och med pensioneringen då den inneburit ökade möjligheter till att själv 
bestämma över sin tid. 

Alltså jag kan ju inrätta mitt liv precis så som jag själv vill. Och det är ju en jättelyx och det är 
ju jättehäftigt och jag har aldrig haft det så bra som jag har det nu och jag har ju all frihet i 
världen att göra det jag vill. Jag kan göra det jag vill. Vi reser ju ganska mycket… och ja, eller 
plötsligt får vi för oss att vi ska inreda här och då gör vi det. (IP4) 

En svårighet som upplevts i och med övergången från yrkesverksam till pensionär är att finna 
något meningsfullt i vardagen istället för att bara dagdriva. Några saknar känslan av att göra 
något meningsfullt för sig själv eller för andra och som har betydelse.  

Det är svårt att hitta någonting som är meningsfullt. Lite mer meningsfullare än att bara driva 
omkring som man faktiskt gör som pensionär. Man gör ju det som faller en in… (IP3) 

De flesta anser inte att pensioneringen har påverkat deras hälsa utan att det gäller att ta hand 
som sig själv och ta ansvar för att hålla sig sysselsatt och att göra saker som de själva känner 
sig nöjda med.  

Flertalet av deltagarna nämner vetskapen om att det är den sista fasen av livet som inletts 
och att de måste ta tillvara på den sista tiden och njuta så länge som möjligt. Detta är tankar 
som de innan pensioneringen inte hade reflekterat över men som kommit mer och mer efter 
pensioneringen.  
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5.1.2 Mental stimulans 

Mental stimulans är en del som deltagarna i studien tycker saknas och som de anser är viktigt 
att upprätthålla även som pensionär. En av deltagarna tycker att denne inte längre behöver 
anstränga sin intellektuella förmåga och anser att det är ostimulerande att inte utmana det 
mentala med problemlösningar som var en del av arbetslivet, vilket även är den del som 
saknas mest från arbetslivet idag. Saknaden efter mental stimulans gör att pensionärslivet 
delvis upplevs som tråkigt och att det finns för lite att göra som engagerar. En annan 
deltagare upplevde en tomhet efter pensioneringen av att inte ta sig an de uppgifter som 
arbetslivet innebar. 

Det har klingat av mer och mer men… från början saknade jag oerhört mycket att jag ville ha 
någonting att bita i mentalt, om du förstår vad jag menar. Alltså att man fick brottas med 
problem, man fick liksom klura på saker, kan det vara si kan det vara så… ja, eller att man 
diskuterar vissa saker som man verkligen fick engagera sig i, den biten tyckte jag… den 
saknade jag, det blev liksom en slags tomhet efter det att man gått i pension… man lunkade på 
i sin egen lilla värld på något sätt istället för att ta sig an de här sakerna riktigt… (IP6) 

En av studiedeltagarna har satsat på att arbeta ideellt efter pensionen för att upprätthålla den 
mentala stimulansen och tycker att det är en viktig del för hälsan att fortsätta med det yrke 
man tidigare haft men att hitta vägar för att göra det på ett annat sätt. 

Det är såhär att i och med att man har ett yrke så kan man fortsätta med det efter 
pensioneringen, det är det jag har gjort. Jag har ju renoverat hus och jag har jobbat och hjälpt 
andra, jobbat mycket ideellt. (IP2) 

5.1.3 Socialt deltagande 

Den sociala kontakten tycker samtliga deltagare är en viktig del av livet och det sociala anses 
ha betydelse för välbefinnandet. Att gå i pension betydde för flertalet att de förlorade det 
sociala kontaktnät som arbetslivet innebar och att det sociala deltagandet och kontakterna 
genomgick en strukturförändring.  

Jag släppte ju hela mitt sociala deltagande på jobbet och det var omfattande, det var 
jättemycket. Och nu har jag en del andra, lite skröpligare typer här på landet som jag nu 
umgås med istället så jag har bytt lite så där. (IP3) 

De flesta anser att de fortfarande har ett brett kontaktnät och ett stort socialt deltagande. 
Några av deltagarna saknar dock kontakten med arbetskamrater som bestod av en bredare 
variation av individer i olika åldrar, vilket är svårt att kompensera nu som pensionär. Några 
studiedeltagare saknar kontakten med yngre generationer och kan tycka att de nu för tiden 
endast umgås med äldre vilket inte är så intressant långsiktigt då tidigare yrke har inneburit 
en nära kontakt med yngre människor.   

Och alla […] var ju alla möjliga sorter. Tokiga och kloka om vartannat… Män och kvinnor, 
unga och gamla. Det var ju väldigt blandat och det är klart att det saknar jag ju nu för nu är 
jag… fan, alla är ju gamla… i vävstugan är de gamla, min bokklubb är jämnåriga, gamla... 
Vattengympan är gamla… vi ska gå på konsert ikväll och gissa om dem är gamla där. De är ju 
jättegamla. (IP4) 
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Studiedeltagarna är trots detta nöjda med sitt sociala deltagande och anser inte att de 
eftersträvar eller längtar efter fler sociala kontakter eller större deltagande och aktiviteter. En 
del av studiedeltagarna anser att de har ett större socialt nätverk idag jämfört med när de var 
yrkesverksamma eftersom de har mer tid för socialt umgänge nu än när de arbetade och kan 
därför finna nya tillvägagångssätt för socialt deltagande. 

5.2 Förändring som pensionering innebär i relation till arbetslivet 

5.2.1 Yrkesroll 

Deltagarna anser att yrkesrollen är en stor del av de själva och att lämna arbetslivet innebär 
att även yrkesrollen tonas ned. En av deltagarna berättar att denne tidigare varit van vid att 
bli igenkänd på bostadsområdet på grund av sitt yrke och att det i samband med 
pensioneringen förändrades. Efter en tid var andelen som kände igen denne deltagare 
betydligt mindre vilket inte ansågs som ett större problem för deltagaren, men som innebar 
en omställning då denne inte längre identifierades med sin yrkesroll.  

När jag jobbade, då var det ju så att jag var väldigt bekant med alla barnen. […] var ju inte så 
stor här ute, och det gjorde att man var bekant med alla föräldrar och morföräldrar och ja… 
det var ett väldigt stort område man var känd på om jag uttrycker mig så. Men nu är det inte 
så. (IP1) 

Flertalet av deltagarna tycker att de gick i pension i rätt tid och att beslutet fortfarande känns 
rätt. Bland annat nämns dagens utvecklade teknik som en svårighet för att arbeta idag då en 
av deltagarna tycker att det hade varit för svårt att fortsätta arbeta med den teknik som 
används.  

Jag tycker att det var skönt att jag gick i pension för att jag skulle nog inte klara det här med 
mobiltelefoner och sådana där saker… jag tror det är väldigt jobbigt att vara lärare nu. Det tror 
jag. (IP1) 

5.2.2 Övergångsprocessen och frihet 

Hur övergångsprocessen från yrkesverksam till pensionär såg ut för deltagarna är varierande, 
en del gick ned i arbetstid ett år innan pensionering och en del arbetade heltid fram till 
pensioneringsdagen. De som gick ned i arbetstid en period innan pensioneringen tycker att 
det var ett bra sätt att förbereda sig på inför pensionärslivet. Att kunna se hur andra anställda 
tog över ens arbetsuppgifter och klarade av det ansågs hjälpa dem i övergångsprocessen. Den 
del av deltagarna som slutade tvärt och arbetade heltid fram till pensioneringen upplevde att 
det var skönt att lämna arbetslivet bakom sig på ett tvärt sätt, även om de tyckte att det 
kändes konstigt att inte gå till arbetet. En av deltagarna berättade att denne hade planer på 
att åka till arbetsplatsen och sitta i bilen utanför och titta på när kollegorna gick till arbetet 
för att njuta av känslan att inte behöva gå dit på morgonen.  
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Jag hade planer på att åka till skolan på morgonen och parkera bilen bakom något hörn och 
sitta och titta på mina kollegor när de gick dit… in i skolan du vet för att jobba. Bara för att 
liksom njuta av det för att det var så otroligt skönt. (IP4) 

Pensionering innebär enligt deltagarna en annan typ av frihet, som inte upplevs när man 
arbetar. Studiedeltagarna tycker att den största fördelen med att vara pensionär är all den 
frihet som finns och att de kan disponera all tid hur de vill vilket leder till ett ökat 
självbestämmande där de själva väljer vad de vill göra och när. Den största förändringen vid 
pensioneringen var just den frihet som upplevdes och att kunna ägna sin tid åt att göra vad 
de själva ville och ha möjlighet till att ta spontana beslut.  

5.2.3 Omgivningens reaktioner  

En del av deltagarna har upplevt en förändring i omgivningens förhållningssätt till dem 
sedan de blev pensionärer. De berättar att folk har en tendens till att ”gnälla på pensionärer” 
(IP6) och att det inte visas något intresse för pensionärer från samhället, vilket gör att en av 
deltagarna känner sig åsidosatt och maktlös.  

En deltagare känner sig ointressant som pensionär och upplever att samhället ser på 
pensionärer som förbrukade samt att ingen vill lyssna på vad pensionärerna tycker eller 
tänker. En annan deltagare tycker det är jobbigt att bli uttalad pensionär i exempelvis affärer 
där pensionärsrabatter gäller.  

En av studiens deltagare tycker att intresset från andra gällande den tidigare yrkesrollen 
försvann i samband med pensioneringen vilket upplevs som att igen bryr som om vad denne 
tidigare har arbetat med. 

De säger så här ”jaha, är du pensionär, jaha… okej. Och vad gör du då? Ja, jag har jobbat på 
bank och jag är sjuksköterska och jag gör det, och jag är ekonom… och du då? Ja, jag är 
pensionär.” Jaha säger dem. Och det förargar mig till den så milda grad att nu har jag börjat 
säga att jag är lärare säger jag fast jag är ju pensionär. (IP4) 

5.3 Fritid och åldrandets aspekter 

5.3.1 Fritid 

Samtliga deltagare anser att de har obegränsat med fritid och flertalet tycker att det är den 
största fördelen med att vara pensionär då hela tillvaron anses vara fritid. Som pensionär 
tycker de flesta deltagare att det är viktigt att de själva tar ansvar för sin fritid och ser till att 
det finns praktiska göromål att ägna sig åt. De betonar även vikten av att gamla och nya 
fritidssysselsättningar får större del av vardagen.  

Men det har ju betydelse vad man gör och man får ju ta sig i kragen så att man… gör någonting 
på fritiden. Det är ju lätt att försoffa sig om man skulle… ja, om man inte skulle anstränga sig. 
(IP2) 
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En av deltagarna beskriver sin syn på fritid även som pensionär som ”viktig så till vida att 
det är en rehabilitering. Det är ju att man håller sig igång så att man även har positiva 
saker som man upplever så att man kan få en positiv tillvaro”. (IP6) 

5.3.2 Åldrandet 

De flesta har under intervjuerna påpekat att det välbefinnande de känner idag har ett 
samband med den ålder de uppnått och att åldern har gett dem trygghet och säkerhet till sig 
själva som inte fanns tidigare. Det gör att de upplever det som lättare att uttrycka egna idéer 
utan att tänka på vad andra ska tycka och tänka samt att det inte är lika känsligt vad andra 
har för åsikter om dem. Tryggheten och säkerheten leder till ökad harmoni och ett lugn i sig 
själva som individer samtidigt som de besitter mycket kunskaper, då de levt ett långt liv med 
livserfarenheter.  

Alltså man har levt ett långt liv och man har så otroligt mycket erfarenheter. Man har varit 
med om så himla mycket… och det gör ju att man fattar allt möjligt… bra. Det är ju en sådan 
kamp när man är ung för det är så mycket som man inte förstår men när man har uppnått den 
här åldern så har man ju varit med om så mycket så man förstår väldigt mycket. Dessutom så 
har man ju mycket kunskaper för det har man ju också byggt på. (IP4) 

Vikten av att ta tillvara på den tid och energi som finns är ett återkommande ämne i samtliga 
intervjuer. Det uttrycks även att det är först efter pensioneringen som deltagare har förstått 
att det blivit försent för de stora livsförändringarna som de pratat om och att det känns 
skrämmande. 

Flertalet av deltagarna har idag inga fysiska åldersbesvär men blir ofta påminda om att 
åldrandet ständigt pågår då de upplever att fysiken blir sämre. De uttrycker att de inte orkar 
lika mycket längre vilket är ett återkommande ämne under intervjuerna och den enda 
nackdelen som flertalet nämner av att vara pensionär. 

Nackdelen med att vara pensionär är väl det att man blir äldre och äldre… man vet att det… en 
dag kanske man inte är så pigg, det är inte så bra. (IP5) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Det metodval som gjordes till denna studie ansågs lämplig då kvalitativ metod är 
tillämpningsbar när forskningen avser att beskriva upplevelser av en livsvärld och utgår från 
tolkningar där människors subjektiva uppfattning om den sociala verkligheten tolkas (Kvale 
& Brinkmann, 2009). 

Kvalitativ forskning kan kritiseras för att vara alltför subjektiv och att det är lätt för forskaren 
att påverka resultatet genom personliga intressen, bedömningar och tolkningar (Bryman, 
2011). I denna studie har subjektivitet undvikits i största möjliga mån genom att genom hela 
forskningsprocessen strävat efter ett neutralt synsätt från författarens sida samt reflektion 
kring uppfattningar och den egna förförståelsen. Trots strävan efter ett neutralt synsätt på 
forskningsresultatet genom hela forskningsprocessen finns det en möjlighet till att resultatets 
kvalitet har påverkats av omedveten subjektivitet.  

En annan kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att det enligt Bryman (2011) kan vara 
problematiskt att följa forskningsprocessen för den kvalitativa forskningen då 
tillvägagångssättet för dataanalys och urval är otydligt beskrivet. I denna studie har det tagits 
i beaktande genom att genomgående sträva efter tydlig beskrivning av forskningsprocessen i 
största möjliga mån. 

Kvalitativ forskning är svår att replikera då den är genomförd på sådant sätt att forskaren 
själv väljer hur genomförandet ser ut och hur materialet ska analyseras. En kvalitativ 
forskning är även svår att replikera då deltagarna i en undersökning ofta omedvetet påverkas 
av forskaren samt att tolkningarna är ostrukturerade vilket gör att de påverkas av 
subjektivitet (Bryman, 2011). Att generalisera resultatet ur kvalitativ forskning är svårt då det 
ofta är problematiskt att finna liknande miljöer och situationer där populationen är 
representativ och att deltagarna i en kvalitativ undersökning ofta är för få. Därför bör 
kvalitativ forskning generaliseras till en teori snarare än en population (Bryman, 2011). Att 
generalisera eller replikera detta studieresultat har inte varit studiens syfte utan författaren 
har velat få en fördjupad förståelse för hur pensionärer upplever övergångsprocessen vid 
pensionering i relation till den psykosociala hälsan.  

6.1.2 Urval 

För studien genomfördes ett målstyrt urval då studiedeltagarna var pensionärer och ansågs i 
högsta grad lämpliga att besvara studiens syfte utifrån deras erfarenheter och kunskaper. 
Utöver det målstyrda urvalet genomfördes ett bekvämlighetsurval i praktiken då det ansågs 
mest tidseffektivt eftersom tidsramen för studien var begränsad. Enligt Bryman (2011) kan 
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ett bekvämlighetsurval inte generaliseras vilket medför en svaghet till studien. 
Bekvämlighetsurvalet innebar även en personlig koppling mellan samtliga deltagare och 
författaren. Hade urvalet varit av annan typ kan det lett till ett annat resultat på de frågor 
som ansågs personliga då författaren inte skulle haft någon personlig koppling till de som 
deltog i studien. En styrka med den personliga koppling som fanns mellan intervjudeltagarna 
och intervjuaren var att det resulterade i en avslappnad stämning under intervjutillfällena.  

I studien deltog sex studiedeltagare, hälften kvinnor och hälften män. Samtliga var gifta eller 
sammanboende par vilket kan ha påverkat studieresultatet då det inte deltog någon 
ensamstående i studien och innebar en avgränsning i urvalet. Åldersspannet på deltagarna 
var relativt stort, dock var flertalet 68-73 år. Den äldsta deltagaren var 85 år vilket medförde 
att pensionsövergången låg långt tillbaka i tiden. Det innebar viss minnesproblematik kring 
hur övergångsprocessen uppfattades av denne deltagare och gjorde att deltagaren gav 
bristfälliga svar på enstaka frågor under intervjun. Hade studien genomförts på en annan 
grupp deltagare finns det möjligheter till att de hade uppfattat pensionsövergången relaterat 
till psykosocial hälsa och välbefinnande annorlunda. 

6.1.3 Datainsamling 

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes då det ansågs som den bäst lämpade metoden 
att genomföra intervjuer på då intervjuaren har begränsad erfarenhet. På grund av den 
begränsade erfarenheten ville intervjuaren ha stöd under intervjutillfällena i form av en 
intervjuguide. Detta för att bibehålla en liknande struktur under samtliga intervjuer för att 
inte resultatet skulle påverkas. 

Frågorna i intervjuguiden var utformade med bakgrundsfrågor, introduktionsfrågor, 
huvudfrågor och avslutande frågor. Att strukturera upp intervjuguiden underlättade att en 
röd tråd hölls under intervjutillfällena och att intervjupersonerna fick introduceras i ämnet.  

Innan den första intervjun skulle genomföras var det planerat att prova den utformade 
intervjuguiden och dess frågor genom en pilotintervju, men som på grund av tidsbrist aldrig 
genomfördes. Under intervjuernas genomförande följdes intervjuguiden mestadels, dock 
hände det i något fall att en fråga redan besvarats innan den hann ställas vilket ledde till att 
den då ströks från den intervjun. Intervjuaren eftersträvade, under intervjuerna, att fånga 
upp svaren och ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Intervjuaren upplevde att 
intervjuerna genomfördes med gott resultat och att intervjuguiden var till stor hjälp under 
intervjutillfällena, trots att det aldrig genomfördes en pilotintervju för att testa 
intervjuguiden. 

Samtliga intervjuer genomfördes avskilt från andra individer i en lugn och ostörd miljö vilket 
enligt Bryman (2011) är en viktig faktor då intervjudeltagarna inte behöver tänka på att 
någon annan individ än just intervjudeltagare och intervjuare hör samtalet. Inspelning av 
intervjuer kan leda till att intervjupersonen blir osäker och distraherad då denne är medveten 
om att röstinspelning sker (Bryman, 2011). Under intervjuerna är osäkerhet och distraktion 
från studiedeltagarnas sida, på grund av röstinspelningen, ingenting som märktes av eller 
upplevdes problematiskt. En svårighet som kan ha uppstått i samband med intervjuerna är 
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den personliga koppling mellan intervjuare och studiedeltagare som bekvämlighetsurvalet 
medförde. Den personliga kopplingen kan ha resulterat i att deltagarna hölls tillbaka i sina 
svar och inte ville ge ärliga svar då de kände intervjuaren privat. Det finns därför en risk att 
studiedeltagarna istället svarade på vad de uppfattade att intervjuaren ville höra och därför 
inte gav helt ärliga svar om deras egen upplevelse. Detta var dock ingenting som märktes av 
under intervjuerna.   

Tidsramen för intervjuerna var varierande och de intervjuer som genomfördes var mellan 20-
45 minuter. Tidsvariationen berodde på huruvida studiedeltagarna pratade mycket 
respektive mindre, självmant. De kortaste intervjuerna anses dock inte vara av sämre kvalitet 
än de längre, då ingenting anses ha utelämnats eller vara bristande i materialet vilket Bryman 
(2011) menar kan vara problematiskt vid korta intervjuer.  

6.1.4 Databearbetning och analys 

Transkribering av intervjuerna gjordes löpande efter att intervjuerna genomförts för att vara 
tidseffektivt och för att intervjuaren skulle ha intervjutillfället färskt i minnet. 

Det insamlade materialet valdes att analyseras genom en manifest innehållsanalys vilket 
enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att analys sker av det som faktiskt sägs i 
direkta ord. Det hade varit möjligt att genomföra en latent innehållsanalys där underliggande 
betydelse av meningar tolkas och analyseras men det valdes bort då risken för feltolkningar 
ansågs vara för stor på grund av författarens begränsade erfarenhet. 

Huvudkategorierna skapades utifrån kodernas innehåll och en utmaning som upplevdes i 
analysarbetet var att skapa underkategorier som passade in i huvudkategorierna och som 
speglade kodernas innehåll. Utmaningen ansågs uppstå då författaren har begränsad 
erfarenhet av analysmetoden. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Studiens kvalitet har säkrats genom att hänsyn har tagits till de kriterier som Lundman och 
Graneheim (2008) rekommenderar för kvalitativa studier; giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och delaktighet. 

Giltigheten har styrkts genom att analysprocessen och tillvägagångssättet har beskrivits 
noggrant för att möjliggöra bedömning av huruvida resultatet kan anses representativt för 
den sociala verkligheten eller ej. Resultatet anses återspegla deltagarnas erfarenheter och 
upplevelser i ämnet enligt de tolkningar som gjorts.  

Vid kvalitativ forskning finns det risk för feltolkningar då intervjuaren och studiedeltagaren 
kan missförstå varandra och misstolka frågor eller svar. För att undvika det kan en 
respondentvalidering genomföras vilket betyder att intervjupersonerna får läsa igenom den 
analys som genomförts för att medge att det överensstämmer med vad de sade under 
intervjutillfället (Bryman, 2011). En respondentvalidering genomfördes inte i studien på 
grund av tidsbrist. Detta kan ha lett till eventuella missförstånd och feltolkningar mellan 
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intervjuare och intervjuperson, som kan haft en påverkan på studiens slutgiltiga resultat och 
kvalitet. 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) stärks giltigheten om urvalet består av en variation 
av individer med olika erfarenheter. Variationen av individer stärker därför denna studies 
giltighet då det var lika många kvinnor och män som deltog. Antal deltagare är dock få vilket 
kan innebära att resultatet inte visar den generella verkligheten för samtliga populationer. 

En svårighet med studiens giltighet är dock kontexten där studiedeltagarnas yrken kan 
påverkat studiens resultat. Deltagarnas yrken anses som tjänstemannayrken vilket ur ett 
socioekonomiskt perspektiv kan innebära en fördel för att upprätthålla en god hälsa och 
välbefinnande. Det ekonomiska perspektivet kan även relateras till tidigare yrken och 
påverka hur pensioneringen upplevs då det finns ekonomisk trygghet och ekonomiska 
förutsättningar till en god psykosocial hälsa då deltagarna exempelvis har råd att delta i 
fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang. 

Tillförlitligheten har stärkts genom att eftersträva en tydlig beskrivning av 
forskningsprocessen. Överförbarhet har tagits i beaktande genom att studiens urval och 
kontext har beskrivits noggrant för att möjliggöra överförbarhet av studiens resultat till 
andra situationer och miljöer. För att stärka överförbarheten har urval och kontext beskrivits 
noggrant i största möjliga mån, utan att riskera att avslöja deltagarnas identitet vilket gör att 
beskrivningen inte är fullständig. 

Det sista kvalitetskriteriet enligt Lundman och Graneheim (2008) är delaktighet vilket står 
för forskarens neutralitet. Hänsyn till kriteriet har tagits genom att författaren till denna 
studie har försökt att genom hela forskningsprocessen se neutralt på det material som 
samlats in. Genom analyseringsprocessen har neutralitet i största möjliga mån tillämpats för 
att inte låta egna intressen eller personliga värderingar påverka studiens resultat. En 
svårighet med en kvalitativ innehållsanalys är att den kan vinklas på ett subjektivt sätt och 
tolkas olika (Graneheim & Lundman, 2004), det är något som kan påverkat kvaliteten på 
studien men som författaren har försökt att undvika i största möjliga mån genom att 
genomgående ha ett neutralt förhållningssätt.  

6.1.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien har de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) tagits till beaktande.  

Informationskravet och samtyckeskravet efterföljdes genom att deltagandet var frivilligt och 
att deltagarna var informerade om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
Deltagarna fick även via missivbrevet (bilaga A) information om undersökningens moment 
och syfte vartefter de själva fick kontakta författaren om de ville delta. I denna studie var 
samtliga deltagare gifta eller sammanboende par vilket kan innebära en nackdel för 
samtyckeskravet. Frivilligheten kan ha påverkats genom att maken eller makan deltog, vilket 
kan inneburit att den andra parten känt sig tvungen att delta. Frivilligheten utifrån 
samtyckeskravet kan även påverkats genom den personliga koppling som fanns mellan 
författare och studiedeltagare då de kan ha ansett sig skyldiga till att delta i studien. 
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Allt insamlat material behandlades konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet och 
förvarades med stor försiktighet för att inte obehöriga till studien skulle kunna ta del av det. 
Det resultat som presenterats har avidentifierats så det inte är möjligt att spåra till en viss 
individ. Allt insamlat material kommer enbart att användas till denna studie för att efterfölja 
nyttjandekravet. 

För att försäkras om att studiedeltagarna var införstådda med de etiska aspekterna fick de 
innan varje intervju en skriftlig sammanfattning av missivbrevet där de än en gång fick veta 
att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan, att allt insamlat material 
behandlas konfidentiellt, att intervjuerna skulle spelas in samt att ingen obehörig kommer att 
ta del av det insamlade materialet. Den skriftliga sammanställningen fick de sedan skriva 
under med namnteckning för att säkerställa att de förstått och tagit del av de etiska 
aspekterna. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Psykosocial förändring 

Studiedeltagarna anser att två orsaker till ett större välbefinnande idag jämfört med när de 
arbetade är att de inte längre har tidspress eller prestationskrav att förhålla sig till. De anser 
även att de fått ett större självbestämmande över sin livssituation. Att pensionering kan 
innebära mer fritid, frihet och ett ökat självbestämmande överensstämmer med tidigare 
forskning enligt Bengtsson et al. (2017) och Nordenmark och Stattin (2009). 

Att finna något meningsfullt i vardagen nämns som en svårighet hos pensionärerna som 
delvis saknar att göra något betydelsefullt. Det finns en risk att saknad av att göra något 
meningsfullt kan leda till en sämre upplevd hälsa hos deltagarna (Statens folkhälsoinstitut, 
2010), främst på längre sikt då avsaknaden av meningsfullhet pågått under längre tid. Det 
kan vara ett tecken på att pensionering har en tendens till att påverka välbefinnandet på 
längre sikt, snarare än hos dem som nyligen gått i pension (jmf. Sahlgren, 2012).  

Majoriteten av deltagarna nämner att pensioneringen startade tankar om åldrandet och att 
önskan om att vara frisk så länge som möjligt blivit allt mer central i vardagen. Pensionering 
kan leda till existentiella och livsavgörande frågor och vetskap om att sista fasen av livet har 
påbörjats vilket även lyfts fram i tidigare studier (Bengtsson et al., 2017). 

Mental stimulans är en faktor som flera studiedeltagare anser att de saknar eller är bristfällig 
sedan de gick i pension. Att anstränga den intellektuella förmågan och utmanas mentalt är en 
viktig faktor för att fortsätta utvecklas som individ och studiedeltagarna nämner det också 
som en viktig faktor för en god hälsa. Pensionärslivet i jämförelse med arbetslivet upplevs, på 
grund av avsaknaden av mental stimulans, som något tråkig. Det kan påverka den upplevda 
hälsan hos individerna, samt en nedåtgående grad av välbefinnande på längre sikt. Det är 
dock en fördel att deltagarna vet om problematiken och ser till att själva ta ansvar för sin 
mentala stimulans genom att se till att de på något sätt utmanas och anstränger den 
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intellektuella förmågan då och då. Detta kan även kopplas till de studier som gjorts som visar 
att pensionärer som fortsätter arbeta i den mån de kan har bättre psykisk hälsa än 
heltidspensionerade (Lindwall et al., 2017). Det då individer som fortsätter arbeta även 
fortsätter att stimuleras mentalt och anstränga den intellektuella förmågan i högre 
utsträckning än de heltidspensionerade. 

Deltagarnas självkontroll och självförtroende kan ha ökat i samband med pensioneringen då 
självbestämmandet blir större. Ökat självförtroende och självkontroll är en av de positiva 
effekterna som pensionering har visats medföra (Nordenmark & Stattin, 2009). Pensionering 
relaterat till hälsa är ett komplext och svårutrett ämne då pensioneringen uppfattas 
individuellt (Lindwall et al. 2017).  

Flertalet av studiedeltagarna uppgav att de vid pensioneringen förlorade det sociala 
kontaktnät som de hade inom arbetslivet. Brist på social gemenskap påverka den psykiska 
hälsan och välbefinnandet hos individer (Statens folkhälsoinstitut, 2010; Skoog et al, 2017). 
För att kompensera förlusten av socialt kontaktnät vid pensioneringen uppgav majoriteten 
att deras sociala liv genomgick en förändring i den sociala strukturen genom att finna nya 
sociala tillvägagångssätt och kontakter. 

Tidigare forskning visar att den psykosociala hälsan kan förbättras om pensionering sker vid 
61 års ålder, jämfört med pensionering vid 65 år (Calvo et al, 2012). Det åldersspann som 
studiedeltagarna valdes att pensioneras vid var 60-66 års ålder. I denna studie tycks 
studiedeltagarna inte upplevt att den psykosociala hälsan påverkats av vilken ålder de valde 
att pensioneras vid. Men om pensioneringsåldern ger en effekt på den psykosociala hälsan 
högre upp i åldrarna och på längre sikt går att spekulera i.  

6.2.2 Förändring som pensionering innebär i relation till arbetslivet 

Deltagarna i studien upplevde att deras vardag och tillvaro omkullkastades när de gick i 
pension. Pensionering är en livsförändring som samtliga yrkesverksamma individer någon 
gång i livet går igenom. Det gör att pensionering i relation till hälsa har betydelse utifrån ett 
folkhälsoperspektiv då det är en process där en stor del av befolkningen kan drabbas av 
ohälsa. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) kan den psykiska hälsan påverkas vid en 
omvälvande förändring i tillvaron och leda till ohälsa. 

I denna studie upplevdes övergången från yrkesverksam till pensionär som positiv och 
pensionärslivet anses som ett behändigt liv som ”man lär sig att leva med” (IP5). Detta är 
något som Nordenmark och Stattin (2009) menar då de förespråkar en 
acklimatiseringsprocess till livet som pensionär. Samtliga studiedeltagare var gifta eller 
sammanboende par, där båda parterna var pensionärer. Detta kan ha lett till att 
övergångsprocessen och pensionärslivet underlättats genom att individerna inte var 
ensamma om sin livssituation. Då pensionärslivet är individuellt och ser olika ut kan 
resultatet påverkats beroende på studiedeltagarnas livssituationer. 

Att leva ett långt liv med samma yrke kan ge en stark yrkesidentitet där individer identifierar 
sig själva med det yrke de har eller har haft. En deltagare gav uttryck för det genom att inte 
längre tycka sig bli igenkänd i sitt bostadsområde där denne tidigare även varit 
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yrkesverksam. Även om det inte ansågs som problematiskt för deltagaren att inte bli 
igenkänd kan det visa på en bekräftelse för individen att yrkesidentiteten gått förlorad i 
samband med pensionering. Vid pensionering tonas yrkesrollen ned vilket kan innebära att 
den trygghet och stöd som identiteten tidigare inneburit förloras (Statens folkhälsoinstitut, 
2010; Bengtsson et al. 2017).  

En stor del människor som väljer att gå ned i arbetstid inför pensioneringen för att ha en 
omställningsperiod till att arbeta mindre och så småningom inte alls (Bengtsson et al, 2017). 
Övergångsprocessen för pensionärerna i denna studie var varierande och cirka hälften av 
deltagarna hade gått i ned i arbetstid en period innan pensioneringen. Den andra hälften av 
studiedeltagarna hade arbetat heltid fram tills den dagen de gick i pension. De deltagare som 
slutade arbeta utan att gå ned i arbetstid ansåg att det var ett bra tillvägagångssätt även om 
de i högre utsträckning nämnde att det kändes konstigt att inte gå till arbetet efter 
pensioneringen. Den del av deltagare som hade gått ned i arbetstid innan 
pensioneringstillfället förespråkade att göra det då de ansåg att det var bra att vänja sig och 
ha just den omställningsperiod som pensioneringen innebär (se Bengtsson et al., 2017). 

I denna studie ansågs samtliga deltagare vara socialt aktiva och ha ett starkt kontaktnät vilket 
kan ha lett till att fritiden och friheten sågs som en positiv aspekt. Den stora friheten som 
pensionering innebär nämner samtliga deltagare som en positiv aspekt och en av de största 
fördelarna med att vara pensionär. Friheten ökar självbestämmandet och pensionärerna kan 
disponera all tid hur de vill. Frihet och självbestämmande är två fördelaktiga aspekter som 
Bengtsson et al. (2017) menar att pensionering kan leda till, vilket överensstämmer med 
deltagarnas upplevelser. Dock kan den omfattande fritiden och friheten innebära en risk till 
isolering och ensamhet för individer utan socialt deltagande (Takagi et al., 2013). Hade det 
deltagit individer med ett bristande socialt deltagande i studien kan den oändliga fritiden och 
friheten upplevts som negativ då den kan ha inneburit en känsla av ensamhet och risk för 
isolering. 

En del av studiedeltagarna tycker att omgivningens förhållningssätt till dem har förändrats 
sedan de blev pensionärer och upplever att samhällets intresse för pensionärer är bristfälligt. 
En av deltagarna upplever att samhället ser på pensionärer som förbrukade och att ingen 
lyssnar på dem. Det kan relateras till det faktum att en annan deltagare tycker det är jobbigt 
att bli uttalad pensionär genom att pensionärer kan anses ha en lägre makt i 
samhällsstrukturen.  

Att omgivningens påverkan ska gå så långt att det finns pensionärer som anser att de behöver 
presentera sig med yrkesroll innan de berättar att de är pensionärer för att känna sig 
intressanta och integrerade i samhället är problematiskt. Det kan vara ett tecken på att 
pensionärers värde i samhället anses lägre än den arbetande befolkningen. Problematiken 
kan anses vara en typ av åldersdiskriminering som enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) är 
en riskfaktor för äldres välbefinnande. Åldersdiskriminering kan leda till att fler individer 
drabbas av psykisk ohälsa om de känner sig segregerade och ”förbrukade” på grund av 
omgivningens förhållningssätt. Enligt Ericsson och Omberg (2011) är eliminering av 
åldersdiskriminering en förutsättning för ett hälsosamt åldrande och en god livskvalitet. Att 
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eliminera åldersdiskriminering bör ske på samhällsnivå där pensionärerna får känna att de 
har en plats i samhället och inte är maktlösa eller åsidosatta.  

Direkt efter pensionering kan den självskattade hälsan bli bättre för att sedan på längre sikt 
påverka det psykiska välbefinnandet negativt (Sahlgren, 2012). Lindgren och Hellman (2005) 
menar att de individer som nyss gått i pension ofta känner att de har mycket att sysselsätta 
sig med då de vill hinna göra så mycket som möjligt. Det betyder att individer som nyss gick i 
pension fortfarande kan anse att pensioneringen endast har positiva effekter då de inte levt 
med livssituationen tillräckligt länge för att uppleva de negativa effekter som påstås kunna 
uppstå över tid. 

Föreliggande studie har genomförts utan att fokusera på det ekonomiska perspektivet vilket 
dock anses påverka hur pensionärslivet upplevs. Att ha en trygg och stabil ekonomi är 
relaterat till tidigare yrke och i denna studie har deltagarna tidigare haft tjänstemannayrken 
och pension därefter. Det ekonomiska perspektivet är en viktig aspekt för den psykosociala 
hälsan och välbefinnandet (Nyberg et al, 2018). Det ger praktiska möjligheter till att 
upprätthålla ett socialt deltagande genom att ha råd till aktiviteter. En stabil ekonomisk 
situation bidrar även till en trygghet för individerna, där de kan ägna sitt liv hur de vill utan 
att känna oro för ekonomin.   

6.2.3 Fritid och åldrandets aspekter 

Fritidsaktiviteter kan fungera som en hälsofrämjande faktor då det innebär frihet och kan 
samtidigt ge tillfredsställelse i det sociala behovet. Fritid kan ge återhämtning vid stress och 
skapar möjligheter för att upprätthålla sociala och fysiska aktiviteter (Skoog et al., 2017). En 
av fördelarna med att vara pensionär som nämns under intervjuerna är den obegränsade 
fritiden. En svårighet med all fritid kan vara att ha tillräckligt med göromål för att hålla sig 
sysselsatt, vilket kan leda till understimulans som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och ett 
nedsatt välbefinnande. Deltagarna i denna studie påpekar dock vikten av att själv ta ansvar 
för sin tillvaro och se till att utveckla och skapa nya fritidssysselsättningar i syfte att hålla sig 
sysselsatt och skapa en god tillvaro.  

Då fritid är en stor del av pensionärers tillvaro är det viktigt med ett starkt socialt kontaktnät. 
De individer som saknar socialt kontaktnät, eller saknar möjligheter till socialt deltagande 
måste få bättre stöd, på samhällsnivå. Exempelvis kan samtliga individer som står inför 
pensionering få information om fritidsaktiviteter, mötesplatser, föreningar etc. från 
kommunen för att främja ett socialt deltagande och hjälpa individer att finna 
tillvägagångssätt för att få en tillfredsställande social tillvaro. 

Pensioneringen kan ses som ett kvitto på åldrande då intervjudeltagarna tycker att orken blir 
allt sämre och märker en nedgång i den fysiska förmågan sedan pensioneringen. Att åldras är 
oundvikligt och deltagarna tycker att det är viktigt att ta tillvara på den tid de har och att se 
till att ha det så bra som möjligt så länge som möjligt. Medvetenheten om det åldrande som 
pågår kan ge deltagarna ett annat perspektiv på livet där de omvärderar och omprioriterar 
sitt leverne och sin tid. Omvärdering och omprioritering kan ge ett högre välbefinnande men 
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kan även innebära psykiska påfrestningar så som exempelvis dödsångest vilket kan sänka 
välbefinnandet för individerna.  

6.2.4 Teoretisk reflektion 

Föreliggande studie har genomförts med KASAM som teoretisk utgångspunkt. 
Meningsfullhet anses ha en känslomässig betydelse som hjälper individer att klara 
motgångar och påfrestningar i livet. Meningsfullheten påverkar individens motivation och 
engagemang och anses vara den mest betydelsefulla komponenten i KASAM (Antonovsky, 
2005). Graden av meningsfullhet kan påverka individernas synsätt på pensionering och 
huruvida de ser det som en positiv livsförändring eller ej. De tankar som pensioneringen 
satte igång kan påverka individernas grad av meningsfullhet i relation till KASAM. Individen 
kan känna mer meningsfullhet och att denne måste ta vara på sista tiden av livet. Men kan 
även innebära mindre meningsfullhet genom känslan av meningslöshet av att livet håller på 
att ta slut.  

Teorin grundas även på komponenterna begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005), 
vilka kan relateras till den trygghet och säkerhet som flertalet av deltagarna upplever på 
grund av sin uppnådda ålder och livserfarenhet. Tryggheten och säkerheten upplevs ge 
harmoni och ett lugn för individerna och de vågar stå för de tycker och tänker.  

Begriplighet innebär att tillvaron ska vara gripbar, strukturerad och förnuftig (Antonovsky, 
2005), vilket livserfarenheten kan hjälpa till med och att de kunskaper pensionärerna 
besitter förenklar begripligheten för dem. Genom begriplighet kan individen förstå vilken 
förändring som väntar. Det kan innebära att individen måste förstå vad pensionering innebär 
och hur det vardagliga livet kommer att förändras. 

Hanterbarheten kan relateras till studiedeltagarnas upplevelse av egenmakt som de uttrycker 
att de har genom den trygghet och säkerhet på sig själva som de upplever. Enligt Antonovsky 
(2005) innebär hanterbarhet att ha resurser till förfogande. De tycker inte att de är lika 
känsliga för omgivningens uppfattningar som tidigare i livet. Det finns en möjlighet att den 
trygghet och säkerhet som deltagarna upplever kan ha ett samband med att studiens 
deltagare är gifta eller sammanboende par. Genom att inte vara ensamstående eller 
änka/änkeman kan deltagarnas hanterbarhet påverkats positivt. Deltagarnas make eller 
maka kan ses som en resurs vilket ökar hanterbarheten och den individuella graden av 
KASAM. 

Strukturförändringen i det sociala deltagandet kan leda till att deltagarnas hanterbarhet i 
relation till KASAM stärks då det skapas nya resurser genom självkontroll och egenmakt. 
KASAM kan hjälpa individer vid övergångsprocessen från yrkesverksam till pensionär genom 
att hantera och klara av den livsförändring som pensionering innebär. Vid pensionering kan 
detta innebära att individen exempelvis bör ha ett starkt socialt nätverk för att kunna 
upprätthålla sitt sociala deltagande efter pensioneringen.  

Att ta eget ansvar över sin livssituation visar på att deltagarna besitter en hög grad av 
KASAM. Studiedeltagarna i föreliggande studie bedöms ha en hög grad av KASAM, starkt 
socialt deltagande och en god psykosocial hälsa samt välbefinnande. För individer med låg 
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KASAM kan det egna ansvaret vara bristfälligt vilket kan leda till bristande sociala 
interaktioner med isolering och ensamhet som följd. Enligt Coyle och Dugan (2012) kan 
isolering och ensamhet leda till stora negativa hälsoeffekter, främst på lång sikt.  
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7 SLUTSATSER 

Studiens deltagare har upplevt sin övergång från att vara yrkesverksam till att bli pensionär 
som positiv i relation till deras psykosociala hälsa och välbefinnande. Deltagarna upplever att 
deras välbefinnande har ökat i och med pensioneringen eller är lika god som tidigare.  

Flertalet deltagare upplever att det kan vara svårt att finna meningsfullhet i sina göromål 
men att de måste ta eget ansvar för detta. I takt med att självbestämmandet och friheten har 
ökat har välbefinnandet tilltagit. Den uppnådda åldern tillsammans med kunskaper och 
livserfarenhet ger dem en säkerhet och trygghet som individer. 

Socialt deltagande upplevs som viktigt för den psykosociala hälsan och välbefinnandet. En 
förändring i det sociala livet skedde vid pensioneringen då deltagarna förlorade sitt sociala 
kontaktnät från arbetslivet.  

Att gå i pension är sammanfattningsvis en omvälvande livsförändring som innebär en 
förändring i vardagen och kan påverka den psykosociala hälsan och välbefinnandet hos 
individer. För att hantera denna livsförändring är individernas egenmakt en viktig aspekt för 
att upprätthålla en god hälsa och ett gott välbefinnande.    

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning kring upplevelser av pensionering i relation till den psykosociala hälsan går idag 
isär och en anledning till detta kan vara att upplevelserna är individuella och beroende på 
personlighet och tidigare livserfarenheter. Föreliggande studieresultat ger en inblick och 
förståelse för hur övergångsprocessen från yrkesverksam till pensionär upplevs i relation till 
den psykosociala hälsan och välbefinnandet. Resultatet kan därför underlätta utformandet av 
hälsofrämjande insatser på samhällsnivå för kommande pensionärer för att hjälpa dem att 
upprätthålla eller skapa en god psykosocial hälsa efter pensionering.   

Förslag på fortsatt forskning är huruvida tidigare yrkesroll och personlighet påverkar den 
individuella upplevelsen av pensioneringsprocessen i relation till den psykosociala hälsan och 
välbefinnandet. Det är även viktigt att undersöka hur förutsättningarna till en god 
psykosocial hälsa och ett gott välbefinnande ser ut för pensionärer i olika socioekonomiska 
grupper. Forskning i ämnet är viktigt för att identifiera individer som riskerar att drabbas av 
ohälsa vid pensionering, och finna relevanta insatser för att främja den psykosociala hälsan 
och välbefinnandet hos pensionärer.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 
Hej! 
Jag heter Emilia Kullgren och är student från Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Västerås där jag studerar till folkhälsovetare. Jag läser nu min sista termin och ska 
skriva ett examensarbete med syfte att undersöka hur pensionärer upplever övergången från 
yrkesverksam till pensionär i relation till deras psykosociala hälsa.  
 
Med anledning av detta skulle jag vilja intervjua dig och ta del av dina upplevelser då jag 
under mars månad 2018 kommer att intervjua sex personer, som alla har gått i pension. 
Materialet kommer att analyseras och vara del av studiens resultat. Intervjuerna består av ett 
antal frågor och kommer att behandla din upplevelse av övergången från yrkesverksam till 
pensionär. Intervjun beräknas att ta 30-60 minuter och sker på en plats som du och jag 
kommer överens om.  
 
Intervjun kommer att spelas in på ljudband och det insamlade materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. I studien 
kommer det insamlade materialet att avidentifieras så du förblir anonym i studiens 
resultatredovisning. De inspelade intervjuerna kommer bara att användas till denna studie 
och när examensarbetet är godkänt kommer det inspelade materialet att raderas. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering.  
 
Efter att examensarbetet har godkänts kommer det att publiceras i databasen DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) där det går att läsa.  
 
Är du intresserad av att delta i studien? Kontakta mig gärna via e-mail, sms eller ring mig så 
bokar vi in en intervjutid. Kom då gärna med eget önskemål om plats och tid för intervjun! 
 
Hör gärna av dig till mig eller min handledare om du har några frågor. 
Tack på förhand! 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Emilia Kullgren 
  



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 
Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 
• När gick du i pension? 
• Vad hade du för yrke innan pensioneringen? 
• Är du gift/sambo/särbo eller lever du ensam? 

 
Introduktionsfrågor 

• Kan du beskriva hur din övergångsprocess från yrkesverksam till pensionär såg ut?  
• Fick du någon information om pensioneringen när det började närma sig?  

o Vad fick du för information, hur och av vem? (Uppföljande, om ja på 
föregående fråga) 

• Fanns det faktorer som påverkade ditt beslut om när du skulle gå i pension, i så fall 
vilka?  

 
Huvudfrågor 

• Kan du berätta mer om vad du gör på din fritid? 
• Vad hade fritid för betydelse för dig innan du gick i pension? 
• Vad har fritid för betydelse för dig nu som pensionär? 
• Kan du berätta mer om hur ditt sociala deltagande ser ut?  
• Anser du att du har ett mer eller mindre socialt deltagande idag jämfört med innan 

pensioneringen?  
o Vad tror du att det kan bero på?  

• Kan du beskriva hur du såg på arbetslivet när du var yrkesverksam jämfört med nu?  
• Hur upplever du att omgivningens förhållningssätt till dig som pensionär i jämförelse 

till när du arbetade?  
• Hur tycker du att din hälsa är idag jämfört med när du arbetade? 
• Tycker du att pensioneringen har påverkat din hälsa, bortsett från åldersrelaterade 

besvär? 
• Är det något annat du skulle vilja ta upp eller berätta gällande din pensionerings 

påverkan på din hälsa? 
 

Avslutande frågor 

• Vilka för- och nackdelar upplever du av att vara pensionär? 
• Är det någonting annat du skulle vilja lägga till och/eller förtydliga? 
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